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1. Úvod

1.1. Základní informace 

Nositelem Plánu rozvoje sportu (dále jen „plán“) je město Sokolov. Odbor finanční a školství 

shrnul aktuální stav, v němž se nachází prostředí sportu ve městě a za podpory sportovní 

komise Rady města Sokolova sestavil základní pilíře, o které se bude opírat rozvoj sportu ve 

městě v plánovaném období.

Legislativní podmínky rozvoje sportu jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Obec má ve své samostatné působnosti 

vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny (zejména pro 

mládež), zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Dále 

má zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytovat je pro sportovní činnost občanů a kontrolovat účelné využívání svých sportovních 

zařízení. V neposlední řadě má zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Dlouhodobým prioritním cílem města Sokolov je vytvářet optimální podmínky pro 

sportování nejširších vrstev obyvatelstva a poskytovat podporu morální a finanční 

především dětskému, mládežnickému, ale i rekreačnímu sportu svých obyvatel v 

přírodním i uměle vytvořeném prostředí. 

Tento plán rozvoje obsahuje přehled sportovních organizací působících ve městě, přehled 

dostupných sportovišť, informace o uspořádání sportovišť, objemu finanční podpory pro 

oblast sportu z městského rozpočtu a základní aspekty, na nichž bude rozvoj sportu 

v plánovacím období postaven. 

Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může v průběhu plánovacího období 

měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. 
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1.2. Charakteristika území

Město Sokolov se nachází na západě Čech, uprostřed tzv. lázeňského trojúhelníku, který tvoří 

lázeňská města Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Po Karlových Varech a 

Chebu je Sokolov třetím největším městem Karlovarského kraje. Od krajského města je 

vzdálený 20 kilometrů. Městem protéká řeka Ohře.

Sokolov je obcí s rozšířenou působností, jejíž správní obvod (SO ORP Sokolov) zahrnuje 30 

obcí, z toho 9 měst. Na území ORP Sokolov žije 76 205 obyvatel (ČSÚ 2016). Celé území 

ORP Sokolov náleží ke krušnohorské soustavě České vysočiny, podstatná část území se 

nachází v Sokolovské pánvi. Na severu až severozápadě se zdvíhají Krušné hory, na jihu a 

jihovýchodě pak hřebeny Slavkovského lesa. 

Obrázek č. 1: Umístění okresu Sokolov v Karlovarském kraji

Zdroj: http://www.kamzajit.cz/kraj/kraj-kv.php

Geografické umístění města předurčuje cílení veřejnosti vyjma kolektivních sportů různých 

druhů mj. na cyklistiku a turistiku, případně na vodní sporty. Krátká dojezdová vzdálenost do 

zimních středisek znamená příležitost občanů využít nabídky lyžařských sportů, přímo ve 

městě je však možnost vzniku této kategorie sportovních klubů vyjma biatlonu téměř 

zapovězena. 
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1.3. Obyvatelstvo

Pro potřeby tvorby plánu rozvoje sportu je uvedeno aktuální rozdělení počtu obyvatel dle 

věkové struktury k 30.4.2018. 

Vybraná sportovní aktivita či její dosažená výkonnostní úroveň je pro každou ze skupin 

obyvatelstva různá, a tak je základní podmínkou pro naplnění priority zajištění aktivního

vyžití pro každou věkovou skupinu obyvatelstva diferenciace sportovní nabídky. 

Tabulka č. 1: Věková struktura obyvatelstva města Sokolov ke 30.4.2018

Počet obyvatel ve věku (v letech ke 30.4.2018)

0 – 14 15 – 59 60 – více

Celkem 3268 13770 6388

Muži 1619 6856 2753

Ženy 1649 6914 3635

1.4. Současný stav sportovní infrastruktura a její správa

Sportovní činnost na území města je v zásadě provozována na sportovištích ve vlastnictví

města Sokolov, která jsou spravována společností SOTES Sokolov, spol. s r.o.

Společnost provádí správu sportovišť v areálu Baník, Areál zdraví na Staré Ovčárně, 

sportovní areál u sportovní haly, školní hřiště v ulici Běžecká, Boženy Němcové, Švabinského

a hřiště v lesoparku Bohemie. Dále pronajímá fotbalová hřiště s umělým trávníkem třetí 

generace, univerzální hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, atletickou dráhu.

Další sportoviště jsou využívána příspěvkovými organizacemi na základě svěření majetku do 

výpůjčky, jedná se především o školní hřiště a tělocvičny a v nepatrném zastoupení jsou 

sportoviště ve vlastnictví jiných subjektů (Karlovarský kraj, soukromí vlastníci).

Přehled sportovišť, kterými město disponuje, je součástí přílohy č. 1 plánu. 

V období 2014 – 2018 byly za podpory dotačních titulů realizovány investiční akce v objemu 

150 mil. Kč, a došlo tak k rozsáhlé obnově městských sportovišť. Město tedy vchází do 

dalšího plánovacího období připraveno s množstvím kvalitně upravených sportovišť, která 

mohou být zázemím pro sportování širokých vrstev obyvatelstva a na něž je možno navazovat 

dalšími investicemi, které podpoří rozvoj sportovního zázemí ve městě. 
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Tabulka č. 2: Realizované investice do sportovišť v letech 2014 - 2017

Realizované investice (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017

Revitalizace areálu Baník  22 321 12 961 121

z toho dotace 17 260 10 527

Revitalizace městských sportovišť  32 822 851 121

z toho dotace 27 522 613

Revitalizace městského koupaliště  25 211 26 418 754 89

z toho dotace 20 696 21 672

Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit 18 514 12

z toho dotace 15 589

Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa 10 156

z toho dotace 1 822

         finanční dar 2 950

1.5. Sportovní subjekty působící v Sokolově 

Město Sokolov vzhledem ke své velikosti, geografické poloze a sportovnímu dědictví z let 

minulých disponuje velmi širokým spektrem sportovních aktivit na úrovni výkonnostní i 

rekreační. Tomu také odpovídá množství a diferenciace sportovních subjektů ve městě 

působících, jejichž přehled je přílohou č.2 plánu. Tento přehled byl vzhledem k chybějící 

centrální evidenci vytvořen z dostupných veřejných zdrojů, především z pramenů České unie 

sportu, projektu Sportovniregistr.cz a databáze sportovní komise evidující příjemce grantů ve 

městě. 

Tabulka č. 3: Výběr olympijských sportů, pro jejichž výkon jsou ve městě dostupné podmínky

Atletika Jezdectví Softball Biatlon 

Badminton Judo Stolní tenis Bobový sport

Baseball Kanoistika Střelba Bruslení 

Basketbal Kriket, kroket Šerm Curling

Box Lakros Taekwondo Lední hokej 

Cyklistika Lukostřelba Tenis Lyžování

Fotbal Moderní pětiboj Triatlon Saně

Golf Pelota Veslování Zápas 

Gymnastika Polo Vodní motorismus Ragby

Házená Pozemní hokej Vodní slalom Vodní pólo

Jachting Přetahování lanem Skoky do vody Vzpírání 

Jeu de paume Rackets Plavání Volejbal 
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1.6. Systém finanční podpory sportu ve městě

Finanční podpora sportu z rozpočtu města je realizována přímo i nepřímo: 

1. Správa a údržba sportovišť

2. Poskytování dotací v rámci grantového systému

3. Majetková účast města ve společnostech spravujících sportoviště + příplatek 

společníka v městském bazénu

4. Příspěvky na činnost příspěvkových organizací – mimoškolní aktivity škol, příspěvek 

na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže

5. Poskytování individuálních dotací při neočekáváných příležitostech

6. Pořádáním sportovních akcí ve vlastní režii či spolupořadatelsky

Tabulka č. 4: Finanční účast města na rozvoji sportu v letech 2014 – 2018 

Sport a zájmová činnost (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017

Upravený 

rozpočet                                 

30.4.2018

Celkový objem podpory sportu 108 996 95 588 36 250 45 912 72 333

z toho:  vlastní zdroje 43 266 46 934 36 061 43 717 72 333

              dotace 65 730 48 654 189 2 195 0

Vybrané druhy výdajů (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018

Hřiště 1 885 578 1 808 2 207 4 750

Městská sportoviště (Areál Baník, Areál zdraví, 
Zimní stadion)

1 857 1 056 1 040 1 465 28 625

Středisko městské koupaliště (Sokolovská 
bytová s.r.o.)

7 359 7 820 4 686 4 148

Příspěvky v rámci grantového systému (GS) 8 003 7 716 8 053 11 738 12 145

Příspěvek FK Sokolov na činnost (od r. 2017 
součástí GS)

2 850 3 150 3 150

Individuální dotace - HC Baník Sokolov spol. s 
r.o.

1 500

Individuální dotace - FK Baník Sokolov, a.s. 400

Krytý bazén (příplatek společníka) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Správa sportovních zařízení, spol. s.r.o.(od 
r.2015 SOTES, s.r.o.)

4 420 7 727 6 786 8 210 13 130

Příspěvek na provoz DDM 2 369 2 269 2 205 2 489 2 185

DDM - náklady na opravy a investice 1 504 1 597 292 703 1 260



Plán rozvoje sportu města Sokolov pro období 2018 - 2025

7

2. Strategická část

2.1. Úkoly obce

a) Rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež

Při poskytování grantů na celoroční činnost spolků a jednorázové akce město vždy zohledňuje 

mj. prospěšnost konání pro své občany s prioritním zaměřením na činnost dětí a mládeže. 

Dotace jsou poskytovány na celoroční činnost sportovním celkům mj. na základě pravidelně

monitorované mládežnické členské základny tak, aby obdobné sporty byly podporovány 

odpovídající si výší příspěvku na člena. 

V rámci akcí, pořádaných či spolupořádaných Městským domem kultury, příspěvkovou 

organizací dbá mj. i na sportování široké veřejnosti pořádáním běžecké akce Sokolovský ¼ 

maraton, týdenní akce Školympiáda, zaměřené na všeobecnou sportovní dovednost pro 

mateřské, základní školy i seniory. Je partnerem extrémního závodu Bahňák určeného pro 

všechny věkové kategorie. V roce 2018 se ve spolupráci s Karlovarským krajem ve městě 

bude konat Den Cyklostezky Ohře, zaměřené na propagaci široké sítě cyklostezek v našem 

regionu a cyklistického sportu všeobecně. 

V gesci Odboru sociálních věcí a Městské policie Sokolov jsou uskutečňovány pravidelné 

pohybové aktivity zaměřené na sportovní vyžití seniorů, mj. kurzy sebeobrany. 

V nastaveném trendu bude město pokračovat i v nadcházejícím plánovacím období. 

Priority:

 Podpora širokého sportovního vyžití prostřednictvím volnočasových aktivit základních 

škol 

 Zachování sportovních akcí v gesci Městského domu kultury

 Dotační podpora celků bez ohledu na jejich výkonnostní úroveň tak, aby mohly do 

jejich činnosti být zapojovány všechny děti 

 Rozvoj mládežnické základny sportovních spolků

 Podpora vzniku nových alternativních sportů – osvědčilo se postupné zavádění sportu 

prostřednictvím zájmových útvarů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, která 

je schopna aktivně reagovat na měnící se požadavky na vyžití mládeže bez větší 

finanční zátěže – např. parkour, badminton, petanque

b) Příprava sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů

Příprava sportovních talentů navazuje na kvalitní rozvoj sportu pro všechny, předpokládá se 

však její realizace pod odborným vedením v organizovaném prostředí (sportovní celky). 

Případná další podpora pro výjimečné talenty bude zastupitelstvem města schvalována 

individuálně. 
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c) Výstavba, rekonstrukce, udržování a provozování sportovních zařízení 

Ve městě jsou pro využití širokou veřejností zvelebovány a rozšiřovány mj. přírodní areály 

Jižní lom, Areál zdraví, areál Bohemia, v pěší dostupnosti od Cyklostezky Ohře, která město 

lemuje podél řeky Ohře, je rozhlehlý areál Medard, jehož využití pro cyklistiku, vodní sporty, 

ad. bude předmětem budoucího řešení vlastníka areálu. 

Příležitosti v oblasti přírodních areálů a cyklostezek:

 vylepšení značení cyklostezek informačními značkami

 k budovanému západnímu obchvatu města připojit lávky pro kola, pěší, ad., aby došlo 

k propojení od Svatavy a Šenvertu na Jižní lom a dále

 zajištění funkčnosti půjčovny sportovního materiálu a nářadí, zefektivnění jejího 

fungování a přizpůsobení provozu požadavkům veřejnosti

S ohledem na již zmiňovanou širokou škálu sportů, kterou subjekty v Sokolově provozují, 

vyvstává dlouhodobá potřeba zajištění zázemí pro tyto sporty. V návaznosti na současné 

trendy a rozmach sportů, které potřebují rozměrnější haly, jako je např. florbal, je 

v plánovacím období třeba řešit zajištění dostupného hřiště s odpovídajícími rozměry. Tato 

potřeba by měla být řešena finanční účastí města na projektu výstavby nové sportovní haly ve 

vlastnictví Karlovarského kraje na území města. V rámci této investice by mohly nalézt řešení 

např. otázky zajištění odpovídajícího zázemí pro vzpírání, box a karate, což jsou sporty, 

jejichž reprezentanti dlouhodobě reprezentují město svými úspěchy i v zahraničí. 

Ve městě sídlí dva profesionální kluby hrající na nejvyšších výkonnostních úrovních, a to 

hokejový klub HC Baník Sokolov a fotbalový klub FK Baník Sokolov. Podpora obnovy jejich 

zázemí za účelem zlepšení podmínek je jednou z dalších příležitostí pro budoucí rozvoj.

Příležitosti v oblasti sportovní infrastruktury: 

 Revitalizace tenisového areálu 

 Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna 

 Stezka pro cyklisty a chodce Dolní Rychnov – Sokolov 

 Prodloužení cyklostezky Sokolov – Svatava

 Stavební úpravy šaten zimního stadionu 

 Výstavba multifunkčního objektu v areálu TJ Baník Sokolov (zázemí FK Baník 

Sokolov)

 Výstavba hlavní tribuny v objektu TJ Baník Sokolov

 Multifunkční hala pro florbal, vzpírání, box, karate

 Oprava povrchů dopravního hřiště příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže 
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d) Opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení a kontrola jejich účelného 

využívání

Hřiště dostupná široké veřejnosti jsou v cílovém období roku otevřena a opatřena dohledem 

dohledové služby, zajištěným městskou policií.

Kontrola účelného využívání sportovních zařízení města je zajištěna správci jednotlivých 

areálů a svěřením budov (především tělocvičen) do majetku příspěvkových organizací, jejichž 

hmotná a finanční zainteresovanost v poskytování prostor zajišťuje účelné využití sportovních 

kapacit. Stávající model se osvědčil a město v něm bude pokračovat i nadále. 

e) Finanční rámec zajištění strategického plánu rozvoje sportu 

Finanční účast města na rozvoji sportu bude s přihlédnutím k inflaci korespondovat 

s dosavadním vývojem, který znázorňuje tabulka č. 4, a to především úměrně rokům 2016 a  

2017, v nichž byla podpora rozvoje sportu zajištěna téměř výhradně z vlastních zdrojů. 

Dále je město připraveno v maximální možné, avšak efektivní míře využívat dotačních 

možností evropských a státních projektů, a to především v oblasti výstavby a revitalizace 

sportovního zázemí. Velmi potřebná a žádaná je také stabilní spoluúčast Karlovarského kraje 

na financování investic do sportovní infrastruktury min. ve výši 20% hodnoty projektu 

rozpočtovaného nad 1 mil. Kč.

V oblasti získávání finančních zdrojů město také přepokládá vysokou aktivitu sportovních 

spolků v získávání mimorozpočtových prostředků tak, aby město nesanovalo ze svého 

rozpočtu příspěvky, které je možno získat z jiných zdrojů, především z programů MŠMT. 
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Příloha č. 1

Přehled sportovišť ve městě – připraveno ve spolupráci se společností SOTES Sokolov, 
spol. s r.o., úsekem správy sportovních zařízení. Jedná se o přehled sportovišť na území 
města, včetně těch, které město nevlastní.

Areál Baník

hřiště na kopanou – tráva                               

hřiště s umělým povrchem                                

ledová plocha                                                                                                             

multifunkční hřiště                                            

tenisové kurty                                                        

atletický stadion                                   

cyklotrialová dráha                                           

skatepark                                                        

Areál Bohemie

hřiště na kopanou s umělým povrchem                   

hřiště na malou kopanou s um. povrchem   

hřiště na kopanou – tráva                          

multifunkční hřiště                                     

tenisové kurty                                                        

in-line dráha                                                     

Areál Běžecká

ovál, travnaté hřiště, hřiště                                               

Areál zdraví Stará Ovčárna

hřiště malá kopaná                                           

kurt s umělým povrchem - tenis, volejbal       

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

tartanový ovál                                                      

hřiště na kopanou s um. povrchem             

kurty s umělým povrchem - tenis, basket, volejbal        

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

tartanový ovál                                                      

hřiště na kopanou umělá tráva                                           

kurt s umělým povrchem - tenis, volejbal

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, pracoviště Boženy Němcové

hřiště na malou kopanou s um. povrchem   
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Tělocvičny u základních škol

Krytý bazén

Areál městského koupaliště

bazény

hřiště na plážový volejbal

Koupaliště Michal – k. ú. Vítkov u Sokolova

Vodní plocha

hřiště plážový volejbal, fotbal

Sportovní hala – v majetku Karlovarského kraje, ISŠTE

Sportoviště v areálu Gymnázia – v majetku Karlovarského kraje, Gymnázium a Krajské 

vzdělávací centrum

Sportcentrum Hrušková – v soukromém vlastnictví

Fitness centra – v soukromém vlastnictví
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Příloha č. 2

Přehled sportovních subjektů působících ve městě (příp. působících v minulosti)

Aikido Sokolov, o.s.

ASPV TJ Baník Sokolov

Atletický klub Sokolov

Basketbalová škola mládeže Sokolov

Basketbalové centrum mládeže Sokolov, z.s.

Basketbalový klub Sokolov z.s. Jednoty 1788, 35601 Sokolov 307

CLUB TRIATLON Tri Sport Čeko Sokolov, z.s. Závodu míru 1855, 35601 Sokolov

Cyklistický klub MAC-CON bicycles z.s. Petra Chelčického 832, 35601 Sokolov Cyklo Team Killi

CYKLO TEAM KILLI, z. s. Seifertova 1837, 35601 Sokolov

Florbal Sokolov, z. s.

Fortuna

Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. B.Němcové 1780, 35601 Sokolov

Futsalový klub FK Materia

Golf Club Sokolov, z.s.

Házenkářské centrum Gymnázia Sokolov

HC Baník Sokolov z.s. B.Němcové 1780, 35601 Sokolov

Jachtklub Sokolov

Kanoistický klub Baník Sokolov

Klub českých turistů Krušné hory se sídlem v Sokolově

Klub orientačního běhu Baník Sokolov z.s. Slovenská 820/1, 35601 Sokolov

KRASO Sokolov z.s. Boženy Němcové 1780, 35601 Sokolov

Kyokushin Dojo – oddíl karate a a kickboxu

Orientační běh Sokolov - OB Sokolov Karla Havlíčka Borovského 366, 356 01 Sokolov

Plavecký klub Baník Sokolov, z.s. Sportovní 2024, 35601 Sokolov

Shinkyokushin karate Kamikaze Sokolov

SK Krav Maga Club z.s. Karla Čapka 1282, 35601 Sokolov

SK Shotokan Ryu Sokolov

Sportovně střelecký klub policie UNITOP Sokolov

Sportovně střelecký klub Sokolov

Sportovní klub 1. ZŠ Sokolov

Sportovní klub JUDO Sokolov, z.s. Slavíčkova 1690, 35605 Sokolov

Sportovní klub plavání Sokolov, z. s.

Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR, z.s. K. H. Máchy 1817, 35601 Sokolov

Šachový klub Global

Tenisový klub Sokolov

TJ Baník Sokolov, z.s. Fibichova 422, 35601 Sokolov

Tri Sport Čeko

TTC Sokolov

Ultrasport Sokolov, o.s.

Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek

Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov, z.s. M.Gorkého 280, 35601 Sokolov

Volejbal Sokolov, z.s. Komenského 77, 35601 Sokolov
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