Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do roku
2026
1. Úvod
1.1 Kontext vzniku Plánu rozvoje sportu města Zákupy
Plán rozvoje sportu města Zákupy byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování
plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (viz níže) je vymezen v § 6a, odst.
2 Zákona o podpoře sportu.
Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (§6):
(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.
Plány v oblasti spotu (§ 6a)
(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování
těchto cílů, a vymezují priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
(2) Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblasti podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce.
Smyslem zpracování Plánu rozvoje sportu pro město Zákupy je reflexe současného stavu
s přihlédnutím k historickým souvislostem a specifikům zdejšího území. Plán rozvoje sportu v celé své
šíři, nabízí pohled na stručný historický exkurz sportu a přibližuje aktuální stav i směřování ve
střednědobém horizontu.

2. Historie a současnost sportu v Zákupech
2.1 Historie sportu v Zákupech
Od 19. století působilo ve městě několik spolků branného charakteru, později byly spolky zaměřeny na
turistiku a sportovní činnost. Byli tu Ostrostřelci (od roku 1813), Střelecký spolek (od roku 1841), Spolek
dobrovolných hasičů (od roku 1850), Společnost přátel hor (od roku 1885), Německý tělocvičný spolek
(turnéři), Klub turistů. V roce 1919 v Zákupech vznikla pobočka Národní jednoty severočeské, v jejíchž
náplni byla i tělovýchovná činnost. V této jednotě byl o tři roky později vytvořen odbor mládeže, který
se téhož roku sloučil s oddílem skautů. Po 2. světové válce se místo vysídlených Němců do Zákup
přistěhovali čeští osadníci, z nichž mnozí byli členy českého Sokola. Právě ti založili v září 1945 TJ Sokol
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Zákupy, která byla začleněna do sokolské župy v Mladé Boleslavi. V roce 1946 vznikla v Zákupech druhá
sportovní organizace Český atletický klub Zákupy (později přejmenován na AFK Zákupy), pak zdejší
vojenská posádka založila fotbalové družstvo Mladá garda.
V roce 1948 byl založen bratry Syrovátkovými, mistry sportu, zápasnický kroužek. Pak došlo k politické
reorganizaci tělovýchovy a v roce 1950 zůstala pouze TJ Sokol Zákupy, v níž brzy převzali hlavní roli
fotbalisté. O tři roky později byl zápasnický kroužek do TJ začleněn a došlo k několikerému
přejmenování TJ. Nejprve roku 1953 na Spartak, o rok později Slavoj a v roce 1957 za předsednictví J.
Štrubla na TJ Dynamo Zákupy. Roku 1960 byl založen oddíl odbíjené (volejbalu), roku 1965 gymnastický
oddíl. Po srpnu 1968 zanikla zdejší vojenská tělovýchova (vojáci hráli fotbal, hokej). V roce 1979 zanikl
oddíl zápasníků a roku 1983 byl založen oddíl stolního tenisu, o dva roky později oddíl lehké
atletiky. Mnohé oddíly vznikaly na půdě zdejší školy a působily jak pod školou, tak TJ Zákupy.
2.2 Současné sportovní aktivity
V systému pravidelných soutěží dospělých fungují fotbalové kluby TJ Zákupy a FC Kamenice, dále oddíl
stolního tenisu při TJ Zákupy. V kategorií dětí je aktivní základní škola, jejíž některé sportovní kroužky se
zapojily i do soutěží ČSTV prostřednictvím ZRTV, rep. ASPV. Všechny sportovní celky působí na okresní i
krajské úrovni.
V Zákupech od roku 1850 působí Dobrovolný sbor hasičů, který se pravidelně účastní všech sportovních
a společenských akcí města Zákupy, nejen jako složka záchranného systému, ale i jako součást
hasičských sportovních aktivit.
2.3 Seznam sportovišť v Zákupech
Zákupské koupaliště vzniklo úpravou Velkého zákupského rybníka v roce 1933 a je provozováno dodnes.
Součástí areálu je kemp, hřiště na plážový volejbal a workout cvičební stroje.
V létech 2000 - 2002 byla zrekonstruována základní škola, ve stejném roce byla otevřena sportovní hala.
V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce víceúčelového stadionu, který nese název Sportovní areál
Emila Zátopka. Součástí areálu je atletický ovál, který byl v roce 2021 modernizován, volejbalové kurty,
basketbalové hřiště, cvičná stěna na tenis, fotbalové hřiště. Ve sportovní hale je prostor pro různé
halové sporty (volejbal, florbal, nohejbal atd.) a je zde v provozu fitnes.
Fotbalové hřiště v Kamenici s tribunou a zázemím pro sportovce. Fotbal se tady hraje od roku 1958, kdy
byl sehrán první oficiální zápas.
Sportovní miniareál v Nových Zákupech.
2.4 Seznam sportovních oddílů
TJ Zákupy
-

Oddíl kopané (1946)
Oddíl stolního tenisu (1982)
Oddíl volejbalu (1960)
Odbor ZRTV – ASPV s několika kroužky (dětský Kin-Ball…….)
Oddíl horolezectví a orientačního běhu
FC Kamenice – oddíl kopané
2.5 Sport ve škole
Základní škola v Zákupech organizuje každoročně řadu soutěží na místí, okresní i krajské úrovni.
Zákupský kilometr

stadion E. Zátopka
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Zátopková pětka a desítka

stadion E. Zátopka

Zákupský sprintér

stadion E. Zátopka

Silový trojboj

sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy

Šplh

tělocvična ZŠ a MŠ Zákupy

Míčový trojboj

sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy

Skok do dálky

sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy

Šikula CUP

sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy

Memoriál J. Cardy ve skoku vysokém

sportovní hala ZŠ a MŠ Zákupy

Zákupské štafety 5 x 400 m

stadion E. Zátopka

Závody ve skoku dalekém

stadion E. Zátopka

Běh zámeckým parkem

zámecký park

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

stadion E. Zátopka

Míčový trojboj
Okresní kolo SAZKA olympijského víceboje
Zákupské sportovní hry
Vánoční turnaj ve stolním tenise

tělocvična ZŠ a MŠ Zákupy

Dále škola pořádá množství soutěží v rámci AŠSK (asociace školních sportovních klubů na okresní i
krajské úrovni – atletický trojboj, soutěže v basketbalu, florbalu, sálové kopané, kopané …)

3. Oblasti podpory sportu v Zákupech
3.1 Podpora sportu v Zákupech
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu města. Obec si je vědoma důležitosti spontánního
sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.
3.2 Sport dětí a mládeže
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí
smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí.
Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého
člověka.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého
životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopnosti a dovednosti v této oblasti.
Priorita:
3

-

-

Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce (sportovní areál Emila Zátopka, koupaliště v Zákupech, Fotbalový stadion
v Kamenici, sportovní miniareál v Nových Zákupech),
Údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce (dětské hřiště v Zákupech, dětské hřiště v Kamenici)
Podpora tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce
Podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
Podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže

4. Sport pro všechny
Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity je určený širokým vrstvám
obyvatelstva.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení
volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy
pro všechny věkové kategorie žijící v Zákupech.
Priorita:
- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich modernizace v souladu
s potřebami obce
- Údržba naučných stezek ve vlastnictví obce, případně rozšíření odpočinkových zón
- podpora pohybových aktivit např. tanec, cvičení (pronájem sálů v prostorách ve vlastnictví obce)
- podpora úspěšných místních sportovců
- spolupráce s místními sportovními organizacemi a spolky

5. Formy podpory sportu v obci
5.1 Přímá podpora (finanční)
(1) rozpočtována v rámci rozpočtu obce
- revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce
- pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení
(2) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací
z rozpočtu obce třetím osobám nebo klubům
- výkonnostní sportovní činnost
- zájmová sportovní činnost
5.2 Nepřímá podpora
a) údržba stávajících sportovních zařízení, naučné stezky, vybavení k volno časovým aktivitám
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků
c) propagace sportovních akcí v místním rozhlase, možnost uveřejňování postřehů a informací
z jednotlivých sportovních akcí
d) možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,
e) možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí
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6. Závěrečná ustanovení
6.1 Strategický plán rozvoje sportu v obci Zákupy schválilo Zastupitelstvo města Zákupy dne 18. 8.
2021, pod č. usnesení 289/2021/ZM.
6.2 Strategický plán rozvoje sportu v Zákupech je zveřejněn na webových stránkách města Zákup
https://www.zakupy.cz/ nebo je dostupný na obecním úřadě.

Ing. Radek Lípa
starosta
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