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1. SHRNUTÍ ROKU 2020
V letošním roce se statutární město Liberec muselo vypořádat s epidemickou situací v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2. Z toho důvodu byl vyhlášen od 12. března do 17. května nouzový stav v ČR a tím
došlo buď k částečnému, nebo úplnému uzavření sportovišť. Dne 5. října 2020 byl vyhlášen znovu nouzový
stav, který trvá dodnes.

Rozpočet
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu měl v rozpočtu na rok 2020 stanovené výdaje ve výši 105 067 500
Kč. Pro oddělení sportu bylo vyčleněno celkem 81 927 000 Kč, kde se převážné jednalo o mandatorní výdaje.

Tabulka 1: Rozpočet oddělení sportu pro rok 2020
Text

Celkové výdaje

Areál Svojsíkova (voda, energie, nájem)

235 000 Kč

Skatepark (energie, provoz)

180 000 Kč

TMR – služby (nájemné)

3 500 000 Kč

Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL

43 900 000 Kč

Přímá podpora sportovních akcí – Nature run

250 000 Kč

Koncesní smlouva – Městský stadion Liberec

16 046 000 Kč

TMR – produkty (skipasy)

1 735 000 Kč

SK Ještěd – poskytování služeb (přefakturování)

1 736 000 Kč

Strategický plán rozvoje sportu

300 000 Kč

Koupaliště Vápenka

250 000 Kč

Cyklobus

50 000 Kč

Jizerská o.p.s. – (údržba Jizerskohorské magistrály pro běžkaře)

300 000 Kč

Jizerská 50 – Pohár primátora

50 000 Kč

Koupaliště Sluníčko

200 000 Kč

TJ Sokol Doubí – rekonstrukce hrací plochy
Individuální dotace
Sportovní fond
CELKEM

4 300 000 Kč
100 000 Kč
8 800 000 Kč
81 927 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

Vzhledem k mimořádné situaci a z důvodu výrazného propadu příjmů města muselo město reagovat
snížením některých výdajů. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu musel nalézt úspory tak, aby byla
zajištěna finanční stabilita SML. I přesto, že oddělení sportu disponuje hlavně mandatorními výdaji, došlo ke
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krácení rozpočtu u sportovního fondu (4 795 000 Kč), poskytování individuálních dotací (100 000 Kč)
a podpory sportovní akce Nature run (100 000 Kč).

Přehled podporovaných sportovních akcí
Statutární město Liberec se pravidelně podílí na podpoře sportovních akcí. I přes veškerá mimořádná
opatření a omezení z důvodu výskytu koronaviru, byly všechny sportovní akce, na kterých se město Liberec
letos podílelo, uskutečněny.

V letošním roce se jeden z nejoblíbenějších běžkařských závodů jel 9. 2. 2020 na stadionu v Bedřichově. Již
53. ročníku ČEZ Jizerské 50 se zúčastnilo za celé tři závodní dny rekordních 8 141 účastníků, což znamená
překonání loňského rekordu o neuvěřitelných 434 závodníků.

Spolupráce
Uskutečnění koncertu na náměstí Dr. E. Beneše a poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč bez DPH na podporu
akce „Pohár primátora“, který je v souladu s Memorandem a součástí závodu. Vše se uskutečnilo za účasti
Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora statutárního města Liberec.
Zajištění propagace běžkařského závodu prostřednictvím médií (Zpravodaj, Facebook, Visit Liberec a oficiální
stránky města Liberec) a plakátů (CLV, MHD, MIC) na kterých bylo zakomponované logo města Liberec.
Logo města Liberec se několikrát objevilo v místě konání závodu.

Předmětem této podpory je provozování linky a zajištění přepravy cestujících ve směru Liberec-BedřichovJablonec n. Nisou-Turnov v době od začátku května do konce září ve spolupráci s Libereckým krajem. Tento
spoj je ideální příležitost především pro rodiny s dětmi a fyzicky méně zdatné cyklisty.

Spolupráce
Poskytnutí finanční příspěvku ve výši 50 000 Kč a každoroční uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

Posedmé se konala letní varianta slavné Jizerské 50 v rámci seriálu Běhej lesy, který kopíruje trasu zimního
závodu. Akce proběhla v Jizerských horách, kde odstartovaly 29. 8. 2020 trasy na 11, 22 a 50 kilometrů.
Novinkou letošního závodu byl 5 kilometrový VoltaRUN, kde celý výtěžek ze startovného putoval přímo na
charitu. I přes hygienická opatření z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2 dorazilo 2 600 účastníků.

Spolupráce
Zajištění propagace běžeckého závodu prostřednictvím médií (Zpravodaj, Facebook, Visit Liberec a oficiální
stránky města Liberec) a plakátů (CLV, MHD, MIC) na kterých bylo zakomponované logo města Liberec.
Logo města Liberec se objevilo v místě konání závodu.
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Již 23. ročník festivalu sportovních filmů se uskutečnil 1. 10. 2020 v kultovním kině Varšava. Snahou
letošního ročníku Sportfilmu bylo se více otevřít veřejnosti. Bohužel však i tato akce proběhla za výjimečných
podmínek uprostřed celosvětové pandemie SARS CoV-2, proto se většina programu odehrála v online světě.
V rámci festivalu proběhla konference s Národní sportovní agenturou (NSA), beseda za účasti sportovních
hvězd, promítání soutěžních filmů a závěrečné slavnostní vyhlášení. Součástí festivalu byla výstava fotografií
Kláry Kolouchové na náměstí Dr. E. Beneše, která probíhala od 24. 9 do 2. 10. 2020. Ve dnech 7. – 11.
listopadu se mělo konat v Miláně světové finále sportovních filmů. Bohužel, světová přehlídka filmů se
nekonala a tak poprvé ve 38 leté historii se, v důsledku celosvětové pandemie, konalo světové finále pouze
ve virtuálním prostředí.

Spolupráce
Poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč bez DPH na podporu konání této akce, které se zúčastnili
Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora statutárního města Liberec, náměstkyně Mgr. Šárka Prachařová a
předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová. Nad festivalem převzal záštitu primátor statutárního
města Liberec, pan Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Zajištění propagace prostřednictvím médií (Facebook, Visit Liberec a oficiální stránky města Liberec). Logo
města Liberec a celkové povědomí o městě Liberec se dostalo až za hranice. V Itálii proběhlo prostřednictvím
online, světové finále festivalu za účasti měst jako je např. Barcelona, Buenos Aires, Rio de Janeiro a Peking.

Dne 4. 10. 2020 se uskutečnil 3. ročník běžeckého závodu na 2.5, 12 a 23 kilometrů Mattoni Liberec Nature
Run, který startoval z náměstí Dr. E. Beneše. Tento den byl zároveň posledním dnem před zavedením
nouzového stavu z důvodu epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Celkem se
zapojilo 2 067 běžců.

Spolupráce
Uzavření se společností Tempo Team Prague s.r.o. smlouva o spolupořadatelství pro zajištění organizace
běžeckého závodu v letech 2020-2022. Spolupořadatelský podíl města činil v letošním roce 103 306 Kč bez
DPH, tedy výrazně nižší než v předchozích dvou ročnících. V roce 2019 a 2018 činila podpora 300 000 Kč
bez DPH.
Zajištění propagace běžkařského závodu prostřednictvím médií (Zpravodaj, Facebook, Visit Liberec a oficiální
stránky města Liberec) a plakátů (CLV, MHD, MIC) na kterých bylo zakomponované logo města Liberec.
Logo města Liberec se objevilo v místech konání závodu.
Běžecký závod se uskutečnil za účasti Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora statutárního města Liberec,
který se ujal role startéra.

Přehled dalších činností

Na začátku března 2020 externí agentura Moore Czech Republic s.r.o. na základě zadání statutárního města
Liberec zahájila na základě objednávky tvorbu strategického plánu rozvoje sportu pro období 2020-2030,
který definuje prioritní osy, strategické cíle a opatření, jejichž realizací má dojít k rozvoji sportu a sportovní
infrastruktury na území města Liberec. Součástí strategického plánu je návrh akčního plánu pro oblast sportu
na rok 2021. Výsledný dokument byl schválen usnesením ZM č. 176/2020 ze dne 25. 6. 2020.
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Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, správce fondu, obdržel v letošním roce 149 žádostí:
 6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže – 78 žádostí
 6.2. Veřejné jednorázové sportovní akce – 71 žádostí
V souvislosti s následnými dopady v souvislosti s onemocněním koronaviru SARS CoV-2 došlo ke krácení
50% programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a 100% krácení programu 6.2 Jednorázové
sportovní akce.
Po prokrácení byla částka 3 967 665 Kč rozdělena mezi 78 sportovních organizací. Následně ještě došlo
k uvolnění 2 000 000 Kč z rozpočtu školství a poměrově byly rozděleny mezi příjemce dotací.

Výbor pro sport byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec. Je složen z 11 členů, předsedy,
místopředsedy a tajemníka. Slouží jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti sportu, podpory
sportovní činnosti a správy sportovních zařízení. Výbor pro sport se scházel v letošním roce v řádných
termínech, a to jedenáctkrát. Ve spolupráci s odborem cestovního ruchu, kultury a sportu se podílel na
zpracování Strategického plánu rozvoje sportu pro období 2020-2030, projednávání materiálů do
zastupitelstva města, rozdělování hodin ve Sport Parku Liberec, atd.
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2. PLÁN NA ROK 2021
Vzhledem k nejisté situaci vyvolané celosvětovou pandemií SARS CoV-2 muselo dojít ke krácení rozpočtu
pro rok 2021 napříč všemi devatenácti odbory města Liberec. Jelikož stále visí otazník nad financováním pro
letošní rok, je o to více důležité se zaměřit na zesílení metodické podpory směrem ke sportovním organizacím
a hledat možnosti čerpání grantových a dotačních prostředků, které jakkoliv souvisí s rozvojem sportu.

Rozpočet
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu má na rok 2021 stanovené výdaje ve výši 93 123 750 Kč. Oddělení
sportu před schválením rozpočtu pro rok 2021 zastupitelstvem města si vyčlenilo celkem 70 541 300 Kč, kde
se převážné opět jedná o mandatorní výdaje.

Tabulka 2: Rozpočet oddělení sportu pro rok 2021
Text

Celkové výdaje

Areál Svojsíkova (voda, energie, nájem)

246 500 Kč

Skatepark (energie, provoz)

184 300 Kč

TMR – služby (nájemné)

3 700 000 Kč

Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL (Home credit Aréna)

45 000 000 Kč

Přímá podpora sportovních akcí – Nature run

150 000 Kč

Koncesní smlouva – Městský stadion Liberec

16 531 000 Kč

TMR – produkty (skipasy)

1 790 000 Kč

SK Ještěd – poskytování služeb (přefakturování)

1 790 000 Kč

Koupaliště Vápenka

250 000 Kč

Cyklobus

50 000 Kč

Jizerská o.p.s. – (údržba Jizerskohorské magistrály pro běžkaře)

300 000 Kč

Jizerská 50 – Pohár primátora

50 000 Kč

Koupaliště Sluníčko

200 000 Kč

SFM Liberec - stočné

300 000 Kč

CELKEM
Sportovní fond

70 541 300 Kč
8 000 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování
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Plnění akčního plánu na rok 2021 dle Strategického plánu rozvoje sportu 20202030
Tabulka 3: Návrh akčního plánu na rok 2021
Popis aktivity

Gestor

Předpokládané
výdaje města

Předpokládaný
termín zahájení

Zdroj
financování

Podpora sportu seniorů – rozvoj
možností zapojení do sportovních aktivit
pro osoby v seniorském věku a výstavba
sportovní infrastruktury pro seniory

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

Méně než
100 000 Kč

1/2021

Rozpočet

Podpora sportu zdravotně
handicapovaných – zapojení
handicapovaných sportovců do
sportovních aktivit a budování
bezbariérových přístupů v případě
modernizace nebo výstavby sportovišť

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

Méně než
50 000 Kč

1/2021

Rozpočet

Iniciace vyšší spolupráce mezi
sportovními organizacemi a školami –
získání pozice moderátora a garanta
iniciujícího vyšší spolupráci mezi
sportovními organizacemi a školami

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

Méně než
80 000 Kč

1/2021

Rozpočet

Definování odpovědné osoby pro oblast
sportu a zesílení metodické podpory –
zavedení jedné kontaktní osoby, na
kterou by se mohly obracet sportovní
kluby v případě dotazů nebo jiné formy
metodické podpory

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

-

1/2021

-

Rekonstrukce městského atletického
stadionu (celková výše investice 28 300
tis. Kč)

Odbor
majetkové
správy

8 490 000 Kč

6/2021

Rozpočet +
národní/ESI
F zdroje

Nefinanční podpora sportovních
organizací při realizaci investic do
vlastních sportovišť

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

-

1/2021

-

Nastavení systému finanční podpory
organizací při realizaci investic do
vlastních sportovišť

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

-

1/2021

-

Zajištění vyšší připravenosti města na
dotační výzvy

Odbor
cestovního
ruchu, kultury
a sportu

-

1/2021

-

Zdroj: Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec 2020-2030

S ohledem na současné demografické trendy je nezbytné zajistit rozvoj zapojení do sportovních aktivit pro
osoby v seniorském věku. Jedná se o podporu sportovních akcí a aktivit (turistika, sportovně-rekreační
aktivity apod.). Statutární město Liberec již nyní pravidelně přispívá Komunitnímu středisku Kontakt Liberec,
p. o., které mimo jiné pořádá pro seniory akce se sportovní tématikou.
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Spolupráce
Ve spolupráci s organizací, zabývající se podporou seniorů, je zapotřebí vymyslet nové projekty a aktivity, u
kterých by každým rokem docházelo k jejich realizaci.
Termín realizace: Červen 2021

Vzhledem k rostoucímu počtu handicapovaných osob je nutné zajistit větší zapojeni těchto osob do
sportovních aktivit a připravit ideální podmínky pro snížení hranice mezi handicapovanými a
nehandicapovanými sportovci.

Spolupráce
Iniciace větší spolupráce napříč sportovními organizacemi, které mají mezi svými členy i handicapované
sportovce (např. Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z. s., Klub aktivních vozíčkářů Liberec, Sportovní klub
Jedlička Liberec atd.) a podpořit jejich sportovní akce v kterých jsou tyto osoby zapojené.
Odborem bude zajištěno mapování bezbariérovosti na všech sportovištích v Liberci.
Termín realizace: červen 2021

Statutární město Liberec by mělo být jakýmsi moderátorem, který bude iniciovat vyšší spolupráci mezi
sportovními organizacemi a školami, kde by „trenéři“ mohli vést některé hodiny tělesné výchovy. Celý koncept
by fungoval na principu „trenéři do škol“. Tento pilotní projet poprvé vyzkoušeli v Praze a je velmi oblíbený.
Hlavním cílem je vyléčit pohybovou negramotnost dětí a znovu děti zapojit do sportu v těžké konkurenci
elektronického světa.

Spolupráce
Ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí propojit sportovní organizace a školy v rámci tohoto
projektu a propagovat tyto aktivity na venek.
Ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí podpořit aktivity vedoucí k účasti dětí na sportovních
akcích. Obzvlášť na těch, na kterých se město Liberec nějakým způsobem podílí (Jizerská 50, Nature Run,
atd.).
Termín realizace: Průběžně

Sportovní organizace potřebují kontaktní osobu, na kterou by se mohly obracet v případě dotazů nebo jiné
formy metodické podpory. Dále by pracovník zajistil koordinaci sportovních akcí, monitoring sportovního dění
ve městě a regionu, spolupracoval by na propagaci sportu a zvyšování informovanosti veřejnosti a zodpovídal
by za realizaci sportovních akcí pod záštitou města.

Spolupráce
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu již tuto pracovní pozici má, kde tuto funkci bude vykonávat vedoucí
oddělení sportu.
Termín realizace: Probíhající
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Atletický stadion je součástí městského sportovního areálu Sport Park Liberec a momentálně je již za hranicí
životnosti.

Spolupráce
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu může být pouze asistující osobou, protože tato činnost je primárně
v gesci odboru majetkové správy a odboru strategického rozvoje a dotací.
Termín realizace: Závislé na základě dotačního programu na podporu rozvoje sportovní infrastruktury

Cílem je zesílení metodické podpory směrem ke sportovním organizacím i v oblasti nefinančního charakteru.
Na mezery v této oblasti upozornil výsledek dotazníku, ze kterého vyplynulo, že pro kluby je odborně a
časově náročné se této problematice naplno věnovat.

Spolupráce
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu by měl disponovat aktuálními informacemi týkajícími se čerpání
grantových a dotačních prostředků, které jakkoliv souvisí s rozvojem sportu. Tyto informace bude předávat
sportovním organizacím a zajistí případnou metodickou podporu.
Termín realizace: Průběžně

Jedná se o celkovou vyšší připravenost města na nové dotační výzvy v oblasti čerpání finanční prostředků na
investice v oblasti zvyšování kvality a sportovní vybavenosti Liberce.

Spolupráce
Tato činnost musí být ve spolupráci s odborem majetkové správy a odborem strategického rozvoje a dotací.
Zaměřit se na dotační výzvy, které by pomohly k rekonstrukci městského plaveckého bazénu, atletického
stadionu nebo např. skateparku v Barvířské ulici, jehož současný stav již zcela nevyhovuje parametrům
moderních sportovišť.
Termín realizace: Průběžně

Plánovaná podpora sportovních akcí
S ohledem na omezený rozpočet musí statutární město Liberec zvážit výběr a zvolit si patřičná kritéria pro
podporu sportovních akcí. V příštím roce je již naplánovaná podpora u tří sportovních akcí, jedná se
o běžkařský závod Jizerská 50, běžecký závod Nature Run a festival sportovních filmů Sportfilm Liberec,
který do budoucích let, díky podpoře města, může realizovat festival ještě ve větším rozsahu a dostat se do
většího povědomí veřejnosti.
Mezi další sportovně významné akce ovlivňující město patří např. Jizerská 50 RUN, NightRun, Avon Běh,
Svijany Open, Author Cup. Tyto akce však město finančně nepodporuje.
Termín realizace: Probíhající
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Spolupráce se sportovními organizacemi
Pro navázání širší spolupráce se sportovními organizacemi musí nejdříve oddělení sportu získat přehled
o všech aktivních sportovních organizací ve městě Liberec. Již byly učiněny patřičné kroky k tomuto sběru dat
a budou dokončeny začátkem roku 2021. Zejména se jedná o pravidelnou vzájemnou komunikaci za účelem
pomoci v rozhodovacích procesech města Liberec a zlepšení celkového stavu sportovních organizací. Dále
jde o možnost efektivní propagace akcí a úspěchů skrz mediální sítě města Liberec (Zpravodaj Liberec,
Facebook a oficiální stránky města Liberec).
Ve spolupráci s Výborem pro sport chce statutární město Liberec zjistit formou dotazníkového šetření,
poptávku sportovních organizací po sportovištích, které jsou součástí Sport Parku Liberec a celkovou jejich
aktivitu v tomto sportovním areálu.
Termín realizace: do března 2021

Spolupráce s Národní sportovní agenturou (NSA)
Národní sportovní agentura (NSA) vznikla 1. srpna 2019 a převzala část agendy od MŠMT. Konkrétně
se jedná o oblast poskytování podpory sportu v ČR. Tento úkol plní prostřednictvím správného nastavení
dotačních programů a zprostředkováním spolupráce mezi sportovními organizacemi a místní samosprávou.
Oddělení sportu se musí zaměřit na vypsané dotační programy ze strany NSA, které mohou pomoci
k celkovému rozvoji sportu v Liberci. Jedna z cest vede přes revitalizaci sportovišť, které jsou v majetku
města (Městský plavecký bazén, Svijanská aréna, atletický stadion, hala míčových sportů v Jeronýmově ulici,
Skatepark). NSA bude v příštím roce tyto investiční záměry územních samospráv z dotačních programů
podporovat.
Termín realizace: Průběžně

Revize Memoranda při pořádání Jizerské 50
Statutární město Liberec má podepsané s Jizerskou 50 Memorandum o podpoře v souvislosti s pořádáním
této akce. Město Liberec se v memorandu zavazuje k vypůjčení sněžných děl a rolby ze sportovní areálu
ve Vesci. Vzhledem k tomu, že k této výpůjčce nikdy nedošlo, a to s ohledem na dotační podmínky, které jsou
stále v platnosti, mělo by dojít k aktualizaci (odstranění) tohoto závazku.
Termín realizace: do září 2021

Sportovní objekty a areály

Vytvoření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a spolkem TJ Sokol Doubí z. s..
Ten doplní nájemní smlouvu o multifunkční plochu, pravidla údržby a pravidla pro čerpání veřejných hodin,
které nebyly doposud využívány. Oddělení sportu ve spolupráci s výborem pro sport zajistí v příštím roce
rozdělení čerpání veřejných hodin.
Termín realizace: do dubna 2021
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V příštím roce je nutné řešit evidenci návštěvníků, která aktuálně chybí a zvýšit povědomí veřejnosti o
možnostech využití tohoto areálu. Dále je zapotřebí vytvořit novou ceduli s logem města Liberec, kde bude
zveřejněna otevírací doba.
Termín realizace: Průběžně

Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci městského plaveckého
bazénu. V roce 2021 proběhnou tržní konzultace k záměru provozu plaveckého bazénu.
Termín realizace: Průběžně

V zimní sezóně 2020/2021 plánuje Skiareál Ještěd otevřít novou páteční sjezdovku Nová Skalka. Cílem je
zvýšení konkurenceschopnosti střediska a zejména bezpečnosti a komfortu lyžařů ve středisku, jehož
nedostatkem jsou právě úzké tratě.
Bude vytvořen dodatek č. 1 k smlouvě o uspořádání vzájemných vztahů a spolupráci mezi statutárním městem
Liberec a Sportovním klubem Ještěd. Dodatek jasně definuje možnosti čerpání finanční alokace a stanoví
pravidla pro převod nevyčerpaných služeb do dalších let.
Termín realizace: do března 2021
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