PLÁN ROZVOJE SPORTU
MĚSTA KOŠŤANY
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1. ÚVOD
Základní myšlenkou pro rozvoj osobnosti je rozvoj ducha podpořený
rozvojem tělesna. Pro zajištění rozvoje tělesna v dnešní době patří
jednoznačně sport a další tělesné aktivity. Sport je oblastí lidské činnosti,
která se těší velkému zájmu občanů, a která má zároveň obrovský potenciál
je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na věk či společenský původ.
Úloha obcí a měst při podpoře sportu nabyla v posledních letech na
významu, rozvoj sportu na lokální úrovni tak do velké míry souvisí s
konkrétními přístupy samospráv. Snahou tohoto dokumentu je uchopit
sport v co možná nejširším kontextu. Plán rozvoje sportu města Košťany je
soustředit se zejména na účast obyvatel ve sportu, sportovní vybavenost a
financování sportu z rozpočtu obce.
Základním smyslem realizace je efektivní a sociálně spravedlivá podpora a
udržitelný rozvoj sportu, reflektující lokální potřeby, podmínky či trendy
účasti obyvatel ve sportu. Plán by měl eliminovat nejčastější omezení
vztahu samospráv a sportovního sektoru, mezi která patří, mimo jiné
prosazování zájmů určitých skupin, ve vazbě na současné vedení města,
měly by se nastavit takové principy, kde by rozvoj sportu byl zajištěn
dlouhodobě, bez ohledu na politické vedení města.
Na základě srovnání současného stavu a identifikace problémových oblastí
je navržena vize a formulovány základní priority podpory a rozvoje sportu
ve městě Košťany. Plán zároveň klade za cíl rozvoj sportovní místní
infrastruktury v širším kontextu na návaznosti na různé typy magistrál, při
reflektování současného stavu vybavenosti obce či aktuálních trendů
sportovního podílu různých skupin.
Sportovní infrastruktura jako celek ve společnosti by měla eliminovat
bariéry a dlouhodobě umožňovat co nejvíce lidem být aktivní a věnovat se
sportovním aktivitám co nejčastěji, v ideálním případě dle obecně
přijímaných požadavků a doporučení realizovat pohybovou aktivitu po celý
život.

2. VÝZNAM SPORTU
2.1. Základní vymezení
SPORT
Termín pochází z latinského slova disportare a starofrancouzského výrazu
le désporter, což v překladu znamená bavit se, příjemně trávit volný čas.
Všeobecně přijímaná definice sportu dle Rady Evropy zní následovně:
„Veškeré formy tělesné aktivity, které ač jsou provozovány příležitostně
nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a

duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v
soutěžích na všech úrovních.“
SPORTOVNÍ KLUBY, SPOLKY
Právní subjekty, zpravidla zapsané spolky dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sportovní kluby jsou
základními články sportovních svazů a střešních sportovních organizací.
SPORTOVNÍ SVAZY
Řídí a organizují činnost v příslušném sportu na území ČR, hájí zájmy
sdružených členů a zodpovídají za státní reprezentaci ČR.
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném regionu.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a studentů.
Slouží k poznání vlastních pohybových možností, zájmů a rovněž i k
uvědomění si účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,
společně s psychickou a sociální pohodou.
Dále si pod pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická)
aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou
navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního
odvětví.
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví či rozvoj společenských vztahů. Cílem je
zvládnutí pohybových činností (dovedností), všestrannost a vytváření
pozitivního vztahu ke sportu.
Rada Evropy definuje vymezení sportu (Sports Council, 1993, s. 2), kterou
v současnosti využívá pro výzkumné účely také Evropská unie - sport je
chápán jako „veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních“.
Definice sportu
•

Choutka (1987, s. 15): Sport je oblastí dobrovolné lidské činnosti,
která uspokojuje potřeby sportovců a dalších účastníků. Ti se v ní
realizují a nacházejí v ní všestranné a hluboké prožitky. Sportovec je
v této činnosti nejen objektem, ale i subjektem svého zdokonalování,
seberozvoje a sebevýchovy.

•

Evropská charta sportu (1992): Sport jsou všechny formy tělesné
činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i
psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních (ať organizovaný nebo ne).
Dovalil (2002, str. 6): Sport je dobrovolná pohybová aktivita
motivovaná snahou po dosažení maximální výkonnosti, rozvíjené v
tréninku a demonstrované v soutěžích.

•

Moravec (2007 s. 10) popisuje v duchu Evropské charty o sportu.:
Sport zahrnuje všechny vhodné formy organizovaných i
neorganizovaných pohybových aktivit, jejichž cílem je podpořit u lidí
starost o jejich zdraví, duševní pohodu, tělesný, funkční, psychický
rozvoj a pohybovou výkonnost, uspokojování jejich kulturních
potřeb, formovat sociální vztahy nebo dosáhnout lepší výsledky a
zvýšit jejich sportovní výkonnost v soutěžích na různé úrovni.

Legislativní vymezení
Základní roli obcí a měst při podpoře sportu vymezuje zákon č.115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 zákona pak přímo vymezuje úkoly obcí:
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport,
zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje
sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
§ 6a pak definuje obsah plánu rozvoje sportu:
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a
opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo
kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje,
které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Při poskytování dotací z rozpočtu města je zásadní legislativní úpravou
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále
jen zákon č. 250/2000 Sb.).
K dalším relevantním právním normám patří zejména:

•

•

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů.

V kontextu role obce jako poskytovatele sportovních zařízení je relevantní
především § 23 zákona č. 250/2000 Sb. Dle § 23, odst. 1, může územní
samosprávný celek ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k
hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně
prospěšných činností:
a) zřizovat vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní
subjektivity,
b) zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla
ve své činnosti nevytvářejí zisk,
c) zakládat obchodní společnosti.

2.2. Přínosy sportu
V současné době se potýkáme s vážným nedostatkem tělesné aktivity,
která v dnešní společnosti způsobuje vážná onemocnění nejen fyzického ale
i duševního rázu, zvyšuje nadváhu, zakládá dispozice na vznik civilizačních
chorob. Nedostatek sportu zvyšuje hladinu stresu a způsobuje další
onemocnění psychického rázu.
Tělesná aktivita, pohyb, celkově sport je jedním ze základních faktorů
aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje pracovní vypětí a v dnešní
společnosti častou jednostrannost života. Sportování lze považovat za
vhodnou součást využívání volného času a doplněk životního stylu a v
důsledku toho o kultivaci tvořivých sil člověka.
Sport lze využívat jako nástroj veřejné politiky při realizaci zejména
následujících cílů:
a) zdravotních (snižování rizik civilizačních onemocnění, udržování
dobré fyzické a psychické kondice, sport jako prostředek
regenerace po závažných onemocněních apod.),
b) rozvojových (revitalizace lokalit pro potřeby rozvoje sportovní
infrastruktury, sport jako nástroj rozvoje cestovního ruchu apod.)
c) sociálních (sociální začleňování prostřednictvím sportu, rovné
příležitosti, posilování komunitního života apod.),
d) ekonomických (efektivní poskytování sportovních služeb, sport
jako nástroj marketingové strategie obce apod.).

3. MĚSTO KOŠŤANY
Historie města
Košťany leží zčásti na severním okraji Teplické roviny a zčásti na úpatí
Krušných hor, přibližně 6 km severozápadně od statutárního města
Teplice. První písemná zmínka o vsi Košťany je v Duchcovské městské
knize a pochází z roku 1394 („de villa Costen“), tedy před 615 lety. Lze však
předpokládat, že ves vznikla patrně o něco dříve, snad mezi lety 1326 –
1346, kdy byly v severočeském pohraničí zakládány četné osady. Nynější
název Košťany se úředně užívá od roku 1920 (někdy se uvádí r. 1923,
zřejmě ve spojení se zavedením názvu železniční stanice a pošty: Košťany
u Teplic). V lidové mluvě se však název Košťany používal již v 19. století.
Původní slovanská ves s charakteristickou podkovovitou návsí patřila
k rýzmburskému (oseckému) panství Hrabišiců. Od roku 1398 až do
roku 1495 měla několik majitelů. Roku 1495 se majiteli vsi stali bílinští
Lobkowiczové, kteří zde postavili půvabný lovecký zámeček a po určitý čas
zde měli i sídlo správy svých lesů. V roce 1850 se ves osamostatnila. K
politické obci Košťany tehdy patřily osada Grundmühlen (Mlýny, do r. 1928),
Střelná (do 1856), Mstišov (do 1873) a Cukmantl (Pozorka, do r. 1877).
Během osmdesáti let, od roku 1842 do roku 1921, se počet obyvatel Košťan
zvýšil desetinásobně na 5317. V té době zde byl velmi bohatý kulturní a
společenský život. V obci bylo na třicet českých a německých zájmových,
společenských a politických organizací. K velmi aktivním patřily české
spolky Národní jednota Severočeská, Sokol, DTJ Pokrok a další, které
výrazně posilovaly národní sebevědomí zdejšího českého obyvatelstva.
Košťany již mezi světovými válkami měly jednoznačně městský charakter.
O povýšení na město proto žádaly poprvé 12. září 1910, žádost však nebyla
do zániku monarchie vyřízena. Nová žádost byla podána ve dvacátých
letech minulého století, na město však byly povýšeny až v roce 1994, v roce
oslav 600. výročí první písemné zmínky. Na základě doporučení
parlamentního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní
prostředí se Košťany staly od 1. července 1994 osmým a nejmladším
městem okresu Teplice. O čtyři roky později obdržely znak, který
symbolizuje bohatou minulost města. V současné době mají Košťany 3219
obyvatel.

Současnost města, základní informace

Město Košťany, ležící ve výšce 270 m n.m., se rozkládá zčásti na severním
okraji teplické roviny a zčásti na úpatí Krušných hor, necelých 5 km
severozápadně od lázeňského města Teplice. Podle sčítání lidu v roce 1991
zde bylo 474 domů a ve městě žilo 2 498 obyvatel. Katastrální území města
je tvořen katastrem Košťan a Střelné a má rozlohu 2431 ha a v současné
době má 3219 obyvatel.

Znak města Košťany

Městem se Košťany staly v roce 1994, kdy Poslanecká sněmovna
schválila znak Košťan. Znak charakterizuje Košťany jako průmyslové město,
kde převažuje sklářství a hornictví, včetně umístění Košťan na úpatí
Krušných hor.
V dnešní době je město Košťany přirozeným satelitním sídlem s
kvalitní infrastrukturou a kvalitním dopravním spojením do města Teplice i
jiná sídla podkrušnohorské aglomerace. Průmyslová skladba města se v
posledních letech podstatně změnila a nyní je orientována na lehký průmysl,
a to ještě v ustupující formě ve srovnání jaký průmyslový rozvoj byl ve 20.
století.

4. MĚSTO KOŠŤANY
Současný stav
Ve městě Košťany, respektive v jeho katastru se v současnosti nachází celá
řada sportovišť, sportovních ploch, hřišť. Jedná se o sportovní plochy
v majetku obce, nebo plochy tvořené v rámci rozsáhlých celků-cyklotrasy,
sportovní vodní plochy atd. a to i ve vlastnictví soukromého vlastníka.
•

Dětské hřiště – město v posledních letech vybudovalo celkem 5
nových dětských hřišť, situovaných po celém městě. Jedná se o
dřevěná, moderní akátová hřiště splňující nejvyšší standardy. Hřiště
slouží převážně pro děti do 13 let.

•

Asfaltová hřiště – město provozuje a udržuje 2 asfaltová hřiště, kde
mládež ve věku 13-18 let může provozovat fotbal, basketbal,
nohejbal.

•

Workout-ové hřiště – město před několika lety postavilo 2 workoutová
hřiště v nerezovém provedení pro dospívající mládež a dospělé,
dotvořilo okolní travnaté plochy pro rozvoj outdoorových sportů.

•

Travnatá plocha-bývalé škvárové hřiště - město udržuje bývalé
škvárové hřiště v dnešní době se jedná již o pěknou travnatou plochu,
kterou seká. Na daném hřišti sportuje několik místních spolků,
navštěvují ji také žáci základní školy. Na dané ploše sportují, lyžaři,
fotbalisti, hasiči, tenisti atd., plochu využívá také široká veřejnost.
Tuto plochu má město zájem přebudovat na moderní sportovní plochu
- sportovní areál.

•

Hasičská zbrojnice – město využívá prostor pro zajištění chodu
hasičského sdružení města, a pro další rozvoj mládežnického
hasičského rozvoje.

•

Tělocvičny – město vlastní 2 tělocvičny, jednu provozuje město, jednu
má svěřenou do majetku ZŠ. Obě tělocvičny jsou plně využívány žáky
ZŠ, spolky a veřejností.

•

Tenisové kurty – v současné době město vlastní a provozuje 3
tenisové kurty, které navštěvuje veřejnost, spolky, na daných kurtech
probíhají přespolní turnaje.

Na katastru města se nacházejí i další sportovní celky, nebo částí obce
v rámci své polohy procházejí. Jedná se zejména o:

•
•
•
•
•
•

Skialpinistické trasy.
Cyklotrasy.
Lyžařskou běžeckou magistrálu.
Běžecké a turistické okruhy
Rekreační vodní plochy
Sportovní rybářské plochy

Ve městě Košťany, přes jeho menší počet obyvatel, se přesto nachází a
pracuje celá řada spolků:
•

SDH Košťany a Střelná

•
•
•
•
•

TJ
TJ
TJ
TJ
TJ

•

LK Slovan Košťany – běh na lyžích a sporty v přírodě

•

SK Dragon Gym Košťany - kickbox

•

FC Louka Košťany – fotbalový spolek dospělých

•
•
•
•

Myslivecké sdružení
Řezbářský kroužek při ZŠ Košťany
Rybářské sdružení Duchcov - Košťany
Včelařské sdružení Dubí-Košťany

•

Dětský klub Domino

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Košťany
Košťany
Košťany
Košťany
Košťany

–
–
–
–
–

fotbal
tenis
badminton
vzpírání
aerobic

5. VIZE PODPORI SPORTU V OBCI
5.1 Hlavní cíle
Město Košťany se již více jak 10 let snaží systematicky podporovat rozvoj
sportu nejen svých dětí a mládeže, ale také široké veřejnosti, podporuje
zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu.
Stanovili jsme pro to tři priority:
A. Sport dětí a mládeže.
V současné době je pohyb děti a mládeže potřebný pro zdravý tělesný
růst a psychický vývoj víc než kdy dříve. Sport má značný vliv na
chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence
sociálně patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport,
vypěstování samozřejmé každodenní potřeby dětí a dospívající
mládeže, a to nejen ve sportu závodním, ale také v rámci rekreace.

B. Sport pro všechny
Město dlouhodobě podporuje a rozvíjí sportovní aktivity pro širokou
veřejnost, cílem je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších
možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města.
Město bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co
nejširší skupiny obyvatel.

C. Sportovní infrastruktura
Jednou z nejdůležitějších součástí podpory je budování sportovní
infrastruktury. Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou
sportovišť, město vytváří základní podmínky pro různé formy sportu
a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru jedinečná a
nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti
pohybových aktivit a sportu, snaží se stabilizovat a vytvářet sportovní
zázemí dle potřeb obyvatelstva.
Město si také vytvořilo cíle rozvíjet celkovou infrastrukturu také ve
spolupráci se spolky fungujících na jejich katastru. Mezi hlavní priority
rozvoje v rámci infrastruktury patří vybudování sportovního areálu a
sportovní haly.
5. 2 Popis cílů a záměrů
Sport dětí a mládeže
Sportovní vyžití a pohyb jako takový u dětí a mládeže je potřebný pro
zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úkolem je zajištění smysluplného

trávení volného času a pocitu sounáležitosti s okolím. Sport je způsob vlivu
na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a
účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže
a silný nástroj na zvyšování odolnosti jedince nejen v rámci fyzického stavu
a také jeho psychického stavu a stavu zdravotního zejména
obranyschopnosti organismu.
Sport dětí a mládeže-cíle:
-

-

zvýšení a podpora zájmu o sport.
pořádání sportovních turnajů, akcí na jednotlivých sportovištích.
Výstavba, modernizace a údržba stávajících sportovních zařízení a
všech stávajících hřišť ve vlastnictví města v souladu s potřebami a
možnostmi města.
podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle
možností rozpočtu města a dotací.

Sport pro všechny věkové skupiny
Sport pro všechny věkové skupiny je organizovaný i neorganizovaný sport
a další sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva
bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Plní
funkci zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

Sport pro všechny věkové skupiny-cíle:
-

vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití
a aktivní zábavy pro všechny věkové skupiny občanů města.
údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města.
modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v
souladu s potřebami a možnostmi města.
iniciování pořádání sportovních akcí.
podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území města.
podpora akcí pořádaných spolky města.
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny věkové
skupiny dle možnosti rozpočtu a dotací.

6. FORMY PODPORY

1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města
•
•
•

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a
dovybavení sportovních zařízení.
Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města
a jejich vybavení.
Spolupodílení se na dotačních titulech v rámci celé ČR.

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz organizace zřízenou obcí
(JSDH, ZŠ, MŠ, klub Domino)
•

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související
s pořádáním nebo účastí organizace na sportovních akcích nebo
soutěžích.

2. Nepřímá podpora
•
•
•
•
•

Údržba stávajících sportovních zařízení.
Propagace sportovních akcí.
Podpora osob pracujících ve spolcích.
Organizační zajištění sportovních aktivit.
Zvýhodněný
pronájem
sportovišť
spolkům
s mládeží.

pracujících

7. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu Města Košťany je základním plánem pro nastavení
rozvoje sportu ve městě a bude sloužit jako základní materiál pro další práci
a rozvoj sportovního vyžití občanů města.
Plán rozvoje a sportu schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání
konaném dne 22.09.2021, usnesením č. 94/2021.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách města, nebo
je k dispozici v kanceláři městského úřadu.
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