Národní sportovní centra ČR
Stav sportovní infrastruktury v ČR
 Sportovní infrastruktura v České republice je značně zastaralá.
 Stáří veškeré sportovní infrastruktury v průměru až 49 let.
 Většina využívaných stávajících sportovních center byla postavena v šedesátých letech
minulého století.

Proč Národních sportovní centra?
 Česká republika nedisponuje dostatečnou nabídkou moderních sportovních center určených
pro kolektivní sportovní sporty, vodní sporty a většinu dalších zimních i letních sportů, které
by byly schopné nabídnout srovnatelné podmínky pro přípravu sportovců se zahraničím
(např. Red Bull Salcburk).
 Je tedy zájmem České republiky vybudovat sportovní centrum (centra), zaměřená na:
o
o
o
o
o

společnou sportovní přípravu reprezentantů,
přípravu sportovců (vč. amatérských) ze sportovních klubů (SK),
přípravu sportovců (vč. amatérských) z tělovýchovných jednot (TJ),
přípravu mládeže TJ/SK a talentované mládeže (mládežnické reprezentace),
sportování široké veřejnosti.

 Díky širokému portfoliu subjektů využívajících taková centra může docházet k předávání
zkušeností nejen mezi trenéry z různých sportů (profesionálními či amatérskými), ale i ze
strany lékařů či expertů zajišťujících správný stravovací režim, expertů na fyzioterapii,
expertů školících center a dalších. Sportovní centra by tak splňovala požadavky současné
doby a poskytovala nesrovnatelně lepší možnosti sportovní přípravy, což se v budoucnu
zákonitě může odrazit i v množství sportovních úspěchů.

Proč SC Nymburk?
 Sportovní centrum Nymburk (SC Nymburk) bylo v minulosti pojmem – připravovat se sem
jezdily týmy z řady sportů z celého světa. Do současnosti „přežilo“ jen díky svojí tradici a
snaze udržet ho ve prospěch celého sportu.
 SC Nymburk je zdaleka v nejvyšší fázi přípravy a rozpracovanosti.
 Připravený projekt revitalizace SC Nymburk opakovaně schválila valná hromada České unie
sportu (ČUS), která zastupuje:
o 76 Sportovních svazů,
o 7,4 tis. Sportovních klubů a Tělovýchovných jednot,
o cca 1 milion členů.
 SC Nymburk pokrývá zdaleka největší portfolio sportů – cca 40, a to zahrnující všechny
míčové sporty, sporty plavecké, atletiku, lední hokej a další olympijské i neolympijské,
kolektivní i individuální sporty. Lze zde tedy předpokládat vysokou využitelnost a tudíž i
efektivitu vynaložených financí.
 SC Nymburk se tak jeví jako ideální PILOTNÍ PROJEKT pro Národní sportovní centra:
o Finanční rozsah modernizace schválený VH ČUS – 2,7 mld. Kč bez DPH (v cenách roku
2018);
o Spoluúčast ČUS – maximálně do 50 mil. Kč (více prostředky ČUS nedisponuje - chybí
zdroj příjmů, neboť příjmy z center slouží k úhradě provozních nákladů);
o ČUS dokáže posledních 8 let (vyjma „koronaviru“) provozovat centrum „za nulu“,
bohužel investice do modernizace jsou už mimo její možnosti.

Seznam předpokládaných Národních sportovních center
Národní sportovní centra s výší předpokládaných investic:
 Národní sportovní centrum Nymburk (cca 2,7 mld. bez DPH).
 Centrum Harrachov (cca 1,7 mld. bez DPH).
 Areál vodních sportů Račice/Praha-Troja – kanál Troja - (cca 0,9 mld. bez DPH).
 Plavecký areál Podolí (cca 0,7 mld. bez DPH).
 Vysočina Aréna Nové Město na Moravě – částečně vybudováno (cca 0,3 mld. bez DPH).
 Resortní sportovní centra – modernizace sportovních center Ministerstva vnitra (Olymp),
Ministerstva obrany (Dukla), MŠMT (VSC) na základě dohody správců příslušných
rozpočtových kapitol.
CELKOVÝ FINANČNÍ VÝHLED je desetiletý a přesahuje 5 mld. Kč. Proto je třeba příslušný Investiční
program schválit vládou ČR.

Národní sportovní centra již vybudovaná:
 Městské sportovní centrum Ostrava – již vybudováno
 Národní centrum Prostějov – již vybudováno

