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I. Analyticka  c a st 

1 Volnočasové aktivity, spolková činnost  
1.1 Základní definice  

1.1.1 Neformální („volnočasové“) vzdělávání  

Definice neformálního vzdělávání dle MŠMT1:  

„Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém (formální vzdělávání vede k 

dosažení určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem, např. vysvědčením, diplomem) a nevede k 

ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec 

zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních 

zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají 

zpravidla dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace 

(NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací 

agentury, kluby, kulturní zařízení a další.“ 

Z uvedeného popisu je zřejmé, že obdobnou optikou můžeme nahlížet i na tzv. „volnočasové“ 

vzdělávání a aktivity, které se mohou odehrávat v oblasti kultury, sportu a dalších.   

Aktivity mohou být zaměřeny na rozličné cílové skupiny bez ohledu na věk, pohlaví, trvalé bydliště 

apod. Organizace se však zpravidla zaměřují na rozvoj lokálního života (tj. života v daném městě, 

části, obce a/nebo obcí v nejbližším okolí).  

1.2 Dotační programy města Nepomuk  

Město ve svém rozpočtu každoročně vyčlení prostředky na dotační programy určené na podporu 

volnočasových, sportovních a kulturních aktivit a neziskových organizací. Od roku 2014, kdy bylo na 

granty vyčleněno 370 tisíc korun, tato částka postupně narůstá. V roce 2018 rozdělilo město mezi 

žadatele již celých 800 tisíc Kč. Přičemž tato částka by měla nadále meziročně narůstat a v budoucnu 

by měla dosáhnout až 1 % celkového rozpočtu města2. Z dotačních programů města mohou žadatelé 

hradit jak „měkké“ aktivity, tak „investiční“ (opravy, nákup vybavení, inventáře apod.).  

Město Nepomuk nabízí finanční podporu organizacím zajišťujícím volnočasové, sportovní a kulturní 

aktivity z těchto 4 dotačních programů:  

1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže – podpora z programu je určena na realizaci 

„kroužků“ pro děti (max. 25 dětí), s periodou nejméně 1x za 14 dní, při nejméně 24 

opakováních. Cílem podpory je zajistit pravidelnou nabídku trávení volného času pro děti a 

mládež. Konečná výše podpory pro jednotlivé žadatele je stanovena jako podíl finančních 

                                                           
1
 Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1   

2
 Zdroj: Nepomucké noviny, únor 2018  

http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1
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prostředků a celkového počtu dětí3 dle schválených žádostí násobený počtem dětí v kroužku, 

na který organizace žádá o podporu.  

2. Podpora kulturních akcí – jeden žadatel je oprávněn předložit nejvýše 3 žádosti o podporu, 

přičemž maximální částka podpory na jednu akci činí 20 tis. Kč. Cílem je podpořit konkrétní 

kulturní akce.  

3. Podpora sportovních akcí – jeden žadatel je oprávněn předložit nejvýše 3 žádosti o podporu, 

přičemž maximální částka podpory na jednu akci činí 20 tis. Kč. Cílem je podpořit konkrétní 

sportovní akce (jedná se zpravidla o přebory, turnaje apod.). 

4. Podpora činnosti neziskových organizací – jeden žadatel je oprávněn žádat o podporu 

nejvýše 2 akcí. Podpora může být poskytnuta do výše Kč 45 tis. a max. do výše 80 % nákladů.  

Pro jednotlivé dotační programy je zpracována detailní dokumentace s podrobnými podmínkami 

podpory, kritérii hodnocení předložených žádostí, termíny pro předkládání žádostí a dalšími 

informacemi potřebnými pro řádné zpracování žádosti. Dokumentace je zveřejňována na 

internetových stránkách města www.nepomuk.cz. Hodnocení žádostí provádí příslušné komise 

města4, které připravují podklady k projednání v orgánech města (Rada, příp. Zastupitelstvo dle 

finančního limitu). Administrace dotačních programů města je stabilně personálně zajištěna. 

Základní informace o finančním rámci dotačních programů města Nepomuk uvádí následující tabulka.  

Tabulka 1 Dotační programy města Nepomuk  

Dotační program 
Celková alokace v Kč (v jednotlivých letech) 

2018 2017
5
 2016 2015 

Podpora volnočasových aktivit dětí a 
mládeže 

220 000 220 000 150 000  100 000 

Podpora kulturních akcí  120 000 120 000 90 000 100 000 

Podpora sportovních akcí  120 000 120 000 90 000 ---  

Podpora činnosti neziskových organizací  340 000 340 000 270 000 300 000 

Obnova historického jádra města 
Nepomuk  

264 000 250 000 250 000 200 000 

CELKEM V ROZPOČTU MĚSTA  964 000 950 000 850 000 700 000 

Podpora obnovy kulturních památek 
(Město Nepomuk administruje program 
Ministerstva kultury) 

578 000 (pro 
ORP) 

555 000 (pro 
ORP) 

555 000 (pro 

ORP) 
444 000 (pro 

ORP) 

Zdroj: www.nepomuk.cz, www.old.nepomuk.cz   

Z rozhovorů se zástupci organizací ve městě a z obsahové analýzy dokumentace k jednotlivým 

programům vyplývá, že možnosti využít dotační programy na jednorázové i dlouhodobé aktivity 

využívá naprostá většina aktivních neziskových organizací, působících v oblasti volnočasových aktivit, 

kultury a sportu ve městě Nepomuk.  

                                                           
3
 Např. v roce 2015 byla poskytnuta podpora ve výši 211,64 Kč / dítě. V roce 2018 činila s ohledem na 

předložené žádosti, počty dětí a dostupné finanční prostředky programu průměrná podpora na jedno dítě ve 
výši Kč 561,22. 
4
 Viz https://www.nepomuk.cz/obcan/komise/  

5
 Podpořené projekty v roce 2017 viz: https://www.nepomuk.cz/obcan/podpora-volnocasovych-aktivit-deti-a-

mladeze-2017/ 

http://www.nepomuk.cz/
http://www.nepomuk.cz/
http://www.old.nepomuk.cz/
https://www.nepomuk.cz/obcan/komise/
https://www.nepomuk.cz/obcan/podpora-volnocasovych-aktivit-deti-a-mladeze-2017/
https://www.nepomuk.cz/obcan/podpora-volnocasovych-aktivit-deti-a-mladeze-2017/
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1.3 Nefinanční podpora města Nepomuk  

Město Nepomuk poskytuje organizacím také nefinanční podporu, zejména v podobě zvýhodněných 

nájmů prostor (v posledních letech byly realizovány nutné aktivity pro narovnání podmínek nájmů), 

možnosti bezplatného zapůjčení vybavení a mobiliáře, zpracování dotačního monitoringu z rozličných 

zdrojů (dotační monitoring je pravidelně aktualizován a zveřejňován na webu města6).  

Řada organizací by uvítala praktickou (odbornou) podporu při přípravě a administraci projektů 

z dotačních prostředků – zejména ESI fondů, které vyžadují profesionální přístup a znalosti (na bázi 

dobrovolnické jsou projekty z EU obtížně administrovatelné).  

2 Organizace poskytující volnočasové aktivity ve městě Nepomuk  
Zájmovou činnost, a to jak dětem a mládeži, tak i dospělým, vč. seniorů nabízí v Nepomuku řada 

spolků (vč. spolků s dnes již dlouhodobou historií), a také organizace zřizované městem (některé bez 

právní subjektivity). Informace o klíčových organizacích na poli poskytování volnočasových aktivit, 

neformálního a částečně také formálního vzdělávání uvádí následující podkapitoly.  

2.1 Městská knihovna Nepomuk  

Městská knihovna Nepomuk je součástí Městského úřadu, sídlí v Nádražní ulici, v pěší vzdálenosti od 

Základní školy Nepomuk. Knihovna poskytuje možnost on-line katalogu knih, což umožňuje čtenářům 

možnost předvýběru, rezervace knih či prodloužení doby výpůjčky. V knihovně se nabízí také možnost 

meziknihovní výpůjčky s knihovnami z měst a obcí v okolí Nepomuku. V knihovně je dostupný veřejný 

internet a kopírovací služby. Chod knihovny je personálně zajištěn dvěma pracovnicemi. 

Klienty knihovny nejsou pouze čtenáři. Knihovna je na základě smlouvy mezi Studijní a vědeckou 

knihovnou Plzeňského kraje a Městem Nepomuk pověřena výkonem regionálních funkcí, tj. 

poskytuje své služby dalším 34 knihovnám v širším okolí Nepomuku (např. Knihovna Žinkovy, 

Knihovna Mladý Smolivec, Knihovna Tojice, Knihovna Želvice, Knihovna Přešín). Ke službám 

regionální knihovny náleží7:  

• poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele 

• statistika knihovnických činností 

• vzdělávání knihovníků, semináře a porady 

• individuální zaškolování při práci s PC a Internetem 

• odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu 

• tvorba regionálního knihovního fondu, jeho distribuce a cirkulace 

• odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu 

• tvorba regionálního knihovního fondu, jeho distribuce a cirkulace 

Hlavní aktivity:   půjčování knih, služby regionální knihovny 

Cílové skupiny:    široká veřejnost  

Zřizovatel:   Město Nepomuk  

Sídlo:    Nádražní 476, Nepomuk  

                                                           
6
 Dotační monitoring v 5/2018 zveřejněn zde: https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-prilezitosti/  

7
Zdroj: https://www.nepomuk.cz/obcan/mestska-knihovna/  

https://www.nepomuk.cz/obcan/dotacni-prilezitosti/
https://www.nepomuk.cz/obcan/mestska-knihovna/
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Informace:   www.nepomuk.cz/obcan/mestska-knihovna/  

2.2 Fénix – centrum volnočasových aktivit Nepomuk 

Fénix – centrum volnočasových aktivit Nepomuk (dále také jen „Fénix“ či „centrum Fénix“) vznikl díky 

neziskové organizaci Monastery, z.ú., která pro něj v září 2012 získala podporu města Nepomuk, 

v jehož budově na náměstí Augustina Němejce 88 centrum Fénix působí. Provoz centra Fénix byl 

zahájen 21. 10. 2013. Od září 2017 zajišťuje provoz Fénixu Město Nepomuk. Po celou dobu své 

existence sídlí Fénix v objektu dřívějšího katastrálního úřadu a postupně jsou realizovány investice do 

jeho obnovy (rekonstrukce prvních 3 učeben a zázemí za podpory města, další 2 učebny pro výuku 

ICT byly vybudovány z dotace získané z X. výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku). V roce 2018 je 

plánována výměna oken a zateplení za účelem snížení provozních nákladů objektu a zvýšení 

komfortu a bezpečnosti pro uživatele centra Fénix. V přízemní části budovy má být taktéž vybudován 

nový víceúčelový prostor, o jehož konečné podobě a účelu se zatím diskutuje.  

Centrum Fénix nabízí výběr volnočasových aktivit, určených pro rozličné cílové skupiny od dětí a žáků, 

přes dospělé až po seniory. Nabízí se zde kroužky jako: počítačový kurz (pro různě pokročilé), 

gymnastika, hudební školička, keramika, mažoretky, jóga, hra na kytaru, taneční kroužek, pilates, 

orientální tanec, šerm, karate, počítačové i jazykové kurzy (např. angličtina, němčina, italština, 

ruština, francouzština, španělština či znaková řeč), TABATA – intervalové silové cvičení. Součástí 

aktivit centra Fénix je i Univerzita III. věku.  

V nabídce Fénixu bylo v prvním roce provozu centra, tj. pro školní rok 2013/14 celkem 42 aktivit, do 

kterých se přihlásilo více než 300 zájemců. Podobný počet přihlášek byl zaregistrován i v druhém 

(2014/2015) a třetím (2015/2016) roce provozu centra. V roce 2016/2017 se aktivit v centru Fénix 

účastnilo na 450 obyvatel z celého Nepomucka. Centrum Fénix neustále usiluje o rozšíření a 

zkvalitňování nabídky svých aktivit. Nově rozšířil svou nabídku např. o aktivity sportovního 

charakteru, a to s využitím dalších prostor – příkladem je nabídka lezeckého kroužku pro děti, který je 

umístěn do nepomucké Sokolovny, kde se lezecká stěna nachází. Počátkem roku 2018 se začala 

v centru Fénix nabízet možnost doučování učiva pro žáky základní školy, které je poskytováno 

žákyněmi Gymnázia Blovice (za dozoru dospělé osoby). Na doučování ve školním roce 2017/2018 

pravidelně dochází skupina cca 10 žáků.  

Vedle pravidelných akcí a „kroužků“ centrum Fénix organizuje další tematické akce, dílny a 

workshopy pro různé cílové skupiny, zpravidla dospělé (např. patchwork, „Dámský klub“ ve 

spolupráci s MAS svatého Jana z Nepomuku, rozvoj osobnosti, kurzy jógy a tvoření pro ženy atp.).  

Zapojuje se také do akcí a aktivit jiných organizací – aktuálně zejména do vzdělávacích aktivit 

v projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk, jehož nositelem je MAS sv. Jana z Nepomuku8. 

V Nepomuckých novinách uveřejnilo centrum výzvu pro zájemce o případný coworking pro pracující 

rodiče malých dětí, které by centrum Fénix taktéž chtělo zavést (vč. hlídání dětí, nejlépe v dětské 

skupině). V roce 2017 se Fénix zapojil také do akce INEX-Sdružení dobrovolných aktivit.  

Vedení centra pečlivě sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu k realizovaným aktivitám, přičemž tyto 

informace budou použity při návrhu a rozvoji dalších aktivit tak, aby centrum nabízelo aktivity 

v kvalitě a skladbě odpovídající současné poptávce.  

                                                           
8
 Více informací o projektu na http://www.mas.nepomucko.cz/cs/map/ 

http://www.nepomuk.cz/obcan/mestska-knihovna/
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Vedení centra Fénix usiluje o profesní rozvoj svých pracovníků a lektorů, jejichž kvalitu vnímá jako 

nutný předpoklad poskytování atraktivního a kvalitního volnočasového vzdělávání obyvatelům 

Nepomuku a okolí. Stejně tak má vedení centra zájem o rozvoj fyzické infrastruktury tak, aby 

umožňovala další typy aktivit. „Nábor“ lektorů a tvorba nabídky akcí probíhá prakticky kontinuálně.  

Na provozu centra se podílí tři zaměstnanci (v součtu jde však o jeden pracovní úvazek). Na zajištění 

jednotlivých aktivit se podílí více než dvě desítky lektorů.  

Hlavní aktivity:  pravidelné i ad hoc volnočasové aktivity, doučování žáků ZŠ, zapojení do MAP 

ORP Nepomuk, pronájem prostor  

Cílové skupiny:  děti od 4 let, žáci, mládež, dospělí, senioři   

Zřizovatel:   Město Nepomuk  

Sídlo:    Náměstí Augustina Němejce 88, Nepomuk  

Informace:   www.fenix-nepomuk.cz  

2.3 Základní umělecká škola Nepomuk9  

V Nepomuku sídlí Základní umělecká škola Nepomuk (Školní 546, Nepomuk), jejímž zřizovatelem je 

město, a jejíž kapacita (tj. kapacita zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení) činí 350 žáků10. Škola 

byla založena městem Nepomuk v roce 1992 odloučením od ZUŠ Blovice (původně Lidová škola 

umění Blovice). Od roku 1995 doplnil obory hudební a výtvarný také obor literárně-dramatický.  

Provoz ZUŠ je od roku 1995 umístěn do objektu základní školy, kde jsou pro ni vyčleněny pouze 

4 učebny (žádný prostor pro pedagogický sbor). Tímto řešením je limitována kapacita obou 

dotčených organizací, přičemž na nedostatečné prostorové podmínky ZUŠ Nepomuk upozorňovala 

Česká školní inspekce poprvé již v roce 2004. Ve městě se o řešení tohoto problému diskutuje již 

několik let.  V minulosti byla zvažována možnost vybudovat pro ZUŠ samostatný objekt. Ten by se 

měl nacházet v dosahu základní školy. Další v obecné rovině diskutovanou možností je případná 

přístavba objektu ZŠ/ZUŠ s cílem vytvoření odpovídajících prostorových podmínek pro výuku všech 

oborů ZUŠ (v souladu se Školním vzdělávacím plánem). Otazník visí také nad možným využitím 

objektu bývalé piaristické koleje (bývalé školy) na Náměstí Augustina Němejce. Ve všech případech 

jde o investičně náročné akce, přičemž realizace byla dosud podmiňována dostupností dotačních 

prostředků (město zatím nenašlo možnost, jak prostředky v řádu cca tří desítek milionů vyčlenit 

z vlastního rozpočtu). Výhodou umístění ZUŠ do budovy ZŠ je zejména omezení bezpečnostních rizik 

spojených s přesunem (zejména nejmladších) žáků z výuky na ZŠ (z družiny) do ZUŠ. Aktuální 

prostorové uspořádání se však na druhou stranu projevuje řadou problematických skutečností:  

1. Na úrovni ZUŠ:  

a. v jedné učebně se během dne vystřídá výuka pod vedením až tří pedagogů,  

b. ZUŠ schází vlastní sociální zařízení (žáci a pedagogové využívají zázemí ZŠ, které se 

nachází v jiném patře budovy školy. Zázemí navíc není vhodné pro nejmladší žáky 

ZUŠ, kteří jsou v předškolním věku.), 

c. schází šatny pro převlékání, přezouvání a odkládání svrchních částí oděvů,  

                                                           
9
 Základní umělecká škola není poskytovatelem volnočasového ani neformálního vzdělávání, nýbrž vzdělávání 

formálního. Do této koncepce je však zahrnuta, neboť má významný podíl na formování kulturního života ve 
městě.  
10

 Zdroj: https://profa.uiv.cz/rejskol/  

http://www.fenix-nepomuk.cz/
https://profa.uiv.cz/rejskol/
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d. chybí sborovna, tj. zázemí pro přípravu, setkávání a další nutné činnosti 

pedagogického sboru (mimo výuku), a pro setkávání s dalšími osobami mimo výuku 

(např. ČŠI),  

e. nejsou skladovací prostory pro nástroje, vybavení i administrativní zařízení (např. pro 

uskladnění kancelářského papíru apod.).  

2. na úrovni ZŠ:  

a. je omezena dostupnost učeben 

b. do ZUŠ dochází významná část žáků z družiny.  

Odloučené pracoviště pro výuku hudebního oboru (sólový zpěv, hra na akordeon, flétny, housle, 

keyboard, klavír a trubka) se nachází při Základní škole Kasejovice. V hudebním oboru na odloučeném 

pracovišti v ZŠ Kasejovice působí od r. 2013/2014 dětský lidový soubor Pšeničky. Mezi jeho úspěchy 

patří veřejná rozhlasová nahrávka pořadu „Posezení v divadle aneb Neočekávaný dýchánek“ ve 

vyprodaném plzeňském divadle Alfa. Hlavním cílem souboru je přiblížit dětem folklor a lidové písně 

jižního Plzeňska, Kasejovicka, Nepomucka a Žinkovska11. ZUŠ Nepomuk měla taktéž odloučené 

pracoviště v Žinkovech, kde však svou činnost se školním rokem 2015/2016 ukončila a nyní 

administruje výmaz tohoto pracoviště z Rejstříku škol a školských zařízení, neboť obnovení činnosti se 

zde (s ohledem na podmínky) neplánuje.  

Kapacity školy jsou dlouhodobě (téměř) plně využity – do ZUŠ dochází okolo 33012 žáků, které vyučuje 

15 vyučujících (ti zároveň dle potřeby dojíždí do Kasejovic). Od roku 1995, kdy začala ZUŠ využívat 

prostory v ZŠ, se počet žáků i pedagogů zvýšil 2x (ze 150 na 300 žáků, z 8 na 15 pedagogů), přičemž 

rozsah prostor pro výuku dočasně vzrostl, a následně znovu poklesl o jednu učebnu. Ve školním roce 

2016/2017 bylo do ZUŠ Nepomuk přihlášeno 330 žáků, z toho 212 v hudebním oboru, 79 ve 

výtvarném a 39 v literárně-dramatickém oboru. Taneční obor není a aktuálně nemůže být z důvodu 

absence vhodných prostor zaveden. Výuka v rámci literárně-dramatického oboru probíhá ve třídách 

kolektivní výuky hudebního oboru (kde např. při výuce skupiny 10 žáků již není možné umístit 

dostatečný počet židlí).  

V rámci přípravného studia mohou Základní uměleckou školu Nepomuk navštěvovat děti 

předškolního a školního věku (žáci mateřských, základních a středních škol). Cílem vzdělávání u 

předškolních dětí (v dvouletém programu pro pětileté děti a jednoletém programu pro děti šestileté) 

je rozvíjet přirozenou hudebnost a tvořivost dětí. V rámci doplňkové činnosti nabízí ZUŠ Nepomuk 

také hudebně rytmickou průpravu, která je určena dětem od 4 let věku.  

V literárně-dramatickém, hudebním i výtvarném oboru mohou žáci Základní umělecké školy 

Nepomuk absolvovat vzdělání ve dvou stupních: I. stupeň v délce 7 let pro žáky od 7 let věku, II. 

stupeň v délce 4 roky pro žáky od 14 let věku. V 1. a 2. ročníků probíhá výuka v rozsahu 1,5 hodiny 

týdně, následně je rozšířena na 3 hodiny/týden v literárně dramatickém oboru; 3 hodiny týdně ve 

výtvarném oboru; výuka v hudebním oboru probíhá individuálně zpravidla 1 – 2x týdně.  

V hudebním oboru ZUŠ Nepomuk v roce 2017/2018 vyučuje hru na tyto hudební nástroje: akordeon, 

bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, flétna, housle, klarinet, klavír, kytara, saxofon, trubka, 

zobcová flétna. Do hudebního oboru je také zařazeno studijní zaměření Sólový zpěv.  

                                                           
11

 Zdroj: www.zusnepomuk.cz  
12

 Z toho (ve šk. roce 2016/2017): 212 v hudebním oboru, 79 ve výtvarném a 39 v literárně-dramatickém oboru. 
Žáci do ZUŠ Nepomuk dochází z cca 40 okolních obcí.  

http://www.zusnepomuk.cz/
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S obsahem a cíli vzdělávání v jednotlivých studijních zaměřeních se mohou zájemci (tj. zpravidla 

rodiče) seznámit prostřednictvím podrobného Školního vzdělávacího plánu zveřejněného 

v dokumentech školy na webu www.zusnepomuk.cz. Cílem základního uměleckého vzdělávání však 

není jen nauka hry na konkrétní hudební nástroj, sólového či sborového zpěvu či divadelního 

vystupování. Hlavním cílem práce se žáky je rozvoj jejich morálně volních vlastností, jako jsou píle, 

pokora, vztah k umění, kultura, etika, respekt a další.  

Mimo poskytované formální vzdělávání se ZUŠ na kulturním životě Nepomuku podílí prostřednictvím 

veřejných vystoupení, výstav a představení. Ta probíhají zejména v Aule základní školy, Městském 

muzeu a galerii a Letní malé scéně. Návštěvnost akcí bývá přes 100 návštěvníků. V roce 2017 se ZUŠ 

Nepomuk zapojila do tzv. „ZUŠ Open“, které se v České republice konalo ve 250 různých městech. 

Veřejnost tak měla 30. 5. 2017 možnost shlédnout představení v podání žáků jednotlivých oborů a do 

11. 6. 2017 navštívit výstavu žákovských prací v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk. Do 

stejné akce se ZUŠ Nepomuk zapojila také v roce 2018 (24. 5. 2018 na Malé letní scéně).  

Pro veřejnost (začátečníky i pokročilé) nabízí ZUŠ Nepomuk kurzy keramiky. ZUŠ má k dispozici 

učebnu se třemi hrnčířskými kruhy a vypalovací pecí.  

Další nejbližší základní umělecké školy se nachází v Blovicích (10,9 km), Horažďovicích (20,3 km), 

Přešticích (21,3 km) či v Blatné (22,3 km). 

Hlavní aktivity:  formální vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru 

Cílové skupiny:  děti a žáci, mládež, rodiče, veřejnost  

Zřizovatel:   Město Nepomuk  

Sídlo/provoz:   ZŠ Nepomuk  

Informace:   www.zusnepomuk.cz  

2.4 Český rybářský svaz, z.s. – místní organizace Nepomuk 

Hlavním účelem Českého rybářského svazu, z.s. – místní organizace Nepomuk (dále také jako „ČRS – 

MO Nepomuk“) je řádně obhospodařovat rybolovná zařízení (např. Špitálský či Klášterský rybník na 

Úslavě) a z hlediska sportovního rybolovu také 18 kilometrů dlouhý úsek mimopstruhového revíru 

Úslava 5 a 15 kilometrů dlouhý pstruhový revír Úslava 513 a zajišťovat další činnosti (např. vydávání 

rybářských povolenek). Členská základna ČRS - MO Nepomuk čítá cca 350 členů, z toho cca 50 dětí a 

mládeže, přičemž členy spolku jsou v naprosté většině muži (pouze 8 z 344 členů jsou ženy). 

Vedle výše uvedených aktivit provozuje ČRS – MO Nepomuk rybářský kroužek pro děti a mládež. Ten 

se koná pravidelně jednou týdně v rybářské klubovně v sokolovně Nepomuk (v roce 2017 docházelo 

do kroužku pravidelně 23 dětí, aktuálně má kroužek cca 17 členů). ČRS – MO Nepomuk, respektive 

rybářský kroužek, se obdobně jako ostatní spolky (kroužky) potýká s úbytkem náctiletých členů, kteří 

z Nepomuku odchází na střední školy. Nicméně i tak se daří tuto věkovou skupinu částečně udržet.  

O víkendech se s dětmi pravidelně chodí na rybářské výpravy, případně probíhá zimní příprava 

a/nebo účast na závodech (v zimě halových, za přízně počasí již venku). Cílem rybářského kroužku je 

naučit děti správnému chování u vody, poznávání ryb, rostlin a živočichů kolem vody a různým 

technikám rybolovu, přičemž výuka probíhá jak praktickou, tak teoretickou formou. Členové kroužku 
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 Zdroj: https://mo-nepomuk.webnode.cz/o-nas/ 

http://www.zusnepomuk.cz/
http://www.zusnepomuk.cz/
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se pravidelně zúčastňují závodů14 (např. v roce 2015/2016: Krajský přebor lovu ryb udicí na plavanou, 

podzimní kolo Krajského přeboru lovu ryb feederovým prutem, krajský přebor v rybolovné technice či 

Halový přebor ve Kdyni, v roce 2017 se dva členové ČRS – MO Nepomuk účastnili Národního kola 

Zlaté udice).  

V roce 2017 byla ČRS – MO Nepomuk, díky svým aktivitám a výsledkům, pověřena organizací 

Národního setkání mládeže, které zorganizovala v kempu Nový rybník. Dále mají členové rybářského 

kroužku možnost účastnit se akcí a závodů mimo Nepomuk (např. na ÚN Orlík), kde proběhlo 

Rybářské soustředění mládeže, ale i na dalších akcích organizovaných jinými místními organizacemi 

ČRS i MO Nepomuk.  V průběhu roku to byly např. Krajský přebor dětí v plavané na řece v Klášteře, 

přenocování s rybolovem u Klášterského rybníka atp. Program všech akcí je zveřejněn na webu ČRS - 

MO Nepomuk https://rybarsky-krouzek-mo-nepomuk.webnode.cz/, přičemž vedení dbá na co 

nejvyšší účast (což obnáší intenzivní práci zejména s rodiči, kteří musí v aktivitách své děti 

podporovat). K tomu přispívá potřebnými organizačními opatřeními (zajištění dopravy) až po 

podporu vybavení. Finanční prostředky získává ČRS – MO Nepomuk ze zdrojů MŠMT (klíč k rozdělení 

prostředků je stanoven dohodou mezi ČRS a MŠMT, na základě dostupných finančních prostředků a 

počtu žádostí), prostřednictvím podpory z městských dotačních programů a dalších (např. Český 

olympijský výbor15). 

Na září 2018 jsou v Klášteře plánovány náborové závody, v srpnu 2018 se bude MO ČRS Nepomuk 

prezentovat na Rybích trzích na zámku Zelená hora. O veškerých aktivitách jsou děti informovány 

prostřednictvím webové stránky. Vedení spolku se také snaží zajistit různé výhody a slevy od 

komerčních subjektů. Organizaci některých soutěžních akcí (Zlatá udice, Národní setkání mládeže) 

finančně podporuje ČRS. Jelikož spolek funguje na ryze dobrovolnické bázi, nebyla zatím využita 

možnost získání finančních zdrojů z ESI fondů.  

Ne všechny aktivity mladých rybářů se odehrávají v klubovně či u vody. Např. hod na terč je 

realizován na hřišti (při příznivém počasí) nebo ve vnitřních prostorách (zimní příprava). ČRS – MO 

Nepomuk nedisponuje vhodnými prostory, které si pro tyto aktivity pronajímá (s ohledem na 

vytíženost sportovních ploch je to problematické).  

ČRS – MO Nepomuk se věnuje také volnočasovým aktivitám pro dospělé. Pro tuto cílovou skupinu 

taktéž organizuje soutěže a závody jako např. Úslavský pohár v Klášterském rybníce (jde o závody pro 

širokou veřejnost, bez podmínky členství v ČRS, pravidelně se jej účastní na 50 až 60 účastníků), 

Nepomucká plavaná – grandslamový závod v lovu ryb udicí na plavanou na řece Úslavě v Klášteře ad. 

V roce 2017 zažádala ČRS – MO Nepomuk o podporu Krajského halového přeboru v rybářské 

technice a na akci Nepomucká plavaná. Z celkové požadované částky 9 800 korun bylo k podpoře 

schváleno 9 000 Kč. Další drobnou finanční podporu získala z dotačního titulu na podporu 

neziskových organizací. Finanční podporu z městských programů získala organizace i v letech 

předcházejících (např. 2015).  

Hlavní aktivity:  Rybaření, příroda, poznávání rostlin a živočichů, péče o svěřené revíry  

Cílové skupiny:  děti, mládež, dospělí   

Zřizovatel:   Český rybářský svaz, z.s.  

Provoz aktivit:   Sokolovna Nepomuk – rybářská klubovna, vodní plochy v Nepomuku a okolí 

Informace:   https://rybarsky-krouzek-mo-nepomuk.webnode.cz/, 

                                                           
14

 V roce 2017 to bylo celkem 15 závodů. 
15

 Tato podpora bude v roce 2018 po 4 letech ukončena.  

https://rybarsky-krouzek-mo-nepomuk.webnode.cz/
https://rybarsky-krouzek-mo-nepomuk.webnode.cz/
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https://mo-nepomuk.webnode.cz/ 

2.5 Pionýr,z.s. – Pionýrská skupina Nepomuk 

Pionýrská skupina (PS Nepomuk) má v Nepomuku mnoholetou tradici. Organizace nového typu, která 

pracuje s dětmi, mládeží i dospělými, byla vytvořena v roce 1990, a usilovně si buduje pověst 

kvalitního poskytovatele volnočasových aktivit různého zaměření (sport, kultura, rukodělné činnosti 

apod.).  

V PS Nepomuk funguje zpravidla okolo šesti oddílů, o které pečuje stabilizovaný kolektiv šesti 

vedoucích, pracujících na bázi dobrovolnictví. V posledním školním roce provozovala PS Nepomuk 

níže uvedené oddíly se sportovním, všeobecným nebo výtvarným zaměřením – viz tabulku.   

 
Tabulka 2 Oddíly Pionýrské skupiny Nepomuk  

Oddíl Zaměření oddílu Cílová skupina 

KNOFLÍCI Rukodělné činnosti a výtvarné práce Děti od 6 do 8 let  

PUSÍCI Rukodělné činnosti a výtvarné práce Děti od 8 do 12 let  

BABETA * Všeobecné  Děti od 7 do 15 let  

FBC Falcons Nepomuk 
„B“ ** 

Sportovní oddíl: florbal  Děti od 9 do 15 let  

Florbal ** Sportovní oddíl: florbal   

Stolní tenis (PILGRIMS) 
** 

Sportovní oddíl: stolní tenis  Všichni od 10 let  

Jiskra všestranné   

* schůzky oddílu probíhají v obci Neurazy  

** schůzky oddílu probíhají ve Sportovní hale Nepomuk   

Zdroj: http://nepomuk.pionyr.cz/, https://www.pionyr.cz/kontakty/pionyrske-oddily/  

 

Zaměření oddílů je do velké míry ovlivněno dostupností lidských zdrojů. Některé oddíly tak 

v minulosti z důvodu odchodu vedoucího bez možnosti náhrady zanikly (např. Odbíjená, Rigolo 

s divadelním zaměřením atp.). Některé oddíly naopak vznikly díky ochotě PS Nepomuk začlenit do 

svých struktur sportovní družstva, která tak rozšiřují nabídku pionýrských aktivit o další sporty. 

V současné době (r. 2018) jsou zvažovány a diskutovány možnosti rozšíření aktivit i pro cílovou 

skupinu předškolních dětí (např. ve spolupráci s MC Beruška).  

Některé oddíly mají zřízeny vlastní webové stránky, jejichž prostřednictvím informují o plánovaných a 

již realizovaných akcích a událostech. Oddílové aktivity probíhají v období školního roku a dětem 

nabízejí pravidelné výchovně-vzdělávací aktivity v průběhu pracovního týdne (oddíly se schází 

pravidelně ve vybraný den v týdnu), ale i o víkendech (výlety, účast na sportovních utkáních, brigády 

apod.)16.  

Jako zázemí pro pionýrské aktivity slouží dům v Husově ulici 244 nabízející čtyři klubovny, kuchyňku, 

ložnici, koupelnu a dvůr s prostorem pro hry, sportovní oddíly využívají prostory Sportovní haly 

Nepomuk. Jeden z oddílů (BABETA) provozuje své aktivity v obci Neurazy, vzdálené cca 8 km od 

                                                           
16 Letní aktivity PS Nepomuk jsou uvedeny níže v textu. 

https://mo-nepomuk.webnode.cz/
http://nepomuk.pionyr.cz/
https://www.pionyr.cz/kontakty/pionyrske-oddily/
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Nepomuku. Oddílové aktivity a tvorba, zejména v oblastech rukodělných činností a všeobecném 

zaměření, reflektují roční období, zajímavá výročí a události (např. velikonoční, valentýnská, 

halloweenská či vánoční tvorba). Děti se se svými výrobky účastní soutěží (organizovaných nejen pod 

hlavičkou Pionýr, z.s.) a prezentací. Výstavy děl oddílů s výtvarným a rukodělným zaměřením 

probíhají zpravidla v prostorách klubovny a jsou přístupné veřejnosti.  

Kapacity jednotlivých oddílů jsou plně obsazeny a využívají je nejen děti z Nepomuku, ale také 

z přilehlých obcí (přičemž oddíl BABETA – NEURAZY) je navštěvován zejména dětmi z této obce.  

V průběhu školního (pionýrského) roku organizuje PS Nepomuk akce přístupné veřejnosti a 

neorganizované mládeži – jedná se např. o různé výstavy, pionýrský ples (v roce 2018 dne 27. 3. od 

20:00 v Sokolovně Nepomuk). Pionýrskému plesu v daný den předchází také veřejnosti přístupný 

maškarní ples pro děti a mládež. Přístupnost veřejnosti na akce PS Nepomuk je (vedle lidských zdrojů) 

limitována kapacitou prostor klubovny, kde se většina těchto aktivit odehrává. O těchto akcích 

informuje PS Nepomuk prostřednictvím vlastních webových stránek (příp. stránek jednotlivých 

oddílů), v některých případech prostřednictvím místní televize NIKA-TV a v dalších médiích Města 

Nepomuk – kalendář akcí a propagační materiály (v elektronické podobě) předává vedení PS 

Nepomuk ke zveřejnění TIC Nepomuk.  

V období letních prázdnin organizuje PS Nepomuk cyklus letních pobytových táborů (v délce jednoho 

nebo dvou týdnů) s různým tematickým zaměřením. Tábory prakticky „pokrývají“ celé období letních 

prázdnin a nejsou určeny pouze registrovaným členům Pionýra, ale jsou otevřené všem zájemcům, 

kteří využívají jejich převážnou kapacitu (jde o děti z mnoha obcí jak Nepomucka, tak Plzeňska a i 

dalších regionů). Tábory probíhají v táborové základně nacházející se v Přebudově, kterou tvoří 14 

chatek, 30 stanů s podsadami, vybavená kuchyně, jídelna, letní klubovna, rybník na koupání, hřiště 

(základna se nachází na k.ú. obce Kasejovice). Okolí základny tvoří louky a les. Táborová základna je 

využívána prakticky celoročně (s výjimkou zimní sezóny, která využití neumožňuje), převážně pro 

akce PS Nepomuk. Údržbu provádí vlastními silami aktivní členové PS Nepomuk za pomoci 

případných dobrovolníků.  

V nedávné době došlo ze strany města Nepomuk k odkupu části jednoho z pozemků, na nichž se 

základna nachází, od obce Kasejovice. S ohledem na stavebně-technický stav budovy se v nejbližší 

době očekává potřeba realizovat investici za účelem zlepšení jejího stavu a zvýšení bezpečnosti a 

dodržení hygienických podmínek (přestavba budovy jídelny)17. Obdobně si v následujících letech 

vyžádá opravy také budova s klubovnami v Husově 244 (jde např. o opravu střechy a vybudování 

podkrovního ateliéru, úpravu vchodových dveří a elektrických rozvodů ad.). Pionýr má tento objekt 

v pronájmu od Města Nepomuk.  

V roce 2015 získala Pionýrská skupina Nepomuk podporu 40 tisíc Kč z dotačního programu města 

„Podpora činnosti neziskových organizací“. Tato podpora představuje necelou polovinu celkových 

vyčíslených nákladů na obnovu materiálu pionýrské skupiny.  

Hlavní aktivity:  všeobecné, příroda, sportovní aditivy (florbal), výtvarné a umělecké činnosti  

Cílové skupiny:  děti, mládež, rodiče  

Zřizovatel (zakladatel): Pionýr, z.s.  

Provoz aktivit:   Husova 244, Nepomuk; táborová základna Přebudov   

Informace:   http://www.nepomuk.pionyr.cz/18   

                                                           
17

 Dokumentace (studie) rozpracována.  
18

 Jako pobočný spolek Pionýr, z.s. je PS Nepomuk povinna o svých akcích řádně informovat.   

http://www.nepomuk.pionyr.cz/
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2.6 Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Nepomuk byl založen roku 1876. V roce 2016 oslavil 140. výročí 

založení sboru. Sbor se dělí na dvě složky: 1) výjezdovou základnu a 2) SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Nepomuk, pobočný spolek, jehož zakladatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Výjezdovou základnu v roce 2018 tvoří 19 členů. Spolek SDH Nepomuk má aktuálně cca 40 členů, 

v Kroužku mladých hasičů je zapsáno na 60 dětí (členů).  

Mezi technické vybavení patří vozidlo DA Ford Transit sloužící k přepravě řidiče a dalších osmi osob. 

Dále cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815 Terrno 1 4x4.2 patřící mezi těžké požární 

automobily sloužící k přepravě družstva 1+5 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního 

zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo jiných zdrojů hasebních látek. Uvedené vozidlo je kromě 

zásahů u požárů určeno k zásahům technického charakteru včetně dopravních nehod a živelních 

pohrom. Nástavba vozidla byla vyrobena v roce 2007 a v témž roce bylo vozidlo městem Nepomuk 

zakoupeno. Součástí techniky je i cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 148 patřící rovněž 

mezi těžké požární automobily. Slouží k přepravě družstva 1+2 s příslušenstvím potřebným k 

provedení požárního zásahu vodou či pěnou z vlastních nebo jiných zdrojů hasebních látek. Vozidlo je 

určeno a vybaveno především na dopravu vody k zásahu. Městem Nepomuk bylo zakoupeno v r. 

1998. V roce 2012 byla provedena repase vozidla. Dne 17. 11. 2017 byla na nám. A. Němejce sboru 

slavnostně předána další vozidla a vybavení, které byly za přispění zřizovatele (Města Nepomuk) 

pořízeny s využitím dotace. Přičemž jde o cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 

815-7 určenou pro velkoobjemové hašení, dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter a hadicový 

přívěs. Nejvíce hasiči vyjíždí k požárům, dopravním nehodám a k odstranění nákladu z vozovky 

(technická pomoc). K dalším činnostem náleží např. dovoz vody, čerpání znečištěných studen apod.  

Důležitou roli mají hasiči také na akcích organizovaných jinými subjekty – k jejich činnostem patří 

asistence při závodech motorek a rally pořádaných (zpravidla neziskovými a zájmovými organizacemi) 

v Nepomuku a okolí či zajištění občerstvení na akcích typu adventních trhů na Náměstí Augustina 

němejce atp.  

V únoru 2017 podalo Město Nepomuk jako zřizovatel výjezdové jednotky SDH Nepomuk (resp. jeho 

složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) žádost o dotaci do výzvy č. 36 Integrovaného 

regionálního operačního programu na novostavbu požární zbrojnice JPO III v Nepomuku. Celkový 

požadovaný příspěvek z EFRR činí 27,6 mil. Kč. Ani v červnu 2018 ještě nebyl ukončen proces výběru 

projektů, tj. nejsou k dispozici informace o tom, zda žádost byla či nebyla schválena k podpoře. 

V případě, že nebude žádost podpořena, investice v plánovaném rozsahu zřejmě nebude 

uskutečněna. Nicméně bude nutno vyřešit stávající nevyhovující prostory pro parkování vozidel. 

Zatímco výjezdová základna provádí výše uvedené zásahy, pobočný spolek SDH Nepomuk zaměřuje 

svou pozornost na oblast prevence a práci s dětmi. Pro zájemce je zřízen kroužek mladých hasičů, 

jehož činnost se obnovila v roce 2011, a do kterého ve školním roce 2017/2018 dochází na 60 dětí. 

Kroužek mladých hasičů se koná dvakrát až třikrát týdně na požární zbrojnici Nepomuk a je určen 

dětem ve věku od tří let. Je-li to (s ohledem na počet a věkové složení dětí) nutné, probíhá práce 

s dětmi ve dvou po sobě jdoucích odpoledních blocích, z nichž první je určeně mladším dětem okolo 5 

let věku. Následný blok je určen práci se zkušenějšími staršími dětmi. Kroužek mladých hasičů 

probíhá během školního roku, děti trénují od jara do podzimu venku, přes zimu jsou ve společenské 

místnosti hasičské zbrojnice. Výcvik přináší dětem pravidelnou pohybovou aktivitu, naučí je 
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technickým dovednostem ale i základům první pomoci. Účelem aktivit je také příprava budoucích 

dobrovolných hasičů.  

Součástí aktivit SDH Nepomuk je též pořádání doprovodných akcí, jako např. závodů, výletů či 

“soustředění“ a soutěží v požárním útoku (např. Nepomucký CHAOS pořádaný zpravidla na hřišti při 

ZŠ Nepomuk). Soustředění jsou zpravidla určena začátečníkům a probíhají během vybraného víkendu 

na pionýrské základně v Přebudově (viz výše). V období letních prázdnin jsou aktivity spolku SDH 

Nepomuk utlumeny z důvodu výrazného snížení poptávky v důsledku absence cílových skupin ve 

městě.   

V oblasti volnočasových aktivit působí SDH Nepomuk jako organizátor řady již zavedených 

společenských akcí a událostí, ke kterým v roce 2018 náleží19:  

- 10. března – hasičský bál, kapela Melodion, sál u Švejka, 

- 30. dubna – pálení čarodějnic se stavěním máje, areál hasičské zbrojnice, 

- 2.- 3. června – okresní kolo hry Plamen, hřiště u ZŠ, 

- 10. června – akce „S hasiči hurá na prázdniny“, hřiště u ZŠ, 

- 8. září – okresní kolo v klasické soutěži, 

- 13. října – Posvícenská taneční zábava, hraje Minimax. 

V důsledku investice do rozsáhlé revitalizace hřiště u ZŠ Nepomuk, jež bude zahájena v průběhu roku 

2018, musí spolek SDH Nepomuk řešit také otázku místa realizace soutěží v požárním sportu a 

venkovních aktivit. Základními požadavky jsou: rovná travnatá plocha (terén) a sociální zázemí pro 

účastníky soutěží a návštěvníky. Prostor pro venkovní aktivity SDH Nepomuk by měl být vytvořen 

v rámci revitalizace areálu Pod Vinicí (v blízkosti stávajících městských bazénů tak, aby bylo dostupné 

plánované nově vytvořené zázemí).  

Hlavní aktivity:  požární sport, bezpečnost, ochrana zdraví  

Cílové skupiny:  děti, mládež, rodiče, dospělí, veřejnost   

Zřizovatel (zakladatel): Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Provoz aktivit:   Hasičská zbrojnice Nepomuk   

Informace:   http://www.sdh-nepomuk.cz/20   

2.7 Sbor dobrovolných hasičů Dvorec 

V současnosti tvoří Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Dvorec cca 39 členů a v roce 2018 oslaví 120. 

výročí svého založení. Mimo své povinnosti a aktivity typické pro hasičský záchranný sbor a účast 

v soutěžích (v roce 2017 účast na 4 soutěžích) se SDH významně angažuje na společenském životě 

v místní části Dvorec: pořádá hasičský ples, maškarní plesy pro děti i dospělé, masopustní průvod 

Dvorcem a Hutí, stavění máje a další akce, jejichž cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé části 

Dvorec, příp. sousední obce Huť. Zejména skutečnost, že v Nepomuku působí profesionální HZS, 

posiluje funkci SDH Dvorec právě v oblasti zajišťování volnočasových a společenských aktivit ve 

Dvorci. Jistým omezením případného dalšího rozvoje akcí a aktivit je vytíženost členů SDH. 

V minulosti se členové SDH Dvorec podíleli na akcích dalších organizátorů (např. zajišťovali některá 

stanoviště na akcích tipu Nepomucký trojúhelník apod.), od některých těchto činností však 

                                                           
19

 Zdroj: https://www.nepomuk.cz/obcan/dobrovolni-hasici-v-nepomuku-bilancovali/ 
20

 Stránky jsou aktualizovány jen částečně. 

http://www.sdh-nepomuk.cz/
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z kapacitních důvodů museli v minulosti upustit, např. s výjimkou ukázky hašení požáru na akcích 

TJ Slavoj Dvorec.  

Po rekonstrukci prostor Kulturního domu (KD) Dvorec sem své společenské akce navrací i SDH Dvorec 

(některé pravidelné výroční akce, jako např. ples, se po dobu rekonstrukce KD Dvorec nekonaly). 

K nácviku využívá SDH Dvorec travnaté hřiště (vč. zázemí) TJ Slavoj Dvorec. Infrastrukturu (plochu 

hřiště a zázemí) TJ Slavoj Dvorec využívá SDH Dvorec také pro organizaci „venkovních“ společenských 

akcí.  

SDH Dvorec dále využívá hasičskou zbrojnici v ulici V Huti, která je v majetku města Nepomuk. Její 

stavebně technický stav je ovšem s ohledem na stáří objektu zcela nedostačující a neumožňuje další 

rozvoj vybavení a aktivit SDH Dvorec. Zásadním limitem dalšího využití a rozvoje objektu „hasičárny“ 

je absence pozemku v těsné blízkosti objektu, která znemožňuje realizaci rozšiřujících stavebních 

úprav. SDH Dvorec vlastní funkční hasičské vozidlo Tatra 805 dnes již v zásadě historické hodnoty 

(stáří vozu je více než 60 let). Pro zásahy a při účasti na soutěžích využívá SDH Dvorec vozidlo tovární 

značky Avia, jehož stáří je však také cca okolo 40 let21. Tato vozidla zcela kapacitně využívají prostor 

objektu hasičské zbrojnice, což neumožňuje pořízení dalšího vybavení (vozidla, drobná zásahová 

technika22 atp.). Jednou z možností řešení situace je spolupráce SDH Dvorec s některým z místních 

podniků. V roce 2018 by měly být zahájeny diskuse s jednou z místních výrobních společností o 

možnosti přesunu SDH do objektu společnosti s tím, že by zde SDH Dvorec zajišťoval příslušné úkony 

v oblasti ochrany zdraví, života a majetku (požární ochrany).  

SDH Dvorec taktéž opakovaně předkládá žádosti o podporu z dotačních programů města Nepomuk, 

s cílem získat finanční podporu na organizaci společenských/kulturních aktivit ve Dvorci, příp. 

pořízení vybavení v podobě slavnostních uniforem23 apod.  

Hlavní aktivity:  požární sport, bezpečnost, ochrana zdraví  

Cílové skupiny:  děti, mládež, rodiče, dospělí, veřejnost   

Zřizovatel (zakladatel): Město Nepomuk  

Provoz aktivit:   Hasičská zbrojnice V Huti, Dvorec, fotbalové hřiště TJ Slavoj Dvorec    

Informace:   https://www.facebook.com/SDH-Dvorec-127494037319034/    

2.8 Fotbalový klub Nepomuk z.s. 

K nejvýznamnějším spolkům v oblasti sportu patří Fotbalový klub Nepomuk z.s. (dále také jako 

„FK Nepomuk“), který má v Nepomuku již dlouhou tradici. Jeho členové jsou do aktivit FK Nepomuk 

(vč. trenérské činnosti dětí a mládeže) zapojeni na dobrovolnické bázi bez nároku na odměnu. 

S ohledem na členskou základnu jsou sestavena družstva v různých věkových kategoriích (např. 

přípravka, žáci, dorost atd.) hrající různé soutěže. Vedle toho FK Nepomuk organizuje pro nejmenší 

děti předškolního věku tzv. fotbalovou školičku. V současnosti (r. 2018) je nejúspěšnější družstvo 

mladších a starších žáků hrající Krajský přebor žáků Plzeňského kraje (druhá nejvyšší soutěž v rámci 

                                                           
21

 Prostředky na údržbu hasičské a záchranné techniky jsou poskytovány z rozpočtu města Nepomuk jako 
zřizovatele SDH Dvorec.  
22

 Pořízení finančně nákladné zásahové techniky SDH jako JPO V. neplánuje, přesto zásahová technika do 
vybavení SDH jednoznačně náleží. SDH nemůže využít ani nabídek jiných sborů, které byly ochotny SDH Dvorec 
darovat techniku, která byla u těchto sborů nahrazena novou.  
23

 Slavnostní uniformy jsou klíčové při reprezentaci SDH Dvorec na venek. Jejich využití je žádoucí např. na 
soutěžích, výročních a slavnostních akcích apod. V současné době (r. 2018) má slavnostní uniformu jen cca 15 % 
členů SDH Dvorec.  

https://www.facebook.com/SDH-Dvorec-127494037319034/
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Fotbalové asociace České republiky24). Zápasy se uskutečňují jak ve všední dny (zpravidla zápasy 

mládeže a zápasy přípravné), tak zejména o víkendech. FK Nepomuk pod záštitou FAČR organizuje 

náborový den s názvem „Můj první gól“, přičemž této akce se pravidelně účastní děti a žáci z MŠ a ZŠ 

Nepomuk.   

FK Nepomuk je založen na ryze dobrovolnické bázi. Jeho výhodou ovšem je, že disponuje vlastními 

pozemky a prostory, byť jejich stavebně-technický stav si v budoucnu vyžádá nemalé investiční 

náklady (např. do ubytovny, šaten či rekonstrukce hlavní hrací plochy apod.). Prostředky na chod 

činnosti získává FK Nepomuk, kromě prostředků z vlastní činnosti a členských příspěvků, dále od 

FAČR, Plzeňského kraje a z dotačních grantů Města Nepomuk. 

V roce 2017 podal FK Nepomuk žádost o přidělení dotace z prostředků Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro získání finančních prostředků na rekonstrukci stávajícího 

nevyhovujícího sportovního areálu na víceúčelové sportoviště. Žádost o dotaci byla úspěšná a projekt 

byl ze strany MŠMT doporučen k realizaci a financování. Realizace projektu je podmíněna tím, že 

úspěšně proběhne zadávací (výběrové) řízení a dojde k vydání závazného rozhodnutí MŠMT o 

poskytnutí dotace. 

Realizací projektu dojde k vybudování další sportovní (tréninkové) plochy nejen pro kopanou. Ta 

bude součástí multifunkčního sportoviště při ZŠ Nepomuk (v souladu s Územní studií pro lokalitu Pod 

Vinicí). Kopaná je v Nepomuku majoritním sportem. V minulosti se proto taktéž uvažovalo o možnosti 

založení sportovní třídy (se zaměřením na tento sport) při zdejší základní škole, realizace projektu by 

mohla usnadnit založení sportovní třídy. 

Vedle hry kopané se FK Nepomuk aktivně podílí na organizaci volnočasových, ale také společenských 

(např. Sportovní ples FK Nepomuk či různá exhibiční utkání) akcí v Nepomuku. 

V roce 2018 byla schválena žádost o dotaci a dojde k zahájení investičního projektu zaměřeného na 

vybudování další sportovní (tréninkové) plochy pro kopanou. Ta bude součástí multifunkčního hřiště 

při ZŠ Nepomuk (v souladu s Územní studií Pod Vinicí). Kopaná je v Nepomuku majoritním sportem. 

V minulosti se proto taktéž uvažovalo o možnosti založení sportovní třídy (se zaměřením na tento 

sport) při zdejší základní škole.  

Vedle hry kopané se FK Nepomuk aktivně podílí na organizaci volnočasových, ale také společenských 

(např. Sportovní ples FK Nepomuk) akcí v Nepomuku. 

V roce 2018 podpořilo Město Nepomuk ze svého dotačního programu „Podpora činnosti neziskových 

organizací“ klub částkou 25.000,- korun, určenou na údržbu travnaté hrací plochy hřiště, a dále 

částkou Kč 27.000,- na navýšení kapacity záchytných nádrží pro zadržení dešťové vody ze střechy 

přilehlé budovy č.p. 402, neboť FK Nepomuk nemá dosud dostatečný zdroj vody pro závlahu. Za 

účelem získání dalšího zdroje vody usiluje FK Nepomuk o získání stavebního povolení, potřebného 

pro vybudování hloubkového vrtu pro navýšení kapacity zásobování vodou zázemí spolku a jeho 

sportovního areálu. Realizace hlubinného vrtu je klíčová pro dostatečné zavlažování a péči o 

travnatou plochu hřiště (dosud je vydáno územní rozhodnutí).  

Hlavní aktivity:  sport (kopaná)  

Cílové skupiny:  děti, mládež, rodiče, dospělí, veřejnost   

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Nádražní 402, Nepomuk (klubovny a hřiště)     

Informace:   https://www.facebook.com/FK-Nepomuk-1476659232551914/    

                                                           
24

 Dále též jako „FAČR“. 

https://www.facebook.com/FK-Nepomuk-1476659232551914/
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2.9 Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk 

Tělocvičná jednota Sokol Nepomuk je nejstarším spolkem v Nepomuku a sdružuje cca 170 členů ve 

čtyřech oddílech:  

1. oddíl tenisu,  

2. oddíl všestrannosti,  

3. oddíl florbalu,  

4. oddíl pétanque.  

Spolek vlastní areál nepomucké sokolovny, jehož součástí je stejnojmenná restaurace, tenisové kurty 

s klubovnou a hřiště pro pétanque. V sokolovně mají své klubovny i další spolky a organizace (např. 

rybáři).  

Oddíl tenisu hraje soutěže v různých kategoriích (minitenis, babytenis, žáci, dorost a dospělí) a 

pořádá několik turnajů (jak celostátních, tak např. oddílový turnaj s názvem „Dřeváci“).  

Oddíl všestrannosti organizuje pravidelná cvičení zaměřená na míčové hry, gymnastiku a kondiční 

cvičení za účasti všech věkových kategorií, včetně seniorů. Nad rámec těchto aktivit organizuje oddíl 

také akce pro širokou veřejnost (především výlety a vycházky nejen v okolí Nepomuku).  

 

Oddíl pétanque, jež využívá venkovní pétanque hřiště v oploceném (ale veřejně přístupném areálu 

sokolovny), pořádá oddílovou soutěž, organizuje turnaje za účasti okolních pétanque klubů i 

veřejnosti (Pohár města Nepomuku, Nepomucké noční koulování) a účastní se Pošumavské 

petanqueové ligy a dalších soutěží (např. Zavlekovská koule, Chocenický šoupák).  

Pro širokou veřejnost pořádá TJ Sokol Nepomuk, nad rámec uvedeného, tradiční sokolský ples v sále 

sokolovny. Pétanqueové hřiště, stejně jako potřebné vybavení (dostupné v sokolovně) na pétanque 

může bezplatně využít veřejnost.  

Dotační programy města v minulosti využila i TJ Sokol Nepomuk. Např. v roce 2015 získala 

z dotačních programů města podporu ve výši 22 tisíc korun na obnovu povrchů hřišť na tenis a 

pétanque. V seznamu podpořených organizací v letech 2017 a 2018 však není TJ Sokol Nepomuk 

uvedena.  

Hlavní aktivity:  sport (tenis, pétanque, všestrannost, florbal)  

Cílové skupiny:  děti, mládež, rodiče, dospělí, veřejnost   

Zřizovatel (zakladatel): Česká obec sokolská 

Provoz aktivit:   sokolovna, U Sokolovny 308, Nepomuk  

Informace:   http://www.petanque.sokolnepomuk.cz/     

2.10 TJ Slavoj Dvorec, z.s. 

Spolek TJ Slavoj Dvorec sdružuje cca 160 členů, aktuálně ve třech oddílech:  

1. oddíl fotbalu,  

2. oddíl juda,  

3. oddíl aerobiku.  

Oddíl aerobiku a oddíl juda využívají pro svou činnost obnovenou tělocvičnu ve Dvorci. Objekt je 

v majetku TJ Slavoj Dvorec a k jeho znovuoživení zásadním způsobem přispěli svou činností samotní 

členové spolku, za pomoci několika místních obyvatel, za finanční a materiální podpory města (např. 

napojení na technické sítě) a finanční podpory různých dotačních zdrojů, včetně dotací 

http://www.petanque.sokolnepomuk.cz/
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z tělovýchovné jednoty25. K revitalizaci objektu, umožňující jeho současné využití, došlo zhruba na 

přelomu tisíciletí, přičemž do té doby využívaly oddíly prostor v městské sportovní hale a v sokolovně 

(tj. v části Nepomuk). Problémem původních prostor bylo jejich využití různými sportovními oddíly, 

což s sebou přinášelo významnou ztrátu času v podobě přípravy a opětovného uklizení potřebného 

vybavení (žíněnky tatami). Na objektu je potřeba provést další úpravy a opravy, zejména za účelem 

zvýšení hospodárnosti provozu. Naopak přemístění aktivit oddílu juda s sebou (z důvodu změny 

dostupnosti) přinesla úbytek počtu členů zejména nižších věkových kategorií z Nepomuku. Na druhou 

stranu členy oddílu jsou obyvatelé okolních obcí (např. Vrčeň, Myslív, Pačejov, Žinkovy atp.). Spolu 

s přemístěním aktivit do Dvorce došlo také k přechodu oddílu juda z TJ Sokol Nepomuk pod TJ Slavoj 

Dvorec. Náborové akce se konají zpravidla v září (viz např. pozvánka v Nepomuckých novinách 

9/2016).  

Členové oddílu judo, pracující (nejen) s mládeží, se účastní školení trenérů juda (Český svaz Juda) tak, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita, ale také bezpečí a ochrana zdraví dětí. Krajské svazy Českého 

svazu Juda také nabízí příspěvky na organizaci soutěží, zajišťují seznámení s novými pravidly apod.  

Oddíl aerobiku ad hoc spolupracuje s dalšími sportovními organizacemi v Nepomuku (např. v podobě 

„zimního“ tréninku zaměřeného na rozvoj pohybových dovedností mladších a starších žáků kopané). 

Oddíl se nezaměřuje pouze na aerobik, ale obohacuje své aktivity o prvky dalších „moderních“ 

pohybových aktivit s cílem uspokojit poptávku svých členů po aktivním sportovním vyžití, formování 

postavy, zlepšení fyzické kondice apod.  

Oddíl fotbalu využívá travnaté hřiště se zázemím „pod nádražím“ Dvorec (směrem na obec Vrčeň).  

Oddíl fotbalu TJ Slavoj Dvorec taktéž pro obnovu vybavení a provoz využívá dostupných dotací a 

programů (např. Fotbalové asociace České republiky apod.). Technický stav zázemí není dostačující a 

TJ Slavoj Dvorec hledá vhodné příležitosti pro potřebnou rekonstrukci. Na hřišti TJ Slavoj Dvorec 

probíhají mimo jiné soutěže v hasičském sportu (např. okrsková soutěž 26. 5. pod taktovkou SDH 

Dvorec) a další aktivity hasičů. 

Jednotlivé oddíly se účastní soutěží v různých kategoriích či pořádají turnaje a další akce pro své členy 

i obyvatele Dvorce a okolních obcí. V prosinci 2017 TJ Slavoj Dvorec zorganizoval IV. ročník vánočního 

fotbalového turnaje přípravek (16. 12. 2017, Městská sportovní hala Nepomuk). Akci, zejména díky 

fundraisingovým aktivitám předsedy TJ, podpořila zhruba desítka sponzorů z řad místních 

podnikatelů a Město Nepomuk. Pro širokou veřejnost spolek dále pořádá taneční zábavy, plesy, 

každoročně také dětské dny a další volnočasové a společenské akce. Zájemci z řad veřejnosti si 

mohou fotbal pod taktovkou TJ Slavoj Dvorec zahrát každou středu od 17 hodin (2017/2018) 

v Městské sportovní hale v Nepomuku.  

TJ Slavoj Dvorec má zájem, aby bylo v jeho areálu za podpory města Nepomuk vybudováno tzv. 

workoutové hřiště (jeho umístění již schválila sportovní komise města). TJ vyhradí pro hřiště vhodné, 

volně dostupné prostory. Na existenci workoutového hřiště může dle úvah TJ navázat také zavedení 

dalších pohybových aktivit využívajících nově vybudované prvky a zařízení.  

Hlavní aktivity:   judo, kopaná, aerobic/fitness atp.  

Cílové skupiny:   děti, mládež, dospělí  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Dvorec – fotbalové hřiště, Dvorec – tělocvična  

Informace:   http://www.slavojdvorec.banda.cz/  

                                                           
25

 V tomto režimu řeší TJ Slavoj Dvorec potřebné opravy a úpravy prakticky dodnes.  

http://www.slavojdvorec.banda.cz/
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2.11 Automoto klub Nepomuk v AČR 

Pobočný spolek Autoklubu České republiky (AČR) – Automoto klub Nepomuk má v Nepomuku 

dlouholetou tradici (byl založen již v roce 1946), sdružuje cca 60 členů a zabývá se především 

pořádáním již dobře zavedených a mezinárodně známých závodů sportovních podniků v motokrosu, 

superkrosu, sajdkár, čtyřkolek a trialu na úrovních mistrovství ČR až mistrovství světa. Navíc pořádá 

tradiční závod historických motocyklů „Nepomucký trojúhelník“, jehož první ročník se konal již dva 

roky po založení klubu, v roce 1948.  

Spolek proto má širokou základnu zkušených a školených pořadatelů pro pořádání motoristických 

akcí. Za léta své působnosti spolek vlastními silami vybudoval rozsáhlý sportovní areál v Kramolíně, ve 

kterém se nachází i krytý parket pro pořádání doprovodného kulturního programu. Dále vlastní areál 

autokempu Nový rybník, který je vybaven písečnou pláží, chatkami i vlastní restaurací. Areál je nejen 

turisticky významnou lokalitou, ale pořádají se zde i sportovní akce některých dalších nepomuckých 

spolků a organizací (např. rybářské závody apod.).  

Automoto klub Nepomuk v AČR se nezaměřuje na organizaci pravidelných volnočasových, 

sportovních či kulturních aktivit, nicméně se svými dnes již věhlasnými akcemi významnou měrou 

podílí na návštěvnosti města Nepomuk a jeho sounáležitosti s automobilovým a motocyklovým 

sportem. Mezi členy klubu jsou mimo převažujícími pořadateli rovněž aktivní jezdci, kteří se 

zúčastňují motocyklových i automobilových závodů převážně na republikové úrovni.  V roce 2018 se 

díky Automoto klubu Nepomuk ve městě, příp. jeho okolí uskuteční tři akce s vysokou návštěvnickou 

účastí:  

 12. - 13. 5. 2018: Mistrovství světa side (sajdkárkros), závodiště Kramolín 

 28. - 29. 7. 2018: XXXVII. Nepomucký trojúhelník – silniční závod historických motocyklů, 

Nepomuk 

 29. 9. 2018: Mezinárodní mistrovství ČR sajdkárkros (side) a čtyřkolek, závodiště Kramolín 

Hlavní aktivity:   motosport, organizace mezinárodních závodů  

Cílové skupiny:   veřejnost, návštěvníci  

Zřizovatel (zakladatel): Autoklub České republiky 

Provoz aktivit:   Plzeňská 456, Nepomuk   

Informace:   http://www.amknepomuk.cz/  

2.12 Nepal z.s. 

Zájmové sdružení Nepal, které existuje již od roku 2000, sdružuje převážně mladé lidi z Nepomuka. 

Aktuálně má z.s. Nepal 17 řádných členů a cca 70 pasivních členů. Stejně jako ostatní organizace, 

funguje ryze na dobrovolnické bázi.  

Spolek pořádá množství koncertů a dalších akcí, které si postupem času vydobyly své místo 

v přehledu klíčových kulturních aktivit v Nepomuku, a svou originalitou a jedinečností jsou atraktivní 

nejen pro místní obyvatele. Mezi nejvýznamnější akce, pořádané pod hlavičkou spolku Nepal, patří 

v současnosti alternativní festival hudby, divadla a filmu NEFESTÍK, Zelenohorské vinobraní či 

Nepomucké pivní slavnosti, při nichž se na Náměstí Augustina Němejce se svou produkcí prezentují 

desítky malých pivovarů. Pivní slavnosti tak částečně reprezentují město Nepomuk navenek a nabízí 

kulturně-společenské vyžití nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům.  

http://www.amknepomuk.cz/
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V roce 2017 participoval (zajištěním večerní hudební produkce) spolek Nepal také na akci Tvůrčí 

rezidence Nepomuk 2017 (TRN 2017)26. Smyslem této akce bylo volně navázat na historii 

nepomuckých sochařských symposií, která přinesla Nepomuku ve své době nemalý věhlas. Množství 

sochařských děl, jež vznikla na těchto symposiích, je v Nepomuku k vidění dodnes, např. na terasách 

na Nám. Augustina Němejce, při prodejně Norma atp. Vybrané exponáty, jež na TRN 2017 vznikly, 

oživí prostory města i v roce 2018. Nicméně hlavním cílem TRN je představit různé formy a podoby 

umělecké činnosti, a aktivně je zprostředkovat obyvatelům a návštěvníkům. Cílem je tedy vnést do 

prostoru města uměleckou aktivitu, inspiraci a s tím spojené emoce a oživit tak prostor města nejen 

samotnými uměleckými díly (jakožto výstupy uměleckých činností). Na doprovodný program Tvůrčí 

rezidence Nepomuk 2018 získal spolek drobnou finanční podporu (ve výši 3 tisíce Kč) z dotačního 

programu „Podpora kulturních akcí“ města Nepomuk.  

Společným cílem akcí spolku Nepal je obohatit nepomucký kulturní život o méně běžné až 

alternativní typy kulturního vyjádření a umění (nabízí např. koncerty rozličných hudebních žánrů od 

electro swingu, přes post hard core po reggae). Aktivity spolku jsou však určeny zájemcům z řad 

široké veřejnosti, kteří mají zájem a jsou otevření poznat nové a méně „konzumní“ styly a žánry.   

Spolek má vlastní klubovnu se zkolaudovanou (a příležitostně otevřenou) kavárnou v objektu 

Zelenohorské pošty. Kavárna na Zelenohorské poště byla otevřena např. v průběhu Tvůrčí rezidence 

Nepomuk 2017, přičemž její provoz byl jakýmsi pilotním ověřením fungování zařízení tohoto typu 

v Nepomuku. Jelikož spolek funguje na bázi dobrovolnictví, není v silách jeho členů zajistit trvalý 

provoz tohoto prostoru. V době organizovaných akcí se však stává příjemným útočištěm nejen 

vystupujících umělců, ale také návštěvníků a místních obyvatel.  

Hlavní aktivity:   kulturní (hudba, tanec, divadlo, umění ad.) a společenské akce   

Cílové skupiny:   veřejnost, návštěvníci  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Zelenohorská pošta – klubovna   

Informace:   http://www.nefestik.cz/  

2.13 Mateřské centrum Beruška NEPOMUK, o.s. 

Mateřské centrum Beruška je nezisková organizace založená v Nepomuku v roce 2006. Centrum 

nabízí volnočasové aktivity pro rodiče (zejména matky) s malými dětmi formou vzdělávacích, 

sportovních a tvůrčích kroužků. Aktivity MC Beruška probíhají jak v prostorách centra (vč. dobře 

vybavené, prostorné herny pro děti), tak venku (např. na hřištích) a dalších prostorách (např. 

v Sokolovně).  

Hlavním cílem aktivit Mateřského centra Beruška je nabídnout kvalitní využití volného času rodičů na 

mateřské/rodičovské dovolené se zaměřením na rozvoj dítěte. Prostřednictvím vhodných kreativních 

činností je v centru rozvíjena jemná dětská motorika (např. malování prstíky, foukání do barev). 

K rozvoji hrubé motoriky a dalších pohybových a sociálních kompetencí jsou realizovány tanečky, hry, 

děti se učí básničky, říkanky, seznamují se s rodinným uspořádáním apod. Pro aktivity zaměřené na 

rozvoj hrubé motoriky dětí (i rodičů)hledá MC Beruška také možnosti spolupráce s dalšími 

organizacemi (např. možnost využití tělocvičny oddílu juda TJ Slavoj Dvorec). Optimální trvalé řešení, 

splňující potřebná kritéria (např. na možnost umístění sportovních pomůcek apod.), nebylo zatím 

                                                           
26 Organizátorem akce je město Nepomuk.  

http://www.nefestik.cz/
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nalezeno. V současné době (2018) se uvažuje o spolupráci s místní organizací Pionýr, z.s. Přínosy 

integrace mateřského centra pod tento spolek by se mohly projevit na obou stranách (patří mezi ně: 

rozšíření základny o mladší věkové kategorie v řadách Pionýra, či naopak možnost vzdělávání pro 

členky MC apod.). Další prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce se nabízí také s Volnočasovým 

centrem Fénix.  

Otevřeno je jak pro členky (všechny maminky s dětmi od batolecího věku), tak pro ostatní veřejnost. 

Na rok 2018 činí členský poplatek na provoz centra 250 korun (oproti předchozímu roku byl lehce 

navýšen). Členky centra mají zvýhodněné vstupné na akce mateřského centra (snížené ze 40 na 20 

Kč).  

Mezi nabízené kurzy patří např. „Šikula“ (jednoduché tvoření pro nejmenší děti od jednoho roku za 

pomoci maminek), „Klokánek“ (kroužek zaměřený na aktivitu dětí, rozvíjení hrubé motoriky, cvičení 

na měkkých rehabilitačních míčích), kurzy jógy a další akce, do jejichž organizačního zajištění se 

členky přímo aktivně zapojují. V průběhu jednotlivých kurzů je přístupná také herna pro děti. Kroužky 

jsou organizovány ve vybrané pracovní dny v dopoledních hodinách. V roce 2018 lze hernu využít 

také odpoledne, a to ve čtvrtek od 16 do 17:30 hodin. Dle možností jsou vedle pravidelných kurzů 

v centru pořádány rozličné aktivity od víkendového wellness pro maminky, přes minibazárek s 

oblečením, účast na Nepomucké hnětýnce, výlety (poníci, hřiště, koupaliště), halloweenský 

lampionový průvod, rekvalifikační kurz Druhá šance pro práci a rodinu, výtvarné (tvořivé) aktivity po 

pestrou nabídku přednášek na témata spojená s výchovou a rodičovstvím (např. těhotentsví, matka a 

dítě, zdravá výživa, první pomoc, ekologická kosmetika, používání látkových plen ad.).  Pod vedením 

odborné lektorky nabízí centrum jednou týdně také večerní kurzy integrální jógy. 

V průběhu každého roku pořádá Mateřské centrum Beruška řadu již zavedených, pravidelných akcí: 

maškarní bál, dětský den, jarní a zimní stopování, lampionový průvod a dny (2x) otevřených dveří. 

V rámci těchto pravidelných akcí v roce 2017 uspořádalo MC Beruška ve spolupráci s Pro Nepomuk, 

z.s. „Dětský den“ na hřišti Na Daníčkách. V roce 2015 uspořádalo mateřské centrum za podpory 

dalších osob a organizací (např. Sokolovna Nepomuk, Pro Nepomuk, z.s.) maškarní bál v sále 

Sokolovny Nepomuk.  

Zejména „venkovní“ akce mateřského centra, vč. např. stopovaček, jsou určeny širší veřejnosti – 

zpravidla rodinám s menšími dětmi. Organizační zajištění a přípravu zajišťují aktivní členky centra, což 

však limituje rozsah a počet těchto akcí v průběhu roku. Dvakrát do roka probíhá v MC Beruška Den 

otevřených dveří s cílem představit veřejnosti a rodičům s dětmi aktivity centra a možnosti jejich 

zapojení. MC Beruška organizuje také další aktivity (nejen pro rodiče s dětmi) – výlety, „stopování“, 

opékání špekáčků apod. Jejich společným cílem je zpravidla pohyb, poznávání přírody a okolí, 

zapojení do společnosti.  

Mateřské centrum také v několika letech realizovalo návštěvu v Domě s pečovatelkou službou a 

zapojilo se do akce UKLIDÍME SVĚT. V roce 2011 proběhlo setkání za účelem navázání spolupráce 

s partnerským městem Nepomuku, Kemnath. V minulosti organizovalo MC Beruška Nepomucké 

slavnosti rodiny. 

V celé šíři svých aktivit tak MC Beruška utváří prostor pro vzájemné setkávání rodičů v obdobné 

situaci, ve kterém mohou sdílet a získávat nové informace a dovednosti, a integrovat se do 

společnosti. Dětem je umožněno potkávání s vrstevníky, první socializace a vzájemné učení.  

Fungování Mateřského centra má výrazné specifikum v podobě absence dlouhodobého manažera, 

respektive pravidelné obměny v jeho vedení a složení členské základny. Což jednoznačně vyplývá 

z cílové skupiny centra, kterými jsou (zejména) matky na rodičovské dovolené. Po jejich opětovném 
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zapojení do zaměstnání a nástupu potomků do procesu formálního vzdělávání (tj. mateřské školy) se 

mění zájmy matek (i dětí), a tyto členky mateřské centrum (v důsledku přirozené změny) opouští. 

Tato skutečnost komplikuje kontinuitu aktivit mateřského centra. Možným řešením by byla například 

profesionalizace vedení MC Beruška.  

Hlavní aktivity:  pravidelné i ad hoc aktivity zaměřené na zapojování do společnosti a rozvoj 

dovedností dětí a matek na rodičovské dovolené  

Cílové skupiny:  rodiče dětí – převážně matky na rodičovské dovolené, dětí před nástupem do 

mateřské školy  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Nádražní 476, Nepomuk (klubovna, dětská herna)  

Informace:   https://mc-beruska.webnode.cz/   

2.14 Šachový klub Dvorec, z.s. 

Šachový klub Dvorec vznikl odloučením šachového oddílu TJ Slavoj Dvorec, a od roku 2014 je 

zapsaným spolkem. Spolek sdružuje cca 40 členů, hrajících ve 4 kategoriích (A – D). Zhruba polovinu 

z celkového počtu členů tvoří děti a mládež (převážně z Nepomuka, ale i z přilehlých obcí).  

Šachový klub Dvorec nabízí svým členům pravidelnou zájmovou činnost. Aktivity pro děti a mládež se 

konají v úterý odpoledne (15:30 – 17:00 mladší / méně pokročilí hráči, 17:00 – 19:00 mládež / 

pokročilí). Čtvrteční odpoledne náleží setkávání členů klubu – dospělým, nicméně se jej mohou 

v zájmu rozvoje svých herních dovedností a praxe účastnit také pokročilí hráči z řad mládeže. Spolek 

funguje na dobrovolnické bázi (vč. vedení spolku, dotačního managementu, organizace akcí atp.). 

Pouze za účelem kvalitního rozvoje herních dovedností svých (zejména mladších členů) využívá 

služeb certifikovaného lektora. Na úhradu nákladů využívá Šachový klub Dvorec zdroje z dotačních 

prostředků (např. MŠMT, Šachový svaz České republiky) a členských příspěvků. Další podporu, z titulů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje zapojení hráčů – členů klubu do soutěží na 

celorepublikové úrovni.  

Šachový klub Dvorec pořádá řadu turnajů, z nichž zřejmě nejznámějším je turnaj v rapid šachu známý 

pod názvem„Memoriál Dr. Kadery o Nepomucký talíř“. Turnaje se pravidelně zúčastňují hráči z celé 

České republiky, a je otevřen i veřejnosti. Vedle memoriálu pořádá klub v průběhu i další soutěže 

určené registrovaným i neregistrovaným hráčům z řad veřejnosti. Členové klubu se účastní krajského 

přeboru s názvem „Ampér“, přičemž klub přivádí jednu z 5 akcí tohoto přeboru právě do Nepomuku 

(z krajských kol přeboru vzejdou přeborníci v jednotlivých kategorií, kteří se tak kvalifikuji na 

Mistrovství Čech a Mistrovství České republiky). K akcím s vyšší účastí (až 100 účastníků a 

návštěvníků) využil klub např. prostor Sokolovny, kulturního sálu U zeleného stromu, příp. prostor ZŠ 

Nepomuk. V dalších letech se uvažuje o možnosti využít nově rekonstruovaných prostor Kulturního 

domu Dvorec (v minulosti se zde odehrálo několik akcí v režii klubu, nicméně žalostný stav objektu a 

jeho vybavení nebyl před realizací investice pro pořádání obdobných akcí vhodný). Členové se také 

účastní přeborů a soutěží mimo Nepomuk, přičemž účast hráčů na soutěžích mimo Nepomuk 

zajišťuje klub v úzké spolupráci s rodiči.  

Klub má zkušenosti s realizací „šachového kroužku“ při ZŠ Nepomuk, který byl v minulosti realizován, 

a následně byl jeho provoz přesunut do upravených prostor klubovny ve sportovní hale v Nepomuku. 

V případné spolupráci se ZŠ Nepomuk taktéž spočívá potenciál pro rozvoj budoucích aktivit klubu a 

pro získání nových členů. Podporu nabízí také program MŠMT s názvem „Šachy do škol“.  

https://mc-beruska.webnode.cz/
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Spolek má od Města Nepomuk v pronájmu klubovnu v městské sportovní hale v Nepomuku. Stav 

klubovny je pro hru šachu na základě investic, provedených pronajímatelem, uspokojivý a v současné 

době (2018) nevyžaduje dodatečné investice. Na podporu nákupu vybavení žádá klub mimo jiné 

z dotačních programů Města Nepomuk. 

Limitem dalšího rozvoje šachového klubu je spíš než materiální vybavení a zázemí dostupnost 

lidských zdrojů.   

Hlavní aktivity:  pravidelné aktivity pro děti a mládež – šachový klub, ad hoc – soutěže pro 

registrované i neregistrované hráče  

Cílové skupiny:   děti, mládež, dospělí  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Sportovní hala Nepomuk (klubovna šachového klubu)  

Informace:   ---   

2.15 Klub českých turistů odbor Nepomuk 

Klub českých turistů odbor Nepomuk (KČT Nepomuk) sdružuje cca 30 členů, všechny jím 

organizované akce jsou ovšem přístupné široké veřejnosti. Jejich účelem je poznávací a osvětová 

činnost a popularizace pěší turistiky. Hraje též důležitou roli v budování vztahů k místu bydliště, 

rodišti, ale i přírodě a krajině a chůzi jako té nejpřirozenější formě pohybu.  Plán akcí na kalendářní 

rok je vždy uveřejněn na webu KČT Nepomuk, přičemž turistické cíle nejsou jen v Nepomuku a 

blízkém okolí (Vrčeň, Blovice). Díky pravidelným úterním akcím KČT se mohou účastníci vypravit za 

poznáním na zajímavá místa, např. Horní Bříza, Strakonice, Modrava, Třeboň, Radnice ad.). Turistické 

výlety do vzdálenějších míst zpravidla začínají na vlakovém nádraží Nepomuk. Některé své výpravy 

spojuje KČT taktéž s tematikou svatého Jana Nepomuckého. Informace a fotografie jsou vkládány do 

veřejně přístupné mapy pod odkazem https://www.mapotic.com/kde-jsme-potkali-svjana-

nepomuckeho (galerie Kde jsme potkali svatého Jana Nepomuckého).  

Každou poslední neděli v roce spolek pořádá organizované výlety (vycházky). Dále organizuje některé 

již tradiční pochody: novoroční pochod „Novoroční čtyřlístek“, každoročně na 1. května prvomájový 

pochod „S perníkem turistickým chodníkem“ (v roce 2018 proběhl jeho již 11. ročník), mezinárodní 

turistický pochod „PODZIM POD ZELENOU HOROU“ atd. Poslední uvedená akce proběhla v roce 2017 

(20. – 21. 10.) již po 36. Na organizaci akce se spolu s KČT Nepomuk podílela také pionýrská skupina 

Nepomuk za podpory Města Nepomuk, Plzeňského kraje a dalších organizací.  

V rámci akce Podzim pod Zelenou Horou pořádá spolek turistický bál. Spolek se angažuje také v 

charitativních akcích a sbírkách – např. pořádání finanční sbírky na podporu značení stezek pro 

vozíčkáře v rámci akce „Novoroční čtyřlístek“ (v jehož cíli si účastníci mohli dát teplé občerstvení a 

příjemně tak završit sportovní výkon).  

Hlavní aktivity:  turistika, poznávání    

Cílové skupiny:   děti, mládež, dospělí  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   ---  

Informace:   www.kctnepomuk.cz/   

2.16 Fotoklub Nepomuk, spolek  

https://www.mapotic.com/kde-jsme-potkali-svjana-nepomuckeho
https://www.mapotic.com/kde-jsme-potkali-svjana-nepomuckeho
http://www.kctnepomuk.cz/
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Spolek pro fotografické nadšence byl založen v roce 2004 a tvoří jej zpravidla 10 – 12 členů různých 

věkových kategorií se sdíleným zájmem o fotografování.  

Pro širokou veřejnost ve městě pořádá spolek pravidelné výstavy a přednášky; členové se účastní 

fotosoutěží, vyráží na společné fotovýlety, organizují a účastní se workshopů (např. v roce 2017 získal 

Fotoklub dotaci z programu na podporu činnosti neziskových organizací ve výši 8 tisíc korun). Své 

aktivity neomezuje Fotoklub pouze na Nepomuk – díla zdejších fotografů jsou vystavována v řadě 

okolních obcí a měst jako jsou Žinkovy, Blovice, Stod ale i Plzeň.  

Od roku 2015 spolupracuje Fotoklub s prof. Jindřichem Šreitem, za jehož přispění členové získávají 

nové znalosti a dovednosti ve fotografování.  

Aktuálně se členové Fotoklubu schází v klubovně v prostorách volnočasového klubu Fénix (na Nám. 

Augustina Němejce), kde se nachází také atelier pro „indoor“ tvorbu. Často však vyráží do okolí a na 

svých fotografiích zachycují krásy přírody, krajiny a památek v Nepomuku a jeho okolí. 

Hlavní aktivity:  fotografování, výstavnictví     

Cílové skupiny:   dospělí  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   klubovna a atelier – Fénix – volnočasové centrum  

Informace:   http://fotoklub-nepomuk.cz    

2.17 Nepomucké kuchařinky z.s. 

Spolek, který má v současné době (březen 2018) 9 aktivních členů (a to nejen žen), pořádá a účastní 

se rozmanitých kulturních akcí zaměřených na regionálně tradiční kuchařské výrobky.  

Zřejmě nejznámější akcí pod vedením Nepomuckých kuchařinek je v současnosti tzv. „Nepomucká 

hnětýnka“27 – tradiční posvícenská soutěž a výstava hnětýnek – pečiva typického pro region 

Nepomucka. Byť se jedná o tradiční místní pečivo, doznává Nepomucká hnětýnka taktéž účasti 

zahraničních soutěžících. Zpravidla se jedná o expaty, kteří si tak i díky Nepomuckým kuchařinkám 

udržují tradice a zvyky svého rodiště. Soutěž je určena široké veřejnosti a se svými hnětýnkami se jich 

účastní jak jednotlivci, tak například týmy v podobě tříd mateřských škol. V rámci Nepomucké 

hnětýnky se v dopoledních hodinách nabízejí akce určené pro návštěvu kolektivy tříd mateřských a 

základních škol. V odpoledních hodinách probíhají tematické rukodělné aktivity pro děti i rodiče.  

Spolek dále organizuje řadu přednášek a kurzů ručních prací a tradičních řemesel, spolupracuje na 

akcích a aktivitách organizovaných dalšími organizacemi. Mezi typické aktivity zajišťované 

Nepomuckými kuchařinkami je zajištění vlastnoručně připraveného pečiva a provoz „kavárny“ na 

akcích organizací (např. fary). Akce však „oživuje“ i dalšími aktivitami, přičemž využívá ojedinělých 

dovedností a zručnosti členů spolku (např. přadlena s kolovratem, prezentace řezbářského řemesla a 

výrobků apod.).  Shromažďuje, oprašuje a dále (na vlastní náklady) publikuje tradiční regionální 

recepty, využívající široké spektrum lokálních surovin. Členky spolku se svými produkty účastní 

soutěží nejen v Čechách ale i v zahraničí, čímž také přispívají k účelu spolku. Tím je budování 

povědomí a prezentace tradiční kuchyně Nepomucka a českého jihozápadu, a to i mimo nepomucký 

region. Spolek se účastní akcí a soutěží organizovaných u rozličných příležitostí a témat (mimo jiné 

Vánoc, Velikonoc, důležitých výročí) i mimo Nepomuk. Prezentaci Nepomucka tak prostřednictvím 

                                                           
27

 V roce 2017 získala organizace příspěvek ve výši Kč 6 000,- z dotačního programu města „Podpora kulturních 
akcí“. Prostředky jsou využity zpravidla na nákup cen pro výherce soutěže o nejlepší hnětýnku.  

http://fotoklub-nepomuk.cz/
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svého kulinářského umění (pečení a zdobení posvícenských koláčů, hnětýnek a vdolků) zajišťují např. 

na akci Letenská husa a Košt svatomartinského vína pořádané Národním zemědělským muzeem 

v Praze. Dále na akci ZOO Plzeň zaměřené na tradiční česká řemesla a pochutiny, kde Nepomucké 

kuchařinky nabízely stylová staročeská jídla zejména podle receptů z jižního Plzeňska a Pošumaví. 

Hlavní aktivity:  kulinářství, vaření, pečení, místní a krajové tradice    

Cílové skupiny:   děti, dospělí, veřejnost 

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   ---  

Informace:   https://www.facebook.com/Nepomucké-kuchařinky-483927538368573/  

2.18 Pro Nepomuk, z.s. 

Pro Nepomuk je jedním ze spolků, které se taktéž zaměřují na organizaci volnočasových aktivity 

v Nepomuku. Hlavní cílovou skupinou jsou zejména děti, přičemž spolek spolupracuje s dalšími 

organizacemi (např. MC Beruška, Pionýrská skupina Nepomuk ad.). V tomto smyslu spolek pořádá 

řadu společenských akcí převážně pro děti, např. Dětská mikulášská, Dětská maškarní, apod. Spolek 

také provozuje a udržuje dětské hřiště Na Daníčkách a vnitřní („indoorovou“) lezeckou stěnu, která je 

umístěna v prostorách zákulisí jeviště v sále Sokolovny Nepomuk. Tato stěna se zájemcům otevřela 

v roce 2015 a do této chvíle má přes 120 registrovaných lezců.  

V neposlední řadě se pod tímto spolkem sdružuje florbalový tým Falcons  Nepomuk „A“ hrající od 

sezóny 2017/2018 1. ligu amatérské Bohemia ligy malého florbalu (BLMF), který tak úspěšně 

reprezentujte město Nepomuk na sportovní scéně.  

Floorbalový tým organizuje tréninky pro mladší a starší žáky a také pořádá tradiční vánoční florbalový 

turnaj. V reakci na rostoucí zájem veřejnosti o tento druh aktivního sportovního vyžití zahájil v sezóně 

2017/2018 svou činnost tým FBC Falcons Nepomuk „B“, hrající aktuálně regionální ligu. (regionální 

liga). 

Hlavní aktivity:  ad hoc společenské akce pro děti, sport – florbal      

Cílové skupiny:   děti, rodiče  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   dětské hřiště Na Daníčkách, vnitřní (indoorová) lezecká stěna – Sokolovna 

Nepomuk  

Informace:   www.pronepomuk.cz  

2.19 Matice svatého Jana Nepomuckého, z.s.  

Matice svatého Jana Nepomuckého (dále také jen „MSJN“) je spolek z roku 2008, který má až 

„mateřský“ vztah k sv. Janu Nepomuckému, patronu české země, přičemž usiluje o zachování a šíření 

úcty k tomuto světci a svými aktivitami se snaží přispět ke zvýšení významu jeho rodiště, města 

Nepomuku, jako poutního místa. Ve spolupráci s duchovní správou Nepomuku se podílí na akcích 

tematicky souvisejících se zmíněným světcem v České republice i v zahraničí (v Německu, Holandsku, 

Itálii, Brazílii), jehož věhlas je na mnoha místech po celém světe velmi intenzivně vnímán.   

Matice vybudovala Malé muzeum pod věžemi poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, a také se 

podílela na obnově Svatojánského muzea v budově  Arciděkanství Nepomuk na Přesanickém náměstí. 

http://www.pronepomuk.cz/
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Dále pořádá přednášky o sv. Janu Nepomuckém,  koncerty v nepomuckých kostelech a v hudebním 

sále na Arciděkanství, organizuje poutě a vydává časopis Johánek . Obyvatelům Nepomuku přibližuje 

MSJN osobnost sv. Jana Nepomuckého také prostřednictvím výstav v místním muzeu, či 

prostřednictvím jarních poutí (v roce 2018 se jarní pouť navíc konala u příležitosti 625. výročí 

umučení tohoto světce). V budoucnu plánuje MSJN organizaci kolokvií, sympozií a vydání brožury o 

svatém Janu Nepomuckém.  

Hlavní aktivity:  ad hoc společenské akce, osvětová činnost, církevní turistika   

Cílové skupiny:   veřejnost   

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

Provoz aktivit:   Arciděkanství Nepomuk, Přesanické nám.  

Informace:   www.msjn.cz  

2.20 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Nepomuk 

Spolek, jehož historie sahá až do roku 1924, sdružuje včelaře z Nepomuku, Dvorce a dalších 18 obcí 

z okolí v celkovém počtu 67 členů (k 31. 12. 2017), kteří se starají o cca 670 včelstev. Mimo péči o 

samotná včelstva se spolek zaměřuje na vzdělávání svých členů (vč. zřízení odborné knihovny), 

odbornou pomoc (např. při diagnostice onemocnění včel s využitím mikroskopu a kamery), 

popularizaci včelařství mezi veřejností prostřednictvím výstav (např. v roce 2012 v Městském muzeu 

a galerii Nepomuk, v r. 2016 v Blovicích), přednášek a seminářů s včelařskou tématikou (např. 

Mikroskopování s dětmi ZŠ).  

Aktivity ČSV Nepomuk přivádí do Nepomuka také včelaře z celé republiky, kteří se účastní pravidelné 

akce Jarní seminář nástavkového včelaření (v sále hotelu U Zeleného stromu, v roce 2018 se 

v Nepomuku uskutečnil jeho 5. ročník s účastí přes 100 včelařů z celé ČR).  

V uplynulých dvou letech získal svaz podporu ve výši 14 000 (9 a 5 tisíc) korun z programu Podpora 

činností neziskových organizací na vybudování včelařské naučné stezky „Bez včel to nejde“. Stezka 

má být otevřena v roce 2019 u příležitosti 95. výroční založení spolku.  

K setkávání svaz využívá klubovnu v objektu FK Nepomuk.  

Hlavní aktivity:  včelařství, příroda    

Cílové skupiny:   veřejnost  

Zřizovatel (zakladatel): Český svaz včelařů, z.s. 

Provoz aktivit:   ---  

Informace:   http://vcelarinepomuk.cz/   

2.21 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dvorec 

Spolek organizuje především zahrádkářskou činnost, pro širokou veřejnost ovšem pořádá 

zahrádkářský ples (v roce 2018 v Kulturním domě Klášter) nebo společenskou akci zpívání vánočních 

koled u kapličky ve Dvorci (v roce 2017 se uskutečnil jeho 11. ročník). Spolek vlastní objekt moštárny 

ve Dvorci, jejíž provoz byl podpořen z dotačního programu města na podporu činnosti neziskových 

organizací. 

Hlavní aktivity:  zahrádkaření, příroda    

Cílové skupiny:   veřejnost  

Zřizovatel (zakladatel): soukromý 

http://www.msjn.cz/
http://vcelarinepomuk.cz/
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Provoz aktivit:   --- 

Informace:   ---   

2.22 Základní škola Nepomuk  

K poskytovatelům volnočasových aktivit náleží také Základní škola Nepomuk. Žákům školy se 

v uplynulých letech nabízela zájmová činnost Akvatera zaměřená na chov vybraných rostlin a 

živočichů. Sportovní „kroužky“ jsou zaměřeny na atletiku/gymnastiku, všestrannost (OVOV) a míčové 

hry.  

V průběhu roku probíhá při ZŠ řada sportovních aktivit, turnajů a utkání – např. ve stolním tenise. 

Žáci se taktéž účastní akcí v okolních obcích (v roce 2016/2017 např. fotbalový turnaj v Kasejovicích, 

basketbalový turnaj v Přešticích, florbalový turnaj v Plzni.  

Pozadu není škola ani v oblasti aktivit kulturních a uměleckých. V roce 2017 byl při ZŠ Nepomuk 

založen Malý divadelní klub Johánek, který se již zúčastnil krajské přehlídky školních divadelních 

sborů Plzeňský Tajtrlík. Při ZŠ také působí pěvecký soubor Písnička28.  

Pro žáky byla uspořádána recitační soutěž. Žáci se také účastní řady sportovně-dovednostních a 

znalostních soutěží a olympiád. 

Žáci docházející do školní družiny navštěvují vybrané akce (představení, karnevaly, besedy). V areálu 

školy také probíhá Vánoční jarmáreček (jehož výtěžek je dle rozhodnutí žáků použit na podporu 

konkrétní dobročinné akce), sportovní dny, koncerty žáků ZUŠ Nepomuk. V září 2018 má být pro žáky 

ZŠ zorganizována akce za účasti spolků a organizací („veletrh volnočasových aktivit“).  

Hlavní aktivity:  vzdělávání, zájmové vzdělávání     

Cílové skupiny:   děti a mládež (žáci), rodiče   

Zřizovatel (zakladatel): Město Nepomuk  

Provoz aktivit:   ZŠ Nepomuk, Školní   

Informace:   http://www.zsnepomuk.cz/   

2.23 Němejcův Atelier „K“, z.s.  

Němejcův Atelier „K“, jež vznikl v roce 2010, sdružuje amatérské výtvarníky z Nepomuka a okolí. 

V současné době má cca 10 aktivních členů z řad dospělých, kteří ke své tvorbě mohou využít atelier 

v podkroví rodného domu Augustina Němejce, jež byl zrekonstruován a otevřen v roce 2010 

s využitím podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad. Svou tvorbu prezentují členové 

spolku nejčastěji přímo v Nepomuku, ale i mimo něj: sedmkrát v Plzni, dvakrát ve Spáleném Poříčí, 

dvakrát v Blovicích, několikrát na zámku Zelená Hora a v Myslívě, dokonce v partnerském městě 

Swalmen v Nizozemsku.. Každý z členů se ve své tvorbě věnuje vybraným tématům a metodám.  

Hlavní aktivity:  výtvarné umění (kresba, malba), výstavnictví  

Cílové skupiny:   dospělí    

Zřizovatel (zakladatel): Město Nepomuk  

Provoz aktivit:   rodný dům Augustina Němejce, nám. A. Němejce    

                                                           
28

 Např. 11. 12. 2017 proběhl předvánoční koncert sboru Písnička v kulturním sále U zeleného stromu.  

http://vcelarinepomuk.cz/
http://www.zsnepomuk.cz/
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Informace:   http://www.atelier-k.cz/   

2.24 Nepomucký ornitologický spolek, o.s.  

N.O.S. je nevládní nezisková organizace - občanské sdružení. Spolek byl založen v roce 2001 jako čistě 

ornitologická organizace. Později byla  velká část jeho aktivit spjata jak s ornitologií, tak s ochranou 

ostatních živočichů a rostlin a ochranou jejich biotopů. Členové spolku velkou část času věnují 

dlouhodobému monitoringu vybraných druhů ptáků v oblasti od jihozápadních Čech po prakticky celý 

okres Plzeň – jih.  

Veškeré aktivity N.O.S. jsou vykonávány na dobrovolnické bázi bez nároku na odměnu. Na realizaci 

svých aktivit získával spolek finance formou žádostí o dotace (vč. dotací Národní ornitologické 

společnosti), granty apod., do roku 2010 získával prostředky na úhradu většiny nákladů formou 

vlastních výdělečných aktivit, souvisejících s ochranou přírody, krajiny a životního prostředí - např. 

odborná péče o zeleň či realizace biologických průzkumů. Od 1. 1. 2011 nebylo možné tyto aktivity 

dále personálně zabezpečit, proto byly převzaty jinou (komerční) organizací.  

V minulosti N.O.S. provozoval Kroužek mladých ochránců přírody, do kterého docházelo cca 8 – 15 

dětí, které se téměř denně po cca 4členných skupinách scházely každý den v týdnu. Spolek se také 

věnoval EVVO, vč. realizace aktivit pro školy (např. v roce 2012 Den země pro ZŠ Nepomuk atp.). 

N.O.S. v průběhu roku organizoval akce a aktivity pro veřejnost (vycházky či vícedenní výlety 

s pozorováním ptactva, poznáváním jejich biotopů apod.). Tuto aktivitu spolek v současné době 

neprovozuje a v útlumu jsou od roku 2013 také ostatní činnosti spolku.  

Hlavní aktivity:   ornitologie, příroda   

Cílové skupiny:   ---  

Zřizovatel (zakladatel): --- 

Provoz aktivit:   ---   

Informace:   http://www.nospolek.cz/  

2.25 Aktivity dalších organizací  

Hotel a Švejk restaurant U zeleného stromu ve spolupráci s taneční školou Gregoriades přivedl po 

několika letech zpět do Nepomuku taneční kurzy pro mládež i dospělé. Prostřednictvím tanečních 

kurzů se účastníci seznámí nejen s vybranými tanci, ale také se základy etikety, vč. stolování. Hotel U 

zeleného stromu přivádí do Nepomuku také další „společenskou“ událost, která se těší velké oblibě 

v mnoha evropských městech, a to tzv. nedělní brunch. Sál v hotelu je taktéž dějištěm divadelních 

představení, jako např. Manželský čtyřúhelník (leden 2018). V prostorách hotelu se také uskutečňují 

různé přednášky a akce např. na témata spojená s místními tradicemi v oblasti gastronomie a 

kulinářství (např. Velká válka a gastronomie s Ing. Václavem Malovickým, leden 2018). Společenský 

sál je zhusta využíván dalšími organizacemi (nejen) z Nepomuku pro organizaci různých setkání, bálů, 

koncertů, vystoupení apod. „U Švejka“ lze využít také nabídku venkovních sportovních ploch (např. 

pro tenis, malou kopanou). V budoucnu zde přibude nabídka zázemí pro wellness aktivity.  

Dějištěm kulturních akcí, vč. hudebních vystoupení je také Sokolovna Nepomuk (např. Kabát Revival 

Plzeň, duben 2018). Organizátorem akcí ve společenském sále Sokolovny je buď přímo její 

provozovatel, příp. je prostor pronajímán dalším organizacím pro jimi organizované společenské akce 

a události (plesy, koncerty, hudební vystoupení, zábavy pro děti ad.).  

http://www.atelier-k.cz/
http://www.nospolek.cz/
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Do společenského života se zapojují i další místní podnikatelé, nejen z oblasti pohostinství. Mezi 

dlouhodobé podporovatele kulturních a společenských akcí patří Sokolovna Nepomuk, firmy 

Unibrick, Kovošrot Nepomuk, SkyTrade a další. 

V části Dvorec probíhají společenské aktivity (hudební vystoupení apod.) v nově rekonstruovaném 

Kulturním domě Dvorec. Produkci zejména hudebních vystoupení (nejen) zde zajišťuje Mišron Music 

Team.  

V roce 2016 proběhl pod taktovkou společnosti UNIBRICK s.r.o. 6. ročník akce Běh Nepomukem. Jde 

o amatérský běžecký závod, určený všem věkovým kategoriím, s doprovodným programem.   

Na kulturním životě ve městě Nepomuk se podílí také církevní organizace. Zaměření jejich aktivit je 

ovšem ryze nekomerčního charakteru a zaměřuje se na duchovní témata a osvětové aktivity (nikoliv 

masovou zábavu) – zejména koncerty vážné hudby, církevní poutě, tematické výstavy apod.   

2.26 Neorganizované trávení volného času  

Lidé v Nepomuku netráví svůj volný čas pouze v rámci činností naplánovaných ze strany 

volnočasových organizací. Součástí životů lidí je tzv. neorganizované trávení volného času, které 

probíhá v přirozeném prostředí každého jedince. Přičemž v dnešní době jde zejména o prostředí 

domova. Mezi přirozená prostředí také ulice, náměstí, parky a parčíky, dětská hřiště, veřejně 

přístupná sportovní hřiště, příroda ad., ale také nákupní centra, wellness a lázně, muzea, kina a další 

kulturní a sportovní infrastruktura dostupná za poplatek.  

V Nepomuku si mohou obyvatelé (příp. návštěvníci, či obyvatelé okolních obcí) pronajmout sportovní 

infrastrukturu pro vlastní aktivity – např. rekreační sportování. Prostory pro tyto účely se nabízí 

zejména v ZŠ Nepomuk, Městské sportovní hale, Volnočasovém centru Fénix, Sokolovně Nepomuk. 

Jednotlivá sportoviště jsou však velmi kapacitně vytížena zejména sportovními organizacemi a spolky. 

Není zaveden informační a rezervační systém, ve kterém by si mohli případní zájemci snadno a rychle 

ověřit dostupnost a cenu pronájmu sportovních prostor, vč. prostor a učeben ve volnočasovém 

centru Fénix.  

Rozsah neorganizovaných volnočasových činností obyvatel omezuje také absence některých typů 

hřišť (např. workoutové hřiště), vč. hřišť dětských (zejména v části Dvorce), veřejných ohnišť apod.   

2.27 Dotazníkové šetření a osobní rozhovory   

Při zpracování této koncepce byly využity také výsledky výzkumu uskutečněného pomocí metody 

dotazníkového šetření, které bylo zaměřené na místní zájmové organizace29, a zjištění získaná 

prostřednictvím osobních rozhovorů se zástupci vybraných organizací, neboť právě jejich činnost je 

důležitou součástí života v obci. Názory zástupců těchto spolků jsou velmi důležité z hlediska 

zjišťování současného stavu a zejména pak návrhu dalšího sportovního a kulturně společenského 

rozvoje obce. Dotazník byl tvořen otevřenými i uzavřenými otázkami. Všichni respondenti byli 

osloveni osobně, což přispělo k větší kvalitě a rozmanitosti odpovědí. Cílem dotazníkového průzkumu 

i osobních rozhovorů bylo zjistit, jaké jsou v obci podmínky pro provozování činnosti spolků, jaká je 

                                                           
29

 Dotazníkové šetření bylo realizováno již v rámci zpracování Analytické části Strategického plánu rozvoje 
města Nepomuk.  
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spolupráce s obcí, co pro rozvoj zájmové činnosti spolky nejvíce postrádají a jaké akce by měla obec 

z hlediska podpory místních zájmových organizací uskutečnit. 

3 Spolupráce  
V minulosti byly v Nepomuku uskutečněny aktivity s cílem zajistit užší spolupráci mezi jednotlivými 

spolky navzájem a spolky a městem. Některé spolky jsou taktéž vzájemně propojeny prostřednictvím 

svých členů. O lepší komunikaci se spolky se snaží také Turistické a informační centrum, které usiluje 

o záštitu organizace volnočasových, kulturních a společenských akcí v Nepomuku s cílem zlepšit 

informovanost cílových skupin a tím i návštěvnost jednotlivých akcí. Do kompetencí TIC náleží 

zpracování informačního materiálu Nepomuk v kapse s přehledem kulturních, společenských a 

sportovních událostí v Nepomuku a okolí v jednotlivých měsících kalendářního roku. Pracovníci TIC 

jeho zpracování v některých případech nestíhají. Avšak z hlediska kulturního a společenského dění a 

života v Nepomuku jde o důležitý materiál, proto je žádoucí zjistit příčiny (např. přetíženost TIC, 

personální podstav) a navrhnout vhodné řešení (např. přerozdělení kompetencí, posílení 

personálního zajištění TIC, spolupráce s externím dodavatelem apod.).  Přehled akcí v Nepomuku a 

okolí je vydáván na měsíční bázi, a je dostupný na webu města.  

Vzájemné setkávání spolků a budování vazeb nabízí město prostřednictvím Setkání zastupitelů 

města Nepomuk s místními spolky (např. 29. 11. 2017), podporou společných prezentací (např. 

„Veletrh spolků“, jež se má uskutečnit v září 2018).  

Zástupci předmětného sektoru se do života města mohou zapojit také prostřednictvím Komise pro 

kulturu a cestovní ruch a Sportovní komise. Samotné zapojení a budování vztahů je ovšem 

determinováno také zájmem a časovými možnostmi ze strany spolků, který se spolek od spolku 

pochopitelně liší. Na budování jednotné funkční platformy pro vzájemnou komunikaci, sdílení a 

výměnu informací, umožňující nejen sjednocení nabídky volnočasových, kulturních a sportovních 

aktivit, město pracuje (zejména prostřednictvím výše uvedených komisí). Spolky zpravidla zvou 

zástupce politických představitelů města na svá výroční zasedání, kde probírají své předchozí činnosti 

a plánují budoucí akce a aktivity. Dle názoru některých spolků by však zájem ze strany představitelů 

města mohl být vyšší. Dle sdělení zástupců některých spolků čas od času dochází k situaci, kdy město 

některý požadavek či informaci „pohltí“, a ten zůstane bez odezvy.   

Naprostá většina organizátorů akcí informuje o plánované události prostřednictvím TIC Nepomuk a 

Nepomuckých novin. Přesto se ozývají hlasy, že ve městě (i např. podle členů KKCR) chybí komplexní 

ucelená nabídka volnočasových a kulturních aktivit, respektive jejich propojení, a snadno dostupné 

informace o nich. Jednotlivé spolky své akce plánují v zásadě odděleně. Byť ke spolupráci vybraných 

spolků samozřejmě dochází, a to zejména při organizaci zavedených rozsáhlejších akcí, kde zajišťují 

doprovodný program, některé služby apod. Příkladem dobré praxe spolupráce mezi spolky je např. 

Mikulášská nadílka s Čiperkami, na jejíž organizaci se podílel provozovatel Sokolovny Nepomuk, MC 

Beruška, Pro Nepomuk, z.s., žáci ZŠ Nepomuk, a kterou finančně podpořilo Město Nepomuk 

(z dotačního programu Podpora kulturních akcí). Obdobně jde o Dětský den ve Dvorci, na kterém 

spolupracuje TJ Sokol s SDH Nepomuk i SDH Dvorec a dalšími (i komerčními) organizacemi.  

Naopak některé společné záměry se zatím uskutečnit nepodařilo, zpravidla v důsledku různorodosti 

zájmů, postupů a cílů jednotlivých organizací. Některé organizace také musí a priori plnit požadavky a 

pravidla stanovená svými zřizovateli (zakladateli), které přispívají na jejich aktivity, a logicky očekávají 

plnění vlastních cílů.  
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Město má potenciál do KKCR přizvat zástupce dalších volnočasových, kulturních a sportovních 

organizací za účelem výměny informací, jejich zapojení do akcí a motivace ke společným aktivitám.  

Na kulturních a komunitních aktivitách menšího rozsahu, respektive místního významu (např. zpívání 

u kapličky ve Dvorci) se svými vystoupeními podílí také děti z místní mateřské, základní a základní 

umělecké školy. Tyto organizace taktéž se svými vystoupeními navštěvují zdejší dům pro seniory.  

4 Vybrané kulturní a společenské akce  
Město Nepomuk má své významné místo jako pořadatel a spolupořadatel kulturních akcí, opakujících 

se každoročně (Nepomucká pouť, Nepomucké pivní slavnosti, Nepomucké trhy, Otvíráme Nepomuk!, 

Tvůrčí rezidence Nepomuk, Ples města Nepomuk aj.) či pouze výjimečně.  

Jako příklad každoročně pořádané akce lze uvézt „Ples města Nepomuk“, který se koná vždy 

v listopadu. Cílovou skupinou některých akcí jsou děti či mládež. Jako příklad lze uvézt akce pořádané 

pionýrskou skupinou Nepomuk (např. dětský maškarní ples či pionýrský maškarní bál). Společenské 

akce pořádá i SDH Dvorec. Jedná se např. o únorový masopustní průvod, dubnové stavění májky, 

pálení čarodějnic, květnovou hasičskou pouťovou zábavu či hasičskou soutěž v rámci květnové akce 

„Okresní kolo hry Plamen“. ). Pro návštěvníky města jsou atraktivní také akce pořádané Automoto 

Klubem (zejm. závod historických motocyklů Nepomucký trojúhelník, ale také další motoristické 

soutěže) a svou cílovou skupinu oslovují rovněž akce Klubu českých turistů (např. mezinárodní 

pochod Podzim pod Zelenou Horou), Nepomucké kuchařinky, Matice sv. Jana Nepomuckého nebo 

z.s. Pro Nepomuk. Rovněž další spolky pořádají výstavy (např. Fotoklub), přednášky a další kulturní a 

společenské akce pro obyvatele města i návštěvníky. V Nepomuku se konají také pravidelně koncerty 

žáků pořádané ZUŠ Nepomuk či koncerty pořádané na Malé letní scéně (např. v roce 2017 akce s 

názvem: Když se sejdem (folk/country), Ester Kočičková a Moody Cat Band (jazz/šanson), Odyssea 

Classic (rock), Mirek Kemel (folk/alternativa), Jakub Zahradník (jazz/klasika), Mucha 

(alternative/femipunk) či alternativní hudební a divadelní festival Nefestík pořádaný každoročně 

zájmovým sdružením Nepal). Nepal, z.s. pořádá také každoroční červencové pivní slavnosti. 

Pro obyvatele města i návštěvníky jsou jistě zajímavé i Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy s 

živou hudbou a často také pohádkovým představením konané jednou měsíčně od května do října, 

velikonoční jarmark či adventní trh (na náměstí A. Němejce). Nejen pro podporu cestovního ruchu je 

jistě důležitá i akce typu Otvíráme Nepomuk!, která zahajuje turistickou sezónu pomocí dne 

otevřených dveří historických památek a objektů. Turistický pochod doprovázený prohlídkou kostela 

sv. Jana Nepomuckého pořádá i Klub českých turistů Nepomuk a to vždy minimálně třikrát do roka. 

Jen výjimečně je veřejnosti nabízena také prohlídka nedalekého zámku Zelená Hora, který se nachází 

mimo katastrální území Nepomuku, ale je klíčovou atraktivitou celého Nepomucka.  

O červencových a srpnových víkendech se na Malé letní scéně na nám. Augustina Němejce 

odehrávají rozličná představení a vystoupení různých žánrů, určená rozličným cílovým skupinám. 

Vstupné je zpravidla dobrovolné a složení akcí směřuje k zajištění velmi různorodé nabídky, tj. 

uspokojení různých diváckých potřeb. Vedle divadelních představení si mohou diváci vychutnat tóny 

hudby jazzové, folkové, rockové, experimentální i dalších. 
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Z výše uvedených informací vyplývá, že v Nepomuku se v průběhu roku nabízí celá řada různorodých 

kulturních a společenských akcí a událostí. Přehled vybraných (již zavedených) společenských aktivit a 

akcí a jejich (hlavních) organizátorů nabízí následující tabulka.  

Tabulka 3 Vybrané kulturní a společenské akce a aktivity v Nepomuku 

Název akce Hlavní organizátor Základní informace 

Nepomucké velikonoční 
trhy  

Město Nepomuk  Duben / Květen  
Jednodenní  
Nám. A. Němejce  

Nepomucké farmářské a 
řemeslné trhy  

 Duben – prosinec  
Jednodenní  
Nám. A. Němejce  

Otvíráme Nepomuk!
30

  Město Nepomuk  Duben  
Jednodenní akce  
Památky a atraktivity města Nepomuk  

Svatojánská nepomucká 
pouť  

 Květen  
Vícedenní akce, vč. doprovodného programu 
(mše, hudební a divadelní vystoupení apod.)  
Nám. A. Němejce, Letní scéna, areál firmy 
Unibrick a další  

Nefestík  Nepal, z.s.  Červen  
Jednodenní akce  

S hasiči hurá na prázdniny SDH Nepomuk, pobočný 
spolek  

Červen  
Jednodenní akce  
Hřiště ZŠ Nepomuk  

Nepomucké pivní slavnosti  Nepal, z.s.  Červenec  
Jednodenní akce  
Nám. A. Němejce  

Svatojakubská pouť Farnost Nepomuk  Červenec 
 

Nepomucký trojúhelník  Automotoklub Nepomuk  Září  
Jednodenní akce  
Město Nepomuk  

Nepomucká hnětýnka  Nepomucké kuchařinky Říjen  
Týdenní akce s doprovodným programem pro 
děti  
Zelenohorská pošta  

PODZIM POD ZELENOU 
HOROU 

Klub českých turistů odbor 
Nepomuk  

Říjen  
Dvoudenní akce s doprovodným programem  
Sokolovna Nepomuk, zámek Zelená Hora  

Plesy a bály  
- Ples Města 

Nepomuk  
- Hasičský bál  
- Sportovní ples FK 

Nepomuk  
- Bál TJ Slavoj 

Dvorec  
- Sokolský ples  
- Pionýrský bál  
- Ples SDH Dvorec  
- Turistický ples  

Město Nepomuk  
SDH Nepomuk  
FK Nepomuk  
TJ Slavoj Dvorec  
TJ Sokol Nepomuk  
Pionýr, z.s.  
SDH Dvorec  
Český klub turistů – 
Nepomuk  

Listopad – březen  
Sokolovna Nepomuk – sál  
Hotel U zeleného stromu – kulturní sál  
Kulturní sál Dvorec   
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 V roce 2018 se akce konala 14. 4. 2018 a zúčastnilo se jí 388 návštěvníků.  
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Název akce Hlavní organizátor Základní informace 

Zpívání koled u kapličky  ČZS Dvorec  Kaplička ve Dvorci  

Pozn.: Jde o akce místního, případně regionálního významu. 
Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka prezentuje vybrané akce, které mají potenciál pro další rozvoj, včetně podpory 

rozvoj cestovního ruchu, přednostně jde však o aktivity zaměřené na obyvatele Nepomuku a okolí.  

Tabulka 4 Vybrané kulturní a společenské akce s dalším rozvojovým potenciálem   

Název akce Hlavní organizátor Základní informace 

Tvůrčí rezidence Nepomuk  Město Nepomuk  Červenec – srpen  
Vícedenní akce + doprovodný program  
Město Nepomuk  

ZUŠ Open  Základní umělecká škola  Květen  
Jednodenní akce  
ZUŠ Nepomuk + Malá galerie Nepomuk  

Kinematograf Pavla Čadíka  Město Nepomuk Červenec  
Týdenní  
Nám. A. Němejce  

Férová snídaně Na Zemi  Soukromá iniciativa  Oáza mládí a stáří za seniorským domem  

Pozn.: Jde o akce zatím spíše místního významu. 
Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti sportu lze mezi již zavedené zařadit akce uvedené v následující tabulce.   

Tabulka 5 Vybrané sportovní akce v Nepomuku   

Název akce Hlavní organizátor 

Vánoční fotbalový turnaj přípravek TJ Slavoj Dvorec  

Nepomucké noční koulování  TJ Sokol – oddíl pétanque  

Sportovní olympiády a sportovní dny pro děti a žáky  ZŠ Nepomuk  

Vánoční florbalový turnaj  Pro Nepomuk – oddíl florbalu FBC Falcons  

Memoriál Dr. Kadery a Nepomucký talíř  Šachový klub Dvorec, z.s.  

Jarní volejbalový turnaj v Nepomuku   

Krajský halový přebor v RT  ČRS – MO Nepomuk  

Prvomájový turistický pochod S perníkem turistickým 
chodníkem  

KČT Nepomuk  

Nepomucký trojúhelník Automoto klub Nepomuk 

Zdroj: vlastní zpracování 

5 Infrastruktura  
5.1 Infrastruktura pro kulturu   

Z výše uvedených informací vyplývá, v jakých prostorách jsou v Nepomuku nejčastěji organizovány 

kulturní a společenské akce a události. Pro organizaci kulturních a společenských akcí v Nepomuku 

jsou zásadní tyto prostory:  

 Náměstí Augustina Němejce  
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 Malá scéna na nádvoří rodného domu Augustina Němejce  

 Rodný dům Augustina Němejce 

 Městské muzeum a galerie Nepomuk  

 Hotel a Švejk Restaurant U Zeleného stromu (sál)  

 Sokolovna (sál)  

 Hotel Dvorec (sál)  

 Prostory obchodního domu Úslava – Mini galerie  

 Základní škola (aula ZŠ)  

 Zelenohorská pošta  

 Svatojánské muzeum  

 Kostel sv. Jana Nepomuckého 

 Volnočasové centrum Fénix  

S výjimkou Hotelu Dvorec a objektu Základní školy lze konstatovat, že stav těchto prostor je 

uspokojivý. Stav infrastruktury pro kulturu je celkově na vyšší úrovni než stav infrastruktury pro 

volnočasové a sportovní aktivity.  

5.2 Infrastruktura pro volnočasové aktivity a sport  

Následující tabulka prezentuje vazbu jednotlivých organizací na dostupnou volnočasovou a sportovní 

infrastrukturu v Nepomuku.  

Tabulka 6 Infrastruktura – přehled vazeb   

 
ČRS – MO 
Nepomuk 

Pionýr, 
z.s. – PS 

Nepomuk 

SDH 
Nepomuk 

MC 
Beruška 

SDH 
Dvorec 

Šachový 
klub 

Dvorec, 
z.s. 

FK 
Nepomuk 

TJ Sokol 
Nepomuk 

TJ Slavoj 
Dvorec 

VC 
Fénix 

Sokolovna 
Nepomuk  

Klubovna ad hoc  ad hoc  
Závody, 
soutěže 

 

odd. 
florbalu, 

odd. 
všestrannosti 

 

lezecká 
stěna 

Sokolovna 
Nepomuk 
– tenisové 
kurty  

       Oddíl tenisu  

 

Sokolovna 
Nepomuk 
– hřiště na 
pétanque  

Závody, 
halová 

příprava  
      

Oddíl 
pétanque 

 

 

Městská 
sportovní 
hala  

klubovna, 
závody, 
halová 

příprava 

Florbal    Klubovna  Trénink   

 

ZŠ 
Nepomuk 
(tělocvična, 
hřiště)  

Závody, 
halová 

příprava 
 

Hřiště – 
soutěže, 
S hasiči 
hurá na 

prázdniny
31

 

  
Tělocvična, 

jídelna – 
soutěže 

   

 

Husova 
244 

 
Klubovna 

(4x) 
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 Z důvodu výstavby multifunkčního hřiště nebude moci SDH Nepomuk plochu hřiště při ZŠ Nepomuk od 
6/2018 dále využívat.  
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ČRS – MO 
Nepomuk 

Pionýr, 
z.s. – PS 

Nepomuk 

SDH 
Nepomuk 

MC 
Beruška 

SDH 
Dvorec 

Šachový 
klub 

Dvorec, 
z.s. 

FK 
Nepomuk 

TJ Sokol 
Nepomuk 

TJ Slavoj 
Dvorec 

VC 
Fénix 

Hasičská 
zbrojnice 
Nepomuk 

  Klubovna       
 

Nádražní 
476  

   
Klubovna, 
herna pro 

děti 
     

 

Hasičská 
zbrojnice 
V Huti, 
Dvorec  

    Klubovna     

 

Fotbalové 
hřiště FK 
Nepomuk  

      

Trénink, 
utkání, 

náborové 
akce 

  

 

Fotbalové 
hřiště TJ 
Slavoj 
Dvorec  

    

Nácvik 
aktivit, 

soutěže, 
Dětský 

den 

   
Oddíl 

kopané 

 

VC Fénix           

jóga, 
tanec, 
tabata 

ad. 

Špitálský 
rybník, 
Klášterský 
rybník  

Závody, 
venkovní 

vzdělávací 
aktivity 

        

 

Dětské 
hřiště při 
ZŠ 

   

Venkovní 
aktivity 

pro 
rodiče 

s dětmi 

     

 

Dětské 
hřiště Na 
Daníčkách  

   

Venkovní 
aktivity 

pro 
rodiče 

s dětmi 

     

 

Hotel U 
Zeleného 
stromu  

     
Závody, 
soutěže 

   
 

Tělocvična 
TJ Slavoj 
Dvorec  

      Trénink  

Oddíl 
juda, 
odd. 

aerobiku 

 

Kemp Nový 
rybník   

Závody, 
soutěže 

        
 

Neurazy   
Babety 

Neurazy 
       

 

Pionýrská 
základna 
Přebudov  

 
tábory, 

víkendové 
akce 

1x ročně 
víkendové 

soustředění 
      

 

Hřiště TJ 
Klášter  

   
Stezky 
odvahy 

     
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z rozhovorů se zástupci aktérů v dané oblasti vyplývají následující nedostatky ve vztahu 

k volnočasové a sportovní infrastruktuře:  

- Chybějící hřiště se zázemím pro požární sport ve Dvorci i v Nepomuku, chybějící prostor pro 

pravidelný halový i venkovní nácvik mladých rybářů  

- Zcela nedostačující stavebně technický stav požární zbrojnice SDH Dvorec, V Huti, Dvorec  

- Nedostačující stavebně technický stav požární zbrojnice HZS Nepomuk (nicméně aktuálně 

zažádáno o podporu z ESI fondů - IROP)   

- Potřeba rekonstrukce tělocvičen, a prostor (vč. zázemí) v Městské sportovní hale a 

v tělocvičně TJ Slavoj Dvorec  

- Zhoršující se stavebně-technický stav objektu Městské sportovní haly vyžadující průběžné 

investice 

- Městská sportovní hala není bezbariérově přístupná  

- Neuspokojivý stav zázemí TJ Slavoj Dvorec (oddíl kopané) 

- Vysoké vytížení infrastruktury – prakticky není možné nalézt volný termín v žádné 

z nepomuckých sportovních hal, tělocvičen (ZŠ, Sportovní hala, sokolovna)  

- Chybí jednotný informační a rezervační systém k pronájmu sportovišť (Městská sportovní 

hala, tělocvična, hřiště ad.) 

- Není zajištěna komplexní a dobře dostupná správa objektů v majetku města (zejména objekt 

ZŠ/ZUŠ, Městská sportovní hala, objekt centra Fénix)  

- Finanční a věcné ztráty způsobené absencí správce – dostupné osoby odpovědné za včasnou 

nápravu nahlášených závad a nedostatků  

6 Projektování budoucích trendů u klíčových faktorů / indikátorů 
Na základě všech dostupných zdrojů jsou v oblasti sportu, kultury a volného času projektovány 

následující trendy, které již mají svá historická východiska, a které je nutno zohlednit při plánování a 

realizaci opatření a aktivit této oborové koncepce. S ohledem na dané téma jde zpravidla o trendy 

kvalitativní povahy, které lze formulovat i za absence dat kvantitativní povahy. Jejich platnost je však 

ověřena jejich původem ve více na sobě nezávislých zdrojích.  

Pro každý trend je zpracována samostatná tabulka s následujícími hodnotami – viz tabulku.  

Tabulka 7 Vzor rozpracování budoucích trendů  

Trend  identifikace vysledovaného trendu  

Polarita  - negativní trend – vývoj v dané oblasti má negativní charakter (dochází 
k postupnému zhoršování v dotčené oblasti)  

+ pozitivní trend – vývoj v dané oblasti má pozitivní charakter (dochází 
k postupnému zlepšování situace v dotčené oblasti)  

neutrální trend  

pozn.: je-li trend označen jako negativní, neznamená to, že je negativně 
hodnoceno chování/jednání organizací, ale že má tento trend na tyto 
organizace negativní vliv  

Opatření  opatření z Návrhové části, která nejvýznamněji navazují na daný trend 
(v případech, kdy lez trend identifikovat s celou řadou opatření, jsou na prvním 
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místě tučně zvýrazněna vybraná opatření s nejsilnější vazbou k danému trendu)  

Cíl opatření   cíl opatření ve vztahu k eliminaci / rozvoji / využití daného trendu  

Nulová varianta  Popis očekávaného dalšího vývoje v případě tzv. nulové varianty, tj. vývoj v dané 
situace za předpokladu, že nedojde k žádné změně oproti současnému stavu (= 
nebude realizováno žádné opatření, aktivita mající vliv na daný trend).  

6.1  Popis klíčových trendů 

6.1.1 Demografické trendy  

Demografické trendy jsou neodmyslitelně spjaty s kvalitou života ve městě. Jde v zásadě o uzavřený 

kruh – nízká kvalita života, jejíž součástí jsou i témata dotčená touto ObK, vede k vylidňování měst. 

Ale platí to i naopak – nízký zájem obyvatel o dění ve městě, tj. nízká poptávka po aktivitách a akcích, 

se negativně podepisuje na stavu nabídky.  

Tabulka 8 Trend č. 1: Mírně klesající počet obyvatel  

Trend č. 1 Mírně klesající počet obyvatel32  

 Počet obyvatel v zásadě definuje početnost potenciálních cílových skupin 
nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit, ale i infrastruktury pro 
neorganizované trávení volného času (kvalita veřejného prostoru, dostupnost 
parků, přírody, ale komerčních služeb a prodejen).  

Pro trendy v oblasti demografického vývoje platí, že kvalitní a dobře dostupná 
nabídka volnočasových aktivit, kultury a sportu, odpovídající poptávce, je 
jedním z klíčových faktorů kvality života v dané obci. 

S mírně klesajícím počtem obyvatel jde ruku v ruce také posilování podílu 
seniorské složky obyvatel. Častěji se totiž z obcí stěhují obyvatelé 
v produktivním věku (což má dopad také přírůstek přirozený).  

Nabídka tak musí flexibilně reagovat na měnící se početnost různých cílových 
skupin, s přihlédnutím k posilujícímu významu poptávky cílových skupin 
dospělých osob (v produktivním věku) a seniorů a současnému významnému 
zaměření aktivit a akcí na cílovou skupinu dětí.  

Polarita  - negativní trend (klesající/kolísavá hodnota přirozeného i migračního přírůstku, 
stárnutí populace)  

Opatření  3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro 
širokou veřejnost  

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a 
spolkovou činnost 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. 
rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

3.1.6 Propagace a podpora rozvoje nabídky celoživotního vzdělávání 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 

                                                           
32

 Viz obr. č. 2 ve Strategii rozvoje města Nepomuk.  
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Trend č. 1 Mírně klesající počet obyvatel32  

města) 

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 

Cíl  Cílem aktivit v příslušných opatření je vytvořit takové podmínky a nabídku 
volnočasových, kulturních a sportovních aktivit, které v příslušné kvalitě, 
rozsahu a čase uspokojí poptávku všech cílových skupin. Tím zvýší atraktivitu 
města pro jeho obyvatele a přispěje k eliminaci negativních migračních trendů.  

Nulová varianta  Bez potřebných intervencí bude konkurenceschopnost Nepomuku v porovnání 
s obdobnými městy postupně klesat. Obce a města, která budou realizovat 
opatření vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel, získají vyšší atraktivitu, a 
město Nepomuk bude postupně přicházet o další obyvatele migrací. 

Demografická strukturu obyvatel, tj. cílových skupin místních organizací a 
spolků, se postupně změní. Dojde-li k zániku určitých cílových skupin, dojde také 
k zániku stávajících aktivit, příp. organizací, které příslušnou poptávku 
uspokojují. Stejně tak mohou nastat problémy u spolků, které mají „shora“ dány 
cílové skupiny (např. děti a mládež) a u těch, které nebudou připraveny/ochotny 
se přizpůsobit případným změnám ze strany poptávky či cílových skupin.   

Pozn.: tento trend je významně propojen také s dalšími aspekty kvality života 
(např. vzdělávání, trh práce, dostupnost komerčních služeb, dostupnost bydlení 
ad.).  

 

Tabulka 9 Trend č. 2: Odchod náctiletých a mladých dospělých  

Trend č. 2 Odchod náctiletých a mladých dospělých   

 Tento trend je neodmyslitelně spjat s absencí středního vzdělávání v Nepomuku 
a s nabídkou (a dostupností) sekundárního vzdělávání v jeho okolí.  

Poskytovatelé volnočasových, sportovních a kulturních aktivit často pociťují 
propad v počtu členů a účastníků akcí ve věku 15+.  

Díky odchodu za studiem dochází u mladých dospělých ke zpřetrhání či omezení 
lokálních vazeb a vztahu k Nepomuku (jako rodišti, domovu). Zpřetrháním 
těchto vazeb přichází organizace o možné nástupce současných aktivních členů 
a pokračovatele. 

Členství v organizacích však není přínosné jen pro samotné organizace, jejím 
aktivním členům přináší možnost osobního i profesního rozvoje, získávání 
rozličných kompetencí a rozvoj dovedností (komunikace, plánování, 
organizování, odpovědnost ad.).  

Polarita  - negativní trend (absence nebo jen velmi slabé zastoupení cílové skupiny 
náctiletých a mladých dospělých, zpřetrhání vazeb s bydlištěm/rodištěm/přáteli, 
absence zkušených pokračovatelů)  
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Trend č. 2 Odchod náctiletých a mladých dospělých   

Opatření  3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času  

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost  

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. 
rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

Cíl  Cílem je nabídnout takové aktivity, které přispějí k budování vztahu náctiletých 
a mladých dospělých k Nepomuku, a to prostřednictvím nabídky možností pro 
organizované i neorganizované zájmové aktivity odpovídající jejich potřebám a 
očekáváním. Přičemž právě v tomto věku vzrůstá taktéž důležitost 
neorganizovaného trávení volného času.  

Mladým dospělým bude nabídnuta taková atraktivita, která je bude motivovat 
k častějšímu návratu do Nepomuku a bude posilovat jejich vazbu k městu, a 
také konkrétním organizacím.  

Nulová varianta  Při derealizaci žádných opatření bude situace v podobě propadu počtu 
náctiletých a mladých dospělých ve městě stále obdobná. Budou trvat i jeho 
následky – tj. budování klíčových vtahů a zakládání rodin mimo Nepomuk, 
zpřetrhání vazeb, pokračování úbytku obyvatel v důsledku migrace.  

Pozn.: tento trend je jednoznačně propojen také s dalšími aspekty kvality života 
– zejména vzděláváním (absencí sekundárního i terciárního vzdělávání) a trhem 
práce (kdy mladí nepociťují možnost plnohodnotně se uplatnit na místním trhu 
práce).   

 

Tabulka 10 Trend č. 3: Zájem o pasivní a neorganizované trávení volného času ekonomicky aktivních obyvatel  

Trend č. 3 Zájem o pasivní a neorganizované trávení volného času ekonomicky aktivních 
obyvatel  

 Jde o další celospolečenský trend, kdy zejména ekonomicky aktivní obyvatelé s 
oblibou tráví volný čas „podle svého“, stoupá u nich obliba ad hoc aktivit a 
neorganizovaných aktivit. Tyto osoby se rády rozhodují samostatně, méně 
(dlouhodobě) plánují, hraje pro ně roli vysoká kvalita nabídky. Pro jejich 
rozhodování je klíčová dostupnost potřebných informací, např. o pronájmu 
sportovišť, o zajímavých jednorázových (vzdělávacích, kulturních, osvětových, 
společenských, komunitních) akcích atp. 

Aktivity pro tyto cílové skupiny musí být velmi vhodně naplánovány, a to jak co 
do místa a času konání, tak kvality a atraktivity (např. účast známého odborníka 
apod.). A musí jejich uživatelům nechávat dostatečný prostor pro projev jejich 
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Trend č. 3 Zájem o pasivní a neorganizované trávení volného času ekonomicky aktivních 
obyvatel  

vlastní svobodné vůle.  

Polarita  neutrální trend (jde o setrvalý společenský trend, ovšem v případě úpadku 
nabídky dojde k jeho prohlubování, tj. změní se v trend negativní; a naopak) 

Opatření  3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a 
spolkovou činnost 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. 
rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

3.4.4 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

Cíl  Zvyšovat atraktivitu akcí a infrastruktury motivující obyvatele motivující 
obyvatele k aktivnímu (ať již organizovanému či neorganizovanému) trávení 
volného času. Prostřednictvím kvalitní nabídky pro neorganizované činnosti 
seznamovat obyvatele též s možnostmi organizovaného volného času a zvyšovat 
jejich zájem (např. získání sympatií pro organizaci v důsledku kvalitní organizace 
jednorázových kulturních akcí apod.).  

Nulová varianta  Přetrvávající pasivita obyvatel, snižování kvality života, odchod obyvatel do obcí 
nabízejících vyšší kvalitu života (lepší zázemí, zajímavější aktivity, větší možnosti 
trávení volného času – od komerčních služeb přes kulturu po sport).  

Přetrvávající nezájem části obyvatel o aktivní zapojení do komunitního života, 
činností organizací a spolků.  

 

6.1.2 Infrastruktura 
Tabulka 11 Trend č. 4: Klesající kvalita (vybrané) infrastruktury pro sport  

Trend č. 4 Klesající kvalita (vybrané) infrastruktury pro sport    

 Na kvalitu infrastruktury pro sport má vliv zejména doba jejího vzniku, investice, 
které byly směrovány do jejího rozvoje, kvalita údržby a způsob a intenzita 
využití.  

Zásadní skutečností je enormní využití infrastruktury (zejména vnitřní) pro sport, 
zejména organizovaný. Dále provedené úpravy – např. budování potřebných 
kluboven na úkor společných prostor apod., absence bezbariérového přístupu.  

Klesající kvalita a podinvestovanost sportovní infrastruktury snižuje komfort 
jejích uživatelů, druhotně pak jejich zájem. Projevuje se také zájmem o nabídku 
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Trend č. 4 Klesající kvalita (vybrané) infrastruktury pro sport    

aktivit spolků, které tato zařízení využívají, a v jejich možnostech dalšího rozvoje 
(které jsou však ovlivněny i dalšími faktory – zejména dostupností lidských 
zdrojů).  

Polarita  - negativní trend (klesající kvalita infrastruktury, klesající zájem ze strany 
uživatelů, omezování aktivit jednotlivců i spolků)  

Opatření  3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a 
spolkovou činnost 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

Cíl  Cílem je zajistit dostatečně rozmanitou, kvalitní, bezpečnou a dostupnou 
infrastrukturu pro spolkové aktivity a sport, která bude motivovat cílové skupiny 
o účast jak na organizovaných tak neorganizovaných sportovních aktivitách.   

Při plánování infrastruktury je žádoucí komunikovat s veřejností a spolky tak, 
aby byly nalezeny nejpřijatelnější formy řešení zajišťující střet nabídky a 
poptávky, respektive plné využití budované/revitalizované infrastruktury. Je 
také vhodné vytvářet dostatečné (časové) podmínky pro neorganizované 
aktivity (tj.  možnost pronájmu pro provozování rekreačních sportů).  

Nulová varianta  Omezování stávajících aktivit (příp. jejich kvality, rozsahu) organizací, další 
pokles zájmu ze strany cílových skupin, uspokojování potřeb mimo Nepomuk, 
vyloučení některých CS z účasti na aktivitách (absence bezbariérových přístupů), 
zánik spolků závislých na dané infrastruktuře, bezpečnostní rizika, rizika havárií – 
finanční nároky spojené s nutností okamžitého řešení havarijních stavů, 
poškození další infrastruktury, úniky navyšující spotřebu atp.  

 

Tabulka 12 Trend č. 5: Nepřístupný zámek Zelená hora  

Trend č. 5 Nepřístupný zámek Zelená hora     

 Zámek Zelená hora představuje jednu z dominant Nepomucka. Zároveň je 
v zásadě památkou, která přímo definuje danou lokalitu (bez ohledu na 
katastrální území).  

Z pohledu obyvatel Nepomuku jde však o zcela nevyužitý objekt, prostor, 
potenciál. Obyvatelé také negativně vnímají neschopnost politických 
představitelů obce Klášter a města Nepomuk nalézt „společnou řeč“, respektive 
smysluplné a přínosné využití pro komunitní a společenský život, ale i cestovní 
ruch, který by do Nepomuku přivedl návštěvníky (a přispěl tak k ekonomickému 
rozvoji města).  

Areál zámku taktéž není běžně veřejnosti přístupný, představuje tedy 
významnou zelenou (lesnatou) plochu, kterou nemohou obyvatelé Nepomuku 
využít pro plnohodnotnou rekreaci.  

Polarita  - negativní trend (nedostatečné využití kulturního, prostorového i přírodního 
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Trend č. 5 Nepřístupný zámek Zelená hora     

potenciálu dominanty území, náročnost snah o znovuoživení, skeptický přístup 
obyvatel)  

Opatření  3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. 
rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

4.5.3 Všestranná podpora rozvoje plochy pod zámkem Zelená Hora jako 
rekreační zóny 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času  

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

2.2.6 Podpora plného využití potenciálu zámku Zelená Hora pro cestovní ruch 

Cíl  Cílem je zajistit dostatečně rozmanitou, kvalitní a dostupnou infrastrukturu pro 
spolkové aktivity a sport, která bude motivovat cílové skupiny o účast jak na 
organizovaných tak neorganizovaných sportovních aktivitách.   

Využití a zpřístupnění prostor lze zpočátku více navázat na významné kulturní 
akce a aktivity ve městě (např. jej zpřístupnit při konání Nepomuckého 
trojúhelníku, mistrovství světa v sajdkárkrosu a dalších významných akcích).   

Nulová varianta  Trvající omezení kvality a rozsahu prostoru pro organizované aktivity i rekreaci 
obyvatel.  

Přetrvávající frustrace z neřešení velmi zásadního, dlouhotrvajícího problému.   

 

Obdobný trend lze nalézt také v případě objektu bývalé piaristické koleje, ve kterém byla do konce  

minulého tisíciletí umístěna Základní škola Nepomuk. Využití tohoto objektu je také předmětem 

dlouhodobých diskusí, dohad a vyčkávání (např. na vhodnou nabídku dotačních prostředků). Využití 

tohoto objektu je však řešeno v samostatné Oborové koncepci zaměřené na rozvoj náměstí. Proto 

tomuto trendu nevěnujeme v této Oborové koncepci detailní pozornost.  

Tabulka 13 Trend č. 6: Rozvoj lokality Pod Vinicí  

Trend č. 6 Rozvoj lokality Pod Vinicí  

 Od roku 2016 město systematicky usiluje o rozvoj lokality Pod Vinicí. V červenci 
2016 byla vypracována územní studie, která definuje členění a využití území o 
rozloze 22,63 ha v těsné blízkosti centra města.  

Územní studie navrhuje vyřešení několika dlouhodobých problémů, mezi které 
náleží:  

- Nedostatečná kapacita ZUŠ (respektive umístění ZUŠ do prostor ZŠ a 
jejich vzájemné prostorové „konflikty“),  

- Poptávka obyvatel po možnostech koupání (díky přírodnímu biotopu),  
- Poptávka obyvatel po dalších sportech (in-line dráha).  

Polarita  - pozitivní trend (kontinuální snaha o řízený rozvoj městské lokality přímo 
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Trend č. 6 Rozvoj lokality Pod Vinicí  

navazující na objekty veřejné infrastruktury a rezidenční čtvrť)  

Opatření  3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času  

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

Cíl  Cílem je vytvořit atraktivní lokalitu, nabízející infrastruktur a podmínky pro 
kvalitní organizované i neorganizované trávení volného času, posílení zeleně ve 
městě.  

Nulová varianta  Frustrace obyvatel města z nekoncepční činnosti města.  

Zmaření dosud vynaložených výdajů.  

Absence zajímavě řešeného prostoru vhodně doplňujícího infrastrukturu o 
prvky poptávané obyvateli města (např. koupaliště - biotop, in-line dráha).  

 

6.1.3 Organizace a spolky  

V Nepomuku je relativně setrvalý a různorodý počet organizací a spolků, které se podílí na organizaci 

aktivit na volnočasové, kulturní, společenské a sportovní scéně. I ty se však dlouhodobě potýkají 

s určitými situacemi a problémy, které díky tomu získávají charakter dlouhodobých trendů, a jsou 

společné pro významnou část spolků a organizací.  

Tabulka 14 Trend č. 7: Kontinuální úbytek aktivních obyvatel - postupné stárnutí členské základny spolků 

Trend č. 7 Kontinuální úbytek aktivních obyvatel - postupné stárnutí členské základny 
spolků  

 Tento trend je úzce spjat s trendy předcházejícími. Významným faktorem tohoto 
trendu je zejména celospolečenské klima, které vytváří pasivní jedince - uzavírá 
je do jejich domovů. Hlavní konkurenci pro organizace zde představují moderní 
technologie, ale i vysoké pracovní vytížení, neexistence silných komunit, 
neochota činit něco pro druhé, brát na sebe odpovědnost apod. Svůj význam 
má i již zmíněný odchod mladých z města za studii, kdy organizace prakticky 
přichází o potenciální nástupce dřívějších generací.  

Organizace a spolky tak musí stále ostřeji bojovat o své členy a zvyšovat všemi 
možnými prostředky svoji konkurenceschopnost, motivovat cílové skupiny 
k účasti na aktivitách, nabízet jim moderní aktivity, zázemí a infrastrukturu. 
Organizacím se zejména díky vysokému nasazení jejich aktivních členů daří 
tento trend tlumit. Avšak nelze dlouhodobě spoléhat jen na jejich aktivitu. Je 
třeba jim pomáhat utvářet i další podmínky pro eliminaci tohoto trendu.  

Polarita  - negativní trend (vysoká náročnost pro aktivní členy spolku, kteří se snaží 
zapojit další osoby, rostoucí nezájem obyvatel o dění okolo sebe, klesající 
ochota dělat něco pro sebe a pro druhé)  

Opatření  3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a 
spolkovou činnost 
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Trend č. 7 Kontinuální úbytek aktivních obyvatel - postupné stárnutí členské základny 
spolků  

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. 
propagace, osvěty a poradenství 

Cíl  Cílem je prostřednictvím měkkých i tvrdých aktivit města podpořit aktivní 
organizace a spolky a podílet se na vytváření dobrých podmínek pro aktivní 
jejich aktivní členy (na které jsou kladeny vysoké nároky) a jejich 
konkurenceschopnost (rozvojem „tvrdé“ moderní infrastruktury, zvyšující 
atraktivitu volnočasových činností).    

Nulová varianta  Trvale nízká konkurenceschopnost organizací a spolků oproti zejména 
moderním technologiím, pasivitě, nezájmu.  

Závislost fungování organizací na několika málo vybraných aktivních jedincích, 
na které jsou kladeny vysoké nároky, a jimž hrozí vypálení.  

Pokračující nezájem obyvatel o komunitní život a aktivity.   

 

Tabulka 15 Trend č. 8: Zvyšující se odpovědnost managementu a aktivních členů zájmových a volnočasových 

organizací 

Trend č. 8 Zvyšující se odpovědnost managementu a aktivních členů zájmových a 
volnočasových organizací (legislativní nároky, dotační a finanční management, 
marketing akcí, plánování atp.) 

 Jde o trend úzce navazující na trend předchozí. Česká legislativa postupně 
„přitvrzuje“ a znesnadňuje tak fungování některých spolků. Jde o celou řadu 
postupně se objevujících legislativních změn zasahujících od hygienických 
nároků na prostory, bezpečnost, stravování, po požadavky na odbornost, 
vzdělání a praxi, po nejnovější téma – GDPR.  

Náleží sem i dotační management, neboť získávání dotační podpory (zejména 
z ESI fondů, ale i národních) a administrace projektů představují proces náročný 
na znalosti, dovednosti a zejména pak odpovědnost. Tyto překážky pak eliminují 
možnost některých organizací získávat a administrovat významnější dotační 
podporu, čímž je omezen jejich další rozvoj.   

Management spolků a organizací je na velmi vysoké úrovni. Nároky na 
management spolků a jejich odpovědnost se však neustále zvyšují a mohou 
působit odrazujícím způsobem jak na současné vedení, tak na budoucí nástupce.  

Polarita  - negativní trend (vysoká náročnost pro aktivní členy spolku, respektive 
management, klesající ochota dělat něco pro sebe a pro druhé – přijmout 
dobrovolně odpovědnost)  

Opatření  3.1.4 Podpora rozvoje lidských zdrojů v neformálním vzdělávání pro děti a 
mládež 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. 
propagace, osvěty a poradenství 
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Trend č. 8 Zvyšující se odpovědnost managementu a aktivních členů zájmových a 
volnočasových organizací (legislativní nároky, dotační a finanční management, 
marketing akcí, plánování atp.) 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

Cíl  Cílem je napomoci spolkům a organizacím při řešení jejich společných problémů, 
pramenících z legislativy a právních předpisů (např. prostřednictvím školení, 
sdílení zkušeností apod.).  Zajistit přenos dobré praxe a motivace vedoucí 
k multiplikačním efektům („když to jinde zvládli, zkusíme to taky“). 

Nulová varianta  Řešení společných problémů samostatně v gesci jednotlivých organizací – 
multiplikace nároků na řešení problémů. Nekoncepčnost řešení, nesdílení 
zkušeností z řešení měnících se legislativních požadavků. Setrvale vysoké nároky 
na aktivní členy (a management) jednotlivých organizací (možnost jejich 
vyhoření). Zapadnutí příkladů dobré (ale i špatné) praxe.  

 

Tabulka 16 Trend č. 9: Pomalý rozvoj nových vazeb mezi organizacemi, nepropojování nabídky a poptávky, založení 

funkčních/nefunkčních vztahů mezi organizacemi (vč. komerčního sektoru) na dobrých/špatných osobních vztazích 

Trend č. 9 Pomalý rozvoj nových vazeb mezi organizacemi, nepropojování nabídky a 
poptávky, založení funkčních/nefunkčních vztahů mezi organizacemi (vč. 
komerčního sektoru) na dobrých/špatných osobních vztazích 

 Řada organizací a spolků působí v Nepomuku dlouhodobě. Na jejich fungování 
mají často zcela zásadní vliv osobní vztahy jejich aktivních členů (managementu) 
mezi sebou navzájem, ale také vazby s komerčním sektorem (které jsou důležité 
např. pro získávání finanční i materiální podpory pro různé akce a aktivity).  

Dobré osobní vztahy (jakéhokoliv charakteru) přináší ve velké míře i pozitiva do 
fungování organizace (např. zapojení členů do aktivit spolku – rozšíření nabídky 
aktivit, sdílení informací, přenos zkušeností od starších a zkušenějších, získávání 
finanční podpory od spřátelených podnikatelů atp.).  

Historické vazby, náročnost vedení spolků a realizace aktivit (s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že tyto činnosti jsou dobrovolné a management spolků má své 
profesní uplatnění, rodiny, příp. jsou aktivity spolku ovlivněny požadavky 
zřizovatelů/zakladatelů apod.) eliminuje možnosti dalšího rozvoje vazeb a aktivit 
napříč organizacemi.  

Polarita  - negativní trend (ve smyslu eliminace multiplikačních efektů jak pro organizace, 
tak pro cílové skupiny)  

Opatření  3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. 
propagace, osvěty a poradenství 

Cíl  Cílem je napomoci spolkům a organizacím při řešení jejich společných problémů, 
pramenících z legislativy a právních předpisů (např. prostřednictvím školení, 
sdílení zkušeností apod.).     

Nulová varianta  Spolky a organizace budou i nadále fungovat na základě stávajících dobrých i 
špatných vztahů – nedojde k rozvoji nových aktivit a akcí pro cílové skupiny 
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Trend č. 9 Pomalý rozvoj nových vazeb mezi organizacemi, nepropojování nabídky a 
poptávky, založení funkčních/nefunkčních vztahů mezi organizacemi (vč. 
komerčního sektoru) na dobrých/špatných osobních vztazích 

(příp. dojde k rozvoji v omezené míře). Nenastanou podmínky pro oživení 
stávajících akcí, které tak budou postupně ztrácet svoji atraktivitu.   

 

Tabulka 17 Trend č. 10: Setrvalý počet návštěvníků akcí, spíše klesající zájem o akce ze strany místních obyvatel 

Trend č. 10 Setrvalý počet návštěvníků akcí, spíše klesající zájem o akce ze strany místních 
obyvatel  

 Zejména ze sdělení zástupců organizací vyplývá klesající zájem ze strany 
místních obyvatel o (některé) kulturní, společenské a volnočasové akce ve 
městě. Neustále tak vzrůstá tlak na kvalitu, zaměření a rozsah akcí a aktivit, na 
který musí organizace reagovat, chtějí-li být ve své snaze o zájem cílových 
skupin dostatečně úspěšné. To organizace ve velké míře činí, avšak jsou 
limitovány současným nastavením spolupráce, fyzickým prostorem a 
historickými vazbami (viz předchozí trendy).  

Snižující, případně nenarůstající zájem o akce a aktivity lze zdůvodnit buď 
nasycením poptávky ze strany cílových skupin, nebo tím, že mají s danou 
akcí/aktivitou již zkušenost a nejsou motivováni se jí opakovaně zúčastnit. To 
pak nejčastěji pramení z absence inovace. Není-li totiž cílovým skupinám 
nabídnuta jistá přidaná hodnota, něco nového apod., nejsou motivováni opustit 
svoji komfortní zónu, a akce/aktivity nejsou dostatečně konkurenceschopné 
vůči jiným aktivitám (či pasivnímu trávení volného času).  

Zájem o akce/aktivity je dán také případným zapojením do konkrétního spolku 
či organizace. Zapojení do přípravy akce, případně záštita akce určitou 
organizací/spolkem je jistotou určité kvality, ale i naopak („to pořádají hasiči, 
s těma já nemám nic společného, tam já nepůjdu“).  

Na nedostatečnou inovaci aktivit pak může odkazovat také klesající průměrný 
počet přenocování návštěvníků uvedený v ObK Cestovní ruch.  

Polarita  - negativní trend (bez dostatečných inovací, změn, obměň, rozšíření nabídky 
bude zájem o tradiční akce a aktivity spíše klesat, nežli narůstat)  

Opatření  3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, 
příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro 
širokou veřejnost 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

Cíl  Cílem je vytvořit takové podmínky, které umožní spolkům a organizacím více 
inovovat zejména jejich dlouhodobé a již tradiční akce a aktivity tak, aby se 
zvýšila jejich atraktivita pro cílové skupiny (zejména obyvatele a návštěvníky 
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Trend č. 10 Setrvalý počet návštěvníků akcí, spíše klesající zájem o akce ze strany místních 
obyvatel  

Nepomuku a okolí).  

Nulová varianta  Stejná kvalita a zaměření akcí a aktivit. Nepropojení aktivit/akcí organizaci, 
neoživení, absence (dostatečného objemu) inovací. Frustrace z neúspěchu, 
případně z (ne)zájmu cílových skupin neodpovídajícímu vynaloženému úsilí.    

 

Tabulka 18 Trend č. 11: Vysoká míra nasazení aktivních spolků, respektive jejich aktivních členů  

Trend č. 11 Využití rozvojového potenciálu Volnočasového centra Fénix  

 Jde o trend, který je klíčovým protikladem výše uvedených negativních trendů. 
Nebýt tohoto trendu, nebylo by možné volnočasové, kulturní a sportovní 
aktivity v Nepomuku hodnotit v zásadě kladně.   

Jsou to právě ochotní, zkušení, obětaví a s vysokým nasazením (dobrovolnicky) 
pracující představitelé (management, aktivní členové) jednotlivých organizací a 
spolků, kteří (přes všechny překážky) zajišťují aktivní spolkový život 
v Nepomuku.  

Polarita  + pozitivní trend (v nepomuckých organizacích působí nejen starší generace, ale 
i množství aktivních mladých členů, kteří jsou ochotni přebírat odpovědnost a 
obětovat svůj vlastní prospěch a čas ve prospěch ostatních, a vidí v takových 
činnostech smysl)  

Opatření  3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. 
propagace, osvěty a poradenství 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

Cíl  Cílem je vytvářet veškeré možné podmínky pro práci představitelů spolků, a to 
jak v oblasti tvrdých tak měkkých investic (např. veřejné oceňování úspěchů, 
cílená prezentace spolků a jejich osobností apod.).   

Nulová varianta  Pokračující nezájem obyvatel o komunitní život a aktivity.  

Nenastanou podmínky pro oživení stávajících akcí, které tak budou postupně 
ztrácet svoji atraktivitu.   

Stejná kvalita a zaměření akcí a aktivit. Nepropojení aktivit/akcí organizaci, 
neoživení, absence (dostatečného objemu) inovací. Frustrace z neúspěchu, 
případně z (ne)zájmu cílových skupin neodpovídajícímu vynaloženému úsilí.   

Vyhoření pracovníků centra.  

6.1.4 Město Nepomuk  

Následující trendy jsou shrnuty pod nadpis Město Nepomuk, neboť jsou to trendy jednoznačně 

navázané na přímé konání města.  

Tabulka 19 Trend č. 12: Využití rozvojového potenciálu Volnočasového centra Fénix 

Trend č. 12 Využití rozvojového potenciálu Volnočasového centra Fénix  

 Volnočasové centrum Fénix přešlo do rukou města na podzim roku 2017. Jde o 
důležitého aktéra na scéně volnočasových aktivit jak pro děti a žáky, tak pro 



  
 
 
 

Strategický plán rozvoje města Nepomuk         51 
Oborová koncepce Volnočasové aktivity, kultura a sport 

Trend č. 12 Využití rozvojového potenciálu Volnočasového centra Fénix  

dospělé. Jeho potenciál je rozsáhlý a je třeba jej detailně identifikovat a 
následně systematicky rozvíjet.  

Využití Fénixu má dva aspekty:  

- Personální zabezpečení, které se jeví jako vysoce kvalitní, avšak 
kapacitně nedostatečné (plný potenciál centra nelze identifikovat, 
rozvinout a využít při nedostatečných personálních kapacitách)33,  

- Fyzické prostředí, které taktéž výrazně ovlivňuje nabídku aktivit (vč. 
možnosti pronájmu prostor pro neorganizované aktivity).  

Rozvojový trend centra spočívá také v jeho možné (zamýšlené) roli informační, 
komunikační a koordinační ve vztahu k celkové organizaci volnočasových aktivit, 
kultury a sportu v Nepomuku.  

Polarita  neutrální trend (polarita trendu je odvislá od jeho dalšího vývoje, a to 
v návaznosti na skutečnost, zda se městu podaří aktivně přispět k využití 
potenciálu centra, či nikoliv – neposkytne-li mu potřebnou podporu v podobě 
zabezpečení lidských zdrojů, infrastruktury a materiálu) 

Opatření  3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro 
širokou veřejnost 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi 
a veřejnou správou 

Cíl  Cílem je identifikovat a vhodnými prostředky rozvinout potenciál volnočasového 
centra, a to jak ve vztahu ke zvyšování kvality a rozmanitosti nabízených služeb 
pro rozličné cílové skupiny, tak k jeho roli na celkové organizaci a koordinaci 
volnočasových, kulturních a sportovních akcí v Nepomuku.  

Nulová varianta  Pokračující nezájem obyvatel o komunitní život a aktivity.  

Nenastanou podmínky pro oživení stávajících akcí, které tak budou postupně 
ztrácet svoji atraktivitu.   

Stejná kvalita a zaměření akcí a aktivit. Nepropojení aktivit/akcí organizaci, 
neoživení, absence (dostatečného objemu) inovací. Frustrace z neúspěchu, 
případně z (ne)zájmu cílových skupin neodpovídajícímu vynaloženému úsilí.   

Vyhoření pracovníků centra.  

 

  

                                                           
33

 Je nutné si uvědomit, že na činnosti volnočasového centra se podílí až dvě desítky dalších pracovníků – lektorů. Prací 

managementu centra však není pouhé zajištění dostupnosti učeben pro jednotlivé aktivity, ale obnáší celou řadu činností od 

samotné skladby aktivit (tj. úspěšné propojování nabídky a poptávky), hledání nových forem, přes práci s lidmi, vzdělávání 

pracovníků, po marketing akcí a další. Obdobně náročné jsou ovšem i činnosti managementu ostatních spolků a organizací 

(viz předcházející trendy).  
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Tabulka 20 Trend č. 13: Postupná snaha o zapojování veřejnosti do projednávání záměrů a plánování 

Trend č. 13 Postupná snaha o zapojování veřejnosti do projednávání záměrů a plánování  

 Město Nepomuk postupně zvyšuje své snahy o zapojování veřejnosti do 
přípravy záměrů a plánování rozvoje města (viz četná projednání strategie, 
záměru revitalizace dětského hřiště, rozvoje lokality Pod Vinicí, či dotazníkové 
šetření centra Fénix o směrování centra apod.).  

Potřeby cílových skupin je vhodné znát i z hlediska párování nabídky a poptávky 
volnočasových, kulturních a spolkových aktivit. Ale také využití infrastruktury 
apod.  

Polarita  pozitivní trend (město i další organizace získávají názory a informace od cílových 
skupin a snaží se je adekvátně využít při plánování dalších aktivit/akcí) 

Opatření  3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro 
organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, 
včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář 
pro sportování, atd.) 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru 
města) 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost 

Cíl  Dále rozvíjet a posilovat komunikaci a zapojování s obyvateli (cílovými 
skupinami), vhodně komunikovat, jak bylo s jejich názory naloženo a realizovat 
záměry s nejvýznamnější podporou (tj. nejvyšší poptávkou).  

Nulová varianta  Zejména tehdy, nebudou-li mít zapojení občané pocit, že jejich zapojení mělo 
očekávané výsledky, bude jejich ochota participovat na veřejném a komunitním 
životě slábnout. Dojde ke ztrátě důvěry, oslabování vztahů k místu, zvyšování 
pasivity. Druhotně poklesne zájem o aktivity a akce a nastanou obtíže na straně 
nabídky. 
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7 SWOT analýza  
Na základě dostupných údajů a informací, rozhovorů se zástupci dotčených organizací a města a 

projednání s veřejností, dokumentovaných v předchozích kapitolách tohoto dokumentu, byla 

sestavena následující SWOT analýza:  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Podpora města neziskovým organizacím 
(zvýhodněné nájmy, dotační programy 
města, možnost bezplatné prezentace 
akce/organizace v městských médiích) 

2. Fungování mateřské, základní a základní 
umělecké školy  

3. Fungování volnočasového zařízení města 
(Centrum volného času Fénix) 

4. Bohatá spolková činnost (Pionýr, 
Mateřské centrum, SDH atd.) 

5. Existující zázemí / infrastruktura pro 
volnočasové aktivity (hřiště, sportovní 
hala, tenisové kurty, muzea, galerie, 
sokolovna) 

6. Oboustranný zájem o dobrou spolupráci 
mezi městem a spolky 

7. Prostory pro pořádání kulturních a 
společenských akcí (až pro 250 osob)  

8. Reprezentativní prostory pro pořádání 
kulturních a společenských akcí (až pro 
160 osob)  

9. Široká nabídka kroužků pro děti a 
mládež (nabídka dostupná i pro sociálně 
slabé) 

10. Nabídka celoživotního vzdělávání 
(Univerzita III. věku) v centru Fénix 

11. Živé tradice společenských, kulturních a 
sportovních akcí (Svatojánská pouť, trhy, 
pivní slavnosti, hasičská pouťová zábava, 
atd.) 

12. Podpora neziskových organizací ze 
strany vybraných místních podnikatelů 
(sponzorské dary, materiální podpora, 
podpora při organizaci akcí a událostí) 

13. Dotační tituly města na podporu 
spolkové činnosti (provoz organizací i 
jednorázové kulturní, sportovní a 
společenské akce) s rostoucí alokací  

1. Nedostatečná / chybějící infrastruktura 
pro sportování a volný čas (dětská hřiště, 
multifunkční hřiště, in-line dráha, park 
s prvky pro seniory, workout hřiště atd.) 

2. Chybějící prostory pro některé typy 
uměleckých, kulturních či volnočasových 
aktivit, příp. chybějící informace o jejich 
nabídce (např. sdílená spolková 
místnost/prostory, bezbariérové 
přístupy, kvalitní klubovny)  

3. Chybí některé typy 
volnočasového/neformálního vzdělávání 
pro děti a mládež, dospělé i seniory, 
příp. nabídka neodpovídá poptávce 

4. Nezájem veřejnosti o vlastní aktivní 
spolkovou činnosti (obtížné získávání 
členů, vnímání „uzavřenosti“ 
jednotlivých spolků ze strany cílových 
skupin) 

5. Klesající zájem o organizované 
volnočasové aktivity pro mládež zejména 
v důsledku odchodu středoškoláků   

6. Nedostatečné vybavení sportovních a 
volnočasových klubů a nevyhovující 
zázemí (technický stav budov, nízká 
kapacita ad.) poskytující nedostatečný 
komfort a snižující zájem o aktivity ze 
strany cílových skupin (např. v Městské 
sportovní hale) 

7. V Nepomuku ani SO ORP Nepomuk není 
krytý stadion (pro atletiku, halové 
sporty), krytý zimní stadion ani krytý 
plavecký bazénem  

8. Nevyhovující prostor pro ZUŠ Nepomuk 
v objektu ZŠ Nepomuk   

9. Vysoký rozsah úkolů a kompetencí 
pracovníků TIC  

10. Chybějící kavárna, klub nebo další 
možnosti pro neformální setkávání  
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14. Umístění ZUŠ Nepomuk do objektu 
(areálu) ZŠ Nepomuk (z hlediska 
bezpečnosti dětí) 

15. Městská média – Nepomucké noviny, 
webové stránky města, Nepomuk do 
kapsy, televize – NIKA 

16. Komise pro kulturu a cestovní ruch, 
Sportovní komise se zastoupením spolků 
(volnočasových organizací)  

17. Dlouhodobá osvědčená spolupráce 
města se zkušeným dotačním 
manažerem  

11. Nedostatečná personální kapacita města 
na zajištění aktivit pro koordinaci a 
podporu spolků  

12. Chybí profesionální trenéři a lektoři, 
příp. prostředky na jejich vzdělávání  

13. Výhledově velké finanční investice do 
infrastruktury (ZUŠ, terminál, hřiště, 
biotop/koupaliště atd.)  

14. Absence informací a rezervačního 
systému pro neorganizované 
volnočasové aktivity 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Budova bývalé školy na náměstí A. 
Němejce jako potenciál pro rozvoj 
školství nebo spolkové činnosti (vč. 
vazby na oživení nám.) 

2. Vyšší podíl věkové kategorie 0-14 let 
oproti průměru v kraji 

3. Spádovost Nepomuku pro obyvatele 
okolních obcí 

4. Nabídka vzdělávání spolků ze strany 
jejich zřizovatelů/zakladatelů, příp. 
profesních organizací (např. Český svaz 
juda, Český rybářský svaz apod.)  

5. Dotace organizací (např. Pionýr, z.s., 
Český svaz včelařů, z.s., Český svaz juda a 
další asociace a svazy) a krajů  

6. Ochota spolků zapojit se (v rámci 
možností) do aktivit města a dalších 
organizací, zájem na veřejném životě  

7. Dostupnost úvěrů, aktuální nižší úrokové 
sazby  

8. Zájem ekonomicky aktivních lidí o 
neorganizované trávení volného času (ad 
hoc kvalitní akce a aktivity, trávení času 
venku, v přírodě, sportování s rodinami a 
přáteli apod.) 

 

1. Odchod mladých lidí z města - 
nedostatek ploch pro výstavbu, absence 
SŠ vzdělávání 

2. Nedostatečná kvalita / kapacita 
veřejných služeb (občanské vybavenosti) 
odradí potenciální zájemce o bydlení ve 
městě, především z cílové skupiny rodin 
s malými dětmi 

3. Nedostatek „nových“ a kvalifikovaných 
lidských zdrojů pro vedení kroužků a 
zájmových aktivit pro děti a mládež 

4. Snižující se zájem mladých lidí o účast na 
spolkové (neziskové, dobrovolnické) 
činnosti 

5. Absence dostatečných dotačních 
programů pro podporu základního 
uměleckého vzdělávání (na rozvoj 
infrastruktury ZUŠ)  

6. Dlouhá prodlení v hodnocení žádostí o 
dotaci v IROP (např. hasičská zbrojnice) s 
dopadem na plánování aktivit a do 
rozpočtu města  
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II. Na vrhova  c a st 

1 Shrnutí závěrů  
Na základě skutečností uvedených výše v Analytické části této Oborové koncepce můžeme uvést 

následující charakteristické rysy nabídky volnočasových, kulturních a sportovních aktivit v Nepomuku, 

které se prolínají do návrhů stanovených dále v Návrhové části:  

ve vztahu k infrastruktuře:  

1. umístění Základní umělecké školy do společných prostor se Základní školou Nepomuk ústí 

v nedostatečné prostorové kapacity ZUŠ a omezení komfortu a rozsahu poskytovaného 

vzdělávání, na které opakovaně upozornila i Česká školní inspekce  

2. společné umístění ZŠ a ZUŠ snižuje komfort i žákům a pedagogům Základní školy Nepomuk 

3. kvalita a dostupnost infrastruktury limituje fungování a další rozvoj některých spolků a aktivit 

(např. absence vhodného hřiště pro požární sport, již zmíněné nedostatečné prostory ZUŠ 

atp.) 

4. vysoké dlouhodobé využití infrastruktury (zejména vnitřních sportovišť, tělocvičen, kluboven) 

spolky a organizacemi,  

5. jsou započaty postupné rozsáhlé investice do rozvoje lokality – multifunkčního sportovního 

areálu Pod Vinící, přičemž je třeba dbát na kontinuitu harmonogramu prací a komunikaci se 

sportovními organizacemi 

ve vztahu k organizacím a spolkům:  

6. v Nepomuku se nachází mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola, mateřské 

centrum a centrum volnočasových aktivit, jejichž zřizovatelem je Město Nepomuk  

7. nenachází se zde žádná střední ani vysoká škola, což vede k odlivu náctiletých z Nepomuku, 

kteří odchází za vzděláváním (opouští tak ve velké míře i kroužky a spolky, jichž byli členy, 

příp. jejichž aktivit se aktivně účastnili)  

8. v obci funguje významné množství kvalitních zájmových sdružení (pionýr, SDH, Nepal, 

fotbalový klub, mateřské centrum, rybářský spolek, Sokol, Slavoj, Automoto klub ad.), které 

své (pravidelné i jednorázové) aktivity a akce zaměřují na různorodé cílové skupiny (od dětí 

po seniory)  

9. spolky, které jsou součástí (členy) „národních“ organizací a svazů, mají možnost alespoň 

částečného financování ze zdrojů svých zakládajících organizací (a svazů), musí však plnit 

jejich cíle a pravidla  

10. neziskové organizace a spolky působí výhradně na bázi dobrovolnické, nicméně na jejich 

představitele jsou kladeny vysoké odborné (vč. manažerských, organizačních, komunikačních, 

pedagogických ad.) a časové nároky, vyžadují taktéž ochotu přijmout nemalou odpovědnost  

11. spolky administrují řadu žádostí, jsou aktivní při vyhledávání finančních zdrojů pro svou 

činnost, jsou však limitovány složitostí a náročností zejména v případě dotací z ESI fondů  

12. další rozvoj volnočasových, kulturních a sportovních aktivit je limitován dostupností lidských 

zdrojů, pasivitou významné části obyvatel a kvalitou infrastruktury a vybavení  

13. chybí dostatečná nabídka aktivit pro cílové skupiny ve věku 55+ a mezigeneračních aktivit  



  
 
 
 

Strategický plán rozvoje města Nepomuk         56 
Oborová koncepce Volnočasové aktivity, kultura a sport 

14. při plánování nabídky volnočasových aktivit je nutné brát v potaz charakteristické rysy a 

preference jednotlivých cílových skupin (např. dobu zaměstnání u osob v produktivním věku, 

zájmy a časové možnosti seniorů, dopravní dostupnost v případě odpoledních aktivit pro děti 

apod.)  

ve vztahu k Městu Nepomuk: 

15. město Nepomuk je relativně nově (od 9/2017) provozovatelem centra volnočasových aktivit 

Fénix, čímž může vhodným způsobem doplnit nabídku volnočasových aktivit v Nepomuku, 

přičemž je třeba dbát na reflexi poptávky a odpovídající kvalitu kurzů, workshopů, aktivit 

centra, jež jsou závislé na kvalitě managementu a samozřejmě lektorů 

16. spolková činnost je podporována městem Nepomuk, město má zájem o komunikaci se spolky 

a rozvoj komunitního a spolkového života, usiluje o navyšování prostředků v dotačních 

programech, je zřizovatelem komisí, mezi jejichž cíle náleží zlepšení přenosu informací mezi 

spolky a městem  

17. nízká informovanost o možnostech neorganizovaného trávení volného času (dostupnost 

infrastruktury, cena pronájmu apod.)  

18. nevyužitý potenciál provázanosti (významnějších) kulturních, sportovních a společenských 

akcí a událostí, jak ve vazbě na organizované/neorganizované trávení volného času tak na 

aktivity cestovního ruchu  

2 Zakotvení koncepce ve Strategickém plánu rozvoje města 

Nepomuk 
Ze Strategické části Strategického plánu rozvoje města Nepomuk vyplývá pro Oborovou koncepci 

volnočasové aktivity, kultura a sport následující rozvojová vize:  

Město Nepomuk je městem, které všemi dostupnými prostředky podporuje činorodost a 
podnikavost obyvatel, rozvíjí komunitu a její soudržnost a je ve svých funkcích vstřícné, přátelské a 
inovativní vůči jejich uživatelům 

Naplnění této vize je podporováno dílčími cíli a aktivitami vedoucími k následujícímu globálnímu cíli 

této Oborové koncepce, kterým je:  

SC3: Nepomuk: spádové centrum regionu pro veřejné služby a občanskou vybavenost; dostupné a 
propojené se svým okolím; poskytující služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní 
trendy; město přátelské k malému a střednímu podnikání. 

Město Nepomuk má potenciál být centrem regionu jihovýchodního Plzeňska (tj. prostoru mezi Plzní a 
městy Klatovy, Rožmitál pod Třemšínem a Blatná). Pro naplnění tohoto potenciálu města jako 
spádového centra pro široké okolí je nutné podpořit rozvoj kvalitní veřejné správy, spolupráci mezi 
veřejnou sférou a podnikateli ve městě/regionu i s dalšími subjekty (spolky, kulturní instituce, atd.). 
Rovněž je nutné rozvíjet meziobecní spolupráci, a to jak na multilaterální úrovni (zde zejm. MAS, 
případně jiné právní formy sdružující veřejné i soukromé subjekty), tak i na úrovni bilaterální. 

Nezbytnou podmínkou pro naplnění tohoto cíle je taktéž zlepšení dostupnosti města pro obyvatele 
regionu tak, aby tito mohli využívat veřejné služby i občanskou vybavenost města Nepomuku. 

Globální cíl se opírá o tyto dílčí cíle:  
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1) Zajistit dostatečnou infrastrukturu pro vzdělávání (vč. celoživotního), volný čas, kulturu a 
sport s ohledem na spektrum (současných i budoucích) poptávaných služeb v uvedených 
oblastech,  

2) Zajistit rozvoj lidských zdrojů, jako nutné podmínky pro poskytování kvalitních služeb a 
aktivit,  

3) Zajistit vysokou úroveň a relevanci služeb a aktivit v oblasti vzdělávání (vč. celoživotního), 
volného času, kultury a sportu,  

4) Zajistit obyvatelům města a jeho okolí a návštěvníkům Nepomucka dostupnou, zajímavou a 
rozmanitou nabídku akcí a aktivit pro trávení volného času.  

 

Souhrnně je tato oblast života města, společně s aktivitami uvedenými v prioritě 3.3 Kultura a 
spolková činnost a v prioritě 3.4 Aktivní trávení volného času, občany chápána jako „možnosti vyžití 
ve městě“. Právě tyto možnosti a příležitosti jsou do značné míry dalším z klíčových faktorů, které 
formují názor občanů na kvalitu života ve městě a obecně jejich celkovou spokojenost s městem 
Nepomuk jako místem, ve kterém žijí. Je zřejmé, že potřeby a požadavky občanů v této oblasti jsou 
různorodé. Proto je žádoucí, aby nabídka „vyžití“ byla dostatečně pestrá. Není přitom zcela nezbytné 
rozvíjet velké množství nových činností. Ve městě Nepomuk je množství dobře fungujících a 
zavedených organizací, které mají ustálenou členskou základnu. Spíše než hledat zcela nové formy 
vyžití, je žádoucí tedy podpořit rozvoj aktivit a infrastruktury současných organizací, čímž budou 
podpořeny již existující a známé cílové skupiny, a dále vytvářet podmínky pro další rozvoj aktivit 
těchto organizací (např. zlepšením potřebné infrastruktury).  

Mezi cílové skupiny, respektive uživatele patří vedle obyvatel Nepomuku také další cílové skupiny, 
zejména obyvatelé blízkého okolí a návštěvníci města. Zajištěním nabídky aktivit a akcí i pro další 
cílové skupiny tak Nepomuk navíc posiluje svou funkci spádového města.  

Podpora příležitostí pro aktivní trávení volného času zahrnuje nejen rozvoj a doplňování 
infrastruktury a vybavení pro organizované i neorganizované trávení volného času (jenž město může 
do značné míry přímo ovlivnit), ale také rozvoj „obsahu“ – tedy aktivit, které jsou v tomto zázemí 
realizovány a nabízeny (zde má město spíše roli podpory a iniciace). Na rozvoj v této oblasti je nutné 
se dívat optikou následující „rovnice“:  

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA 

+ KVALITNÍ LIDSKÉ ZDROJE 

+ ZNALOST POPTÁVKY (INFORMACE) 

+ DOSTUPNOST FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

= KVALITNÍ NABÍDKY VOLNOČASOVÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

 

Ani jednu z komponent této „rovnice“ přitom není možné podcenit či zanedbat.  

Jednoznačným úkolem města a dalších organizací je tedy s využitím všech dostupných zdrojů 
rozvíjet současný dobře fungující potenciál, tj. kontinuálně podporovat a vytvářet dobré podmínky 
pro fungující a zavedené spolky a následně vytvářet nové prostory a infrastrukturu pro zavádění 
nových aktivit a akcí, po kterých bude identifikována jasná a konkrétní poptávka ze strany 
jednotlivých cílových skupin.  
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3 Kvalita života ve městě  
 

Řešená problematika je ve Strategii řešena v Prioritní oblasti 3. Kvalita života ve městě a do dvou z 
jejích prioritních oblastí. Na ty následně navazují akce a projekty uvedené v kapitole Aktivity oborové 
koncepce (viz kap.3.3 Aktivity Oborové koncepce podle jednotlivých opatření).  

3.3 Kultura a spolková činnost 

Cílem této priority je dosáhnout zlepšení v oblasti kultury a spolkové činnosti, a to prostřednictvím 
podpory infrastruktury, propagace a spolupráce organizací a slaďování jejich aktivit. To v konečném 
důsledku povede ze zlepšení nabídky činností pro aktivní trávení volného času všech věkových 
kategorií obyvatel města.  

Souhrnně je tato oblast života města, společně s aktivitami uvedenými v prioritě 3.4, občany 
označovaná jako „možnosti vyžití ve městě“. Právě tyto možnosti a příležitosti jsou do značné míry 
dalším z klíčových faktorů, které formují názor občanů na kvalitu života ve městě a obecně jejich 
celkovou spokojenost s městem Nepomuk jako místem, ve kterém žijí. Je zřejmé, že potřeby a 
požadavky občanů v této oblasti jsou různorodé. Proto je žádoucí, aby nabídka „vyžití“ byla 
dostatečně pestrá. 

Oblast kultury je významně propojena také s nabídkou města / regionu pro návštěvníky. Různorodá a 
kvalitní kulturní nabídka je jedním z nejdůležitějších předpokladů „živé“, návštěvníky vyhledávané 
destinace. Důležitost kulturní nabídky ve vztahu k cestovnímu ruchu je v Nepomuku ještě 
významnější než v jiných destinacích – a to s ohledem na historické dědictví místa. Rozvoj kulturní 
nabídky proto jde ruku v ruce s rozvojem služeb a nabídky pro návštěvníky města. 

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a spolkovou 
činnost 

Opatření se zabývá rozvojem a modernizací stávající infrastruktury a vybavení pro kulturu, 
společenské aktivity a spolkovou činnost s důrazem na zlepšení parametrů infrastruktury a 
vybavené, které nevyhovují realizaci určitých druhů kulturní a spolkové činnosti, a zlepšení 
nevyhovujícího technického stavu některých zařízení. 

3.3.2 Podpora zachování kulturního a historického dědictví ve městě a jeho využívání 
města pro kulturu, cestovní ruch a další aktivity; oživení památek 

Opatření akcentuje zachování, revitalizaci a efektivní využívání historického dědictví, 
zejména historických objektů a budov nacházejících se v Nepomuku, pro kulturu a další 
služby pro občany a návštěvníky města.  Cílem tohoto opatření je oživení památek ve městě 
– tj. rozvoj nových funkcí, které budou toto historické dědictví využívat a rozvíjet v novém 
kontextu. Opatření je úzce propojeno s opatřením 2.1.2. 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. rozvoje 
nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

Rozvoj v oblasti kulturního, společenského a spolkového života města nezaručuje pouhé 
zajištění dostatečné infrastruktury, kterou se zabývají opatření 3.3.1 a 3.3.2. Úkolem města 
je všestranně podporovat diverzitu nabídky a vznik nových událostí a živou kulturní scénu. 
Jinými slovy, město bude všestranně rozvíjet rozmanitost a kvalitu obsahu kulturní a 
společenské nabídky ve městě. 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. propagace, 
osvěty a poradenství 
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Pro kvalitní trávení volného času jsou, kromě technického zázemí, klíčové i organizace 
nabízející volnočasové aktivity. Zajištění a podpora jejich fungování je pro organizaci 
kvalitně tráveného volného času ve městě nezbytná. Cílem opatření je proto zajistit 
všestrannou podporu rozvoje spolkového života ve městě. 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi a veřejnou 
správou 

Cílem opatření je prostřednictvím vytvořené komunikační platformy rozvíjet spolupráci a 
komunikaci mezi spolky navzájem a mezi spolky a veřejnou správou. Vzájemná 
informovanost je nezbytná pro koordinovaný rozvoj činností města i jednotlivých zájmových 
organizací. 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i 
návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru města) 

Za účelem podpory sounáležitosti lidí, zlepšení mezilidských vztahů, komunikace a 
předávání informací je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro možnost neformálního 
setkání. Jednou z možností, jak podpořit rozvoj neformálního setkání, je vytvořit příjemné 
zázemí ve vhodné lokalitě. Toto opatření se proto věnuje podpoře rozvoje zázemí a 
příležitostí pro neformální setkávání občanů i návštěvníků. Opatření má přímou souvislost s 
opatřením 1.1.4 – vytvořením takového zázemí ve vhodné lokalitě bude podpořen rovněž 
cíl oživení centra města. 

3.4 Aktivní trávení volného času 

Priorita je propojena s předchozí, jejich společným cílem je podpořit rozvoj dostatečně pestré a 
atraktivní nabídky pro trávení volného času občanů Nepomuku, obyvatel blízkého okolí a návštěvníků 
města. Podpora rozvoje příležitostí pro aktivní trávení volného času zahrnuje nejen rozvoj a 
doplňování infrastruktury a vybavení pro organizované i neorganizované trávení volného času (jenž 
město může do značné míry přímo ovlivnit), ale také rozvoj „obsahu“ – tedy aktivit, které jsou v 
tomto zázemí realizovány a nabízeny (zde má město spíše roli podpory a iniciace).  

Příležitosti pro aktivní trávení volného času mají také souvislost s atraktivitou města pro návštěvníky. 
Priorita je, obdobně jako v případě priority 3.3, prostřednictvím své cílové skupiny bezprostředně 
provázána s rozvojem turistického potenciálu města / regionu. 

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro organizované i 
neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, včetně vhodných úprav 
veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář pro sportování, atd.) 

Opatření se zaměřuje na zvyšování kvality doprovodné infrastruktury pro organizované i 
neorganizované trávení volného času. Neorganizované trávení volného času je takové, 
které si jedinci nebo skupiny zajišťují sami, obvykle s nepravidelnou frekvencí. Město musí 
poskytnout dostatečné zázemí pro obě formy trávení volného času. 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, příměstských 
ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 

Předmětem tohoto opatření je systematická podpora rozvoje funkcí veřejných prostranství 
a zelených ploch ve městě i okolí ve prospěch neorganizovaného trávení volného času. 
Významnou součástí těchto aktivit jsou především opatření zaměřená na prostupnost 
města a krajiny pro cykloturistiku nebo pěší turistiku a další opatření zaměřená na zvýšení 
rekreačního potenciálu zelených ploch ve městě a jeho okolí. Specifickým cílem v tomto 
smyslu je využití rekreačního potenciálu zelených ploch obklopujících zámek Zelená Hora. 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost 
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Cílem této aktivity je zlepšit možnosti trávení volného času pro všechny skupiny obyvatel 
města. V návaznosti na opatření 3.4.1 podporující vznik, modernizaci a rekonstrukci 
příslušné infrastruktury je zde věnována pozornost podpoře vzniku a rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit. Vhodnou propagací těchto aktivit bude dosaženo většího zapojení 
veřejnosti do sportovních aktivit, zdravého životního stylu a volnočasových aktivit, čímž 
opatření přispěje k růstu kvalita života. 

3.4.4 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

Toto opatření vychází z předpokladu, že nejúčinnější obranou před problémem je jeho 
prevence. V problematice zdravého životního stylu je to důraz na předcházení rizik 
způsobujících vznik a šíření nemocí vlivem špatného životního stylu (např. nízká míra 
aktivity, obezita). Toto opatření je cíleno jak na děti a mládež, tak na generace v již 
produktivním i post produktivním věku. 

3.1 Role města  

Stejně jako v případě Prioritní oblasti 5. Veřejná správa34 má i na poli zajištění volnočasových, 

kulturních a sportovních aktivit Město Nepomuk několik různých rolí:  

1. Informační, komunikační – tato funkce je velmi úzce provázána se všemi ostatními funkcemi 
a s rozvojem města a regionu celkově. V dnešní společnosti jsou informace tím nejcennějším 
kapitálem a umožňují stále efektivnější využití zdrojů. Pro úspěšný výkon této funkce proto 
město musí zavést a ustálit fungující a důvěryhodný systém sběru, ale také šíření informací o 
akcích, aktivitách, kurzech, kroužcích ad. Aktuálně k tomu částečně využívá své komise, a dále 
informační nástroje (web, měsíčník, materiály TIC apod.). Potenciál rozvoje je však značný a 
lze jej spatřovat zejména v centru Fénix. To je organizací, která se v řešené oblasti pohybuje 
profesionálně a má nejlepší předpoklady pro kvalitní práci s potřebnými informacemi. V tom 
případě je však nutné zajistit jeho dostatečné kapacity a pověřit jeho pracovníky příslušnými 
kompetencemi a odpovědnostmi, a poskytnout mu potřebnou záštitu veřejné správy. Zde je 
také vhodné si uvědomit, že nejde jen o akce „neziskové“. Do řešené oblasti náleží i aktivity a 
akce realizované komerčními subjekty, přičemž i takové akce se významně podílí na 
volnočasové (a to organizované i neorganizované) v Nepomuku (např. taneční, koncerty 
apod.). Je důležité, aby organizátoři akcí, měli informace s předstihem (a mohli tak efektivně 
reagovat na aktivity jiných organizací – viz také funkce iniciační).  

2. Iniciační – město Nepomuk je organizátorem řady akcí. Nicméně řadu dnes již populárních 
akcí neorganizuje město, ale jiné subjekty (např. Nepomucký trojúhelník, závody 
v sajdkárkrosu, nepomucký běh, Podzim pod Zelenou horou atp.). Takové akce mají atrakční 
potenciál a je možné na ně navázat dalšími akcemi a aktivitami (komerčního i nekomerčního 
charakteru), které přispějí k jejich atraktivitě, posílí zájem ze strany cílových skupin a 
přinesou ekonomický zisk městu a organizacím. Město může iniciovat prostřednictví 
diseminace informací, ale i s využitím finanční podpory iniciovat vznik návazných akcí. 
Iniciační funkce je tedy reprezentována také možnými finančními pobídkami na podporu 
realizaci vybraných aktivit či investic.  

3. Motivační – město Nepomuk disponuje řadou zdrojů, které mohou sloužit jako motivační 
nástroj pro aktivizaci aktérů života ve městě. Jde zejména o dotační prostředky, ale i 
infrastrukturu (zejména prostory pro komerční i nekomerční využití apod.) a informace. 
Motivační nástroje musí být uplatňovány uvážlivě, pokud možno spravedlivě a na základě 
objektivních, předem známých kritérií, tj. transparentně. Funkce motivační je bezesporu 

                                                           
34

 O této oblasti více v dokumentu Strategie rozvoje města Nepomuk. 
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propojena s funkcí informační a iniciační – např. ve vztahu k iniciaci a motivaci aktivit 
navazujících na stávající zavedené akce (viz funkce iniciační).  

4. Řídící, realizační – MěÚ přímo řídí a realizuje jednotlivé aktivity. Jde zejména o realizaci 
investic do infrastruktury, ale i zapojování obyvatel do komunitního života a rozhodování, 
organizaci akcí (např. nepomucká pouť atp.) 

5. Koordinační – v návaznosti na svou funkci informační, v jejímž rámci je město nositelem a 
také uživatelem určitých informací, město zastává funkci koordinační, kdy zejména za účelem 
dosažení maximální efektivity zdrojů koordinuje činnosti nejen vlastní, ale i ostatních 
organizací. Smyslem je zajistit ve městě optimální nabídku služeb komplexního charakteru, 
ale také zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků zamezením střetu nabídek.  

6. Inovační – město může prostřednictvím ostatních funkcí přispět také k inovaci na poli 
kultury, sportu a volnočasových aktivit a akcí. Tím, že budou mít aktéři včasné informace a 
budou motivováni k realizaci dodatečných aktivit, vznikne prostor pro inovace (vznik nových, 
upravených, návazných aktivit) a zvýšení atraktivity stávající nabídky.  

Uvedené funkce jsou, jak již bylo uvedeno, s různou intenzitou vzájemně provázány. Přehledně vazby 

uvádí následující obrázek.  

Obrázek 1 Vazby mezi funkcemi města  

 

3.2 Aktivity  

Níže uvedená tabulka specifikuje příslušné neinvestiční a investiční aktivity, jejichž společným cílem je 

vhodným a vyváženým způsobem rozvíjet podmínky pro volnočasové aktivity, kulturu a sport 

v Nepomuku.  

Tento výčet byl sestaven na základě těchto zdrojů:  

- Zásobník projektů sestavený na základě výzvy města  

- Rozhovory se zástupci organizací  

- Analytické poznatky Oborové koncepce, vč. SWOT analýzy  

  

Informační Koordinační 

Iniciační 

Inovační Řídící 

Motivační 
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3.3 Aktivity Oborové koncepce podle jednotlivých opatření  

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a spolkovou činnost 

Opatření se zabývá rozvojem a modernizací stávající infrastruktury a vybavení pro kulturu, společenské aktivity a spolkovou činnost s důrazem na zlepšení parametrů infrastruktury a vybavené, které nevyhovují realizaci určitých druhů 
kulturní a spolkové činnosti, a zlepšení nevyhovujícího technického stavu některých zařízení. 

Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

35
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a spolkovou činnost 

Víceúčelový sportovní areál Pod Vinicí  W1, W6 2018 -2019   
Dotace schválena, celkové 
inv. N = 23 mil. Kč 

Město 
Nepomuk  
FK Nepomuk  
ZŠ Nepomuk  

Víceúčelové 
hřiště: 
atletický ovál, 
fotbalové 
hřiště, U-
rampy 

Žáci ZŠ  
Členové FK 
Nepomuk  
Veřejnost  

8 000 000 (při 
získání dotace)  

 

600 000 / rok  
(správa, 
údržba, 
drobné 
opravy) 

Realizační  

Workoutové hřiště ve Dvorci
36

   W1 2018 -2019   

Dle dohody provede 
investici Město Nepomuk na 
pozemku určeném a 
připraveném TJ Slavoj 
Dvorec  

Město 
Nepomuk  
TJ Slavoj 
Dvorec 

Hřiště s work-
outovými 
prvky 

TJ Slavoj 
Dvorec  
Obyvatelé 
Dvorce  

300 000 30 000 0 
Realizační  
Iniciační  

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH – 
modernizace stanice IZS 

W1 2019
37

   

Byla podána ŽoD do IROP. 
Rozhodnutí VK může být 
známo v druhé polovině r. 
2018.   

SDH Nepomuk  
Hasičská 
zbrojnice  

SDH Nepomuk  1 500 000  60 000 Realizační  

Rekonstrukce a modernizace Městské sportovní haly 
– zpracování studie  

W6 2018   Zpracování dokumentace  
Město 
Nepomuk  

dokumentace  100 000   
Realizační  
Komunikační  

Modernizace a rozšíření městské sportovní haly W2  2019+  
Investiční aktivity 
v návaznosti na 
zpracovanou dokumentaci  

Město 
Nepomuk  

Městská 
sportovní hala 

Veřejnost 
Kluby  

10 000 000  

600 000 / rok  
(správa, 
údržba, 
drobné 
opravy) 

Realizační  
Komunikační  

Studie/dokumentace: Rekonstrukce budovy - 
Nepomuk, nám. A. Němejce 88 (klub FÉNIX) 
(kompletní zateplení, střešní plášť, vchod) 

 2018    
Město 
Nepomuk  

dokumentace  200 000    Realizační  

Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 
88 (klub FÉNIX) (kompletní zateplení, střešní plášť, 
vchod) 

  2019+  

Možnost částečné dotace – 
např. IROP (komunitní 
centra / volnočasová 
infrastruktura ve vazbě na 
klíčové kompetence a 
v souladu s MAP/KAP)  

Město 
Nepomuk  
Centrum Fénix 

zkvalitnění 
energetických 
vlastností 
objektu   

Veřejnost  
Organizace 

3 000 000   Realizační 

Vytvoření koupaliště/biotopu V Korýtkách: náhrada 
za kapacitně nedostačující městské bazény (při 
kruhovém objezdu) do nové lokality dle ÚS Pod 
Vinicí

38
  

W1, W6, W7   2020   
Město 
Nepomuk  

biotop 
Obyvatelé a 
návštěvníci 
města 

20 000 000  

 

Realizační 

Koupaliště u Špitálského rybníka – dle nového ÚP a 
SP vč. úprav rybníka 

W1, O8   2022  Možnost dotace?    
Obyvatelé  
Návštěvníci  

20 000 000  
  

                                                           
35

 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
36

 Aktivita je uvedena také v Oborové koncepci Cestovní ruch a kultura. 
37

 Fyzická realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2020. 
38

 Aktivita je uvedena také v Oborové koncepci Cestovní ruch a kultura 
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In-line dráha Pod Vinicí - Bruslařská dráha s 
asfaltovým povrchem dle ÚS 

W1, O8  2020     Obyvatelé     
  

BMX dráha V Korýtkách - dle ÚS W1, O8  2020     Mládež       

SK8-Park  - dle ÚS - po realizaci biotopu W1, O8  2020     Mládež       

Stavební úpravy kiosku u stávajících městských 
bazénů – adaptace objektu na rychlé 
občerstvení/zázemí pro návštěvníky po realizaci 
zastávky a SK8-Parku 

W1, O8   2020     Obyvatelé  1 000 000  

  

Rekonstrukce travnaté plochy - Celková 
rekonstrukce travnaté hlavní hrací plochy 
fotbalového hřiště s kompletní výměnou 
podkladních vrstev včetně zabudování závlahového 
systému a samotného nového travnatého povrchu 
hrací plochy. 

W6     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 3 000 000 

  

Hloubkový vrt- Vybudování hloubkového vrtu pro 
navýšení kapacity zásobování vodou zázemí spolku a 
sportovního areálu. 

 2018     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 200 000 
 

Informační, 
komunikační 

Oprava střešního pláště - Oprava a výměna 
střešního pláště objektu ubytovny včetně zateplení 
vč. příp. instalace fotovoltaických či slunečních 
kolektorů  

     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 
500 000 – 
1 500 000 

 
Informační, 

komunikační 

Oprava a modernizace zázemí - Dokončení vnitřních 
úprav zázemí – šatny domácích a rozhodčích, 
společných prostor. 

     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 300 000 
 Informační, 

komunikační 

Sanace opěrné zdi - Vyřešení havarijního stavu 
opěrné stěny na západní straně areálu (sanace 
opěrné zdi u pozemku parc. č. 601/1). 

     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 1 500 000 
 Informační, 

komunikační 

Velkokapacitní retenční nádrž - Vybudování 
velkokapacitní retenční nádrže pro navýšení 
kapacity zásobování vodou zázemí spolku a 
sportovního areálu. 

     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 300 000 

 
Informační, 

komunikační 

Stavební úpravy severní strany areálu - Stavební 
úpravy a rekultivace severní strany areálu vč. 
výsadby zeleně a vybavení lavičkami. 

    

V případě veřejně 
přístupného prostoru lze 
uvažovat o možnosti dotace 
z OP ŽP (spec. cíl 4.4 na 
zeleň v sídlech)  

FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 200 000 

 

Informační, 

komunikační 

Rekultivace prostoru v jižní části areálu - Rekultivace 
prostoru a plochy v jižní části areálu vč. vybudování 
zážitkového areálu (dětského koutku s herními 
prvky) a výsadby nové zeleně. 

    

V případě veřejně 
přístupného prostoru lze 
(alespoň částečně) uvažovat 
o možnosti dotace z OP ŽP 
(spec. cíl 4.4 na zeleň v 
sídlech) 

FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 
200 000 – 500 
000 

 

Informační, 

komunikační 

Hřiště s UMT (umělým travnatým povrchem)  u školy     
Tréninková plocha 
nahrazující stávající hřiště 
nevyhovujících parametrů  

FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 3 000 000 
 Informační, 

komunikační 

Rekonstrukce Domu pionýrů W2, W6  2019+  
Úprava vstupních dveří, 
osvětlení v klubovnách, 
zahrada ad.  

Pionýr, z.s.  
Děti a mládež 
PS Nepomuk 

  
  

Nová střecha a podkrovní atelier na klubovně v 
Nepomuku 

W2, W6  2019+   Pionýr, z.s.  
Děti a mládež 
PS Nepomuk 

  
  

Přestavba budovy jídelny na TZ Přebudov W2, W6  2019  
Objekt je na pokraji 
životnosti, vedení aktivně 
hledá zdroj financování  

Pionýr, z.s.  
Mládež  
Pionýr, z.s. 
Kluby  

 20 000 000 
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Přístavba ZUŠ u ZŠ – projektová příprava  W8, T5 2018    
Město 
Nepomuk  

 
ZUŠ  
Děti a žáci ZUŠ  
Veřejnost  

100 000    

Nová budova ZUŠ – Přístavba pavilonu k ZŠ dle 
schválené územní studie 

W8, T5  2020-2022   
Město 
Nepomuk  

Kapacitně 
vyhovující 
budova ZUŠ  

 30 000 000    

Nový vstup do ZŠ - Adaptace školní budovy - vstup z 
piazzety dle ÚS 

  2020  

Řešení zpřístupnění objektu 
školy v návaznosti na 
investice plynoucí z ÚS 
lokality. Zvýšení komfortu 
rodičů při dopravě mladších 
žáků do školy.  

   15 000 000    

Multifunkční hřiště TJ Slavoj Dvorec  W1     
TJ Slavoj 
Dvorec  

hřiště  
TJ Slavoj 
Dvorec  
Veřejnost 

    

 

Z výčtu aktivit jednoznačně vyplývá, že město v současné době vlastní významnou část sportovní a kulturní infrastruktury. S dalšími investicemi se bude počet těchto objektů/zařízení dále zvyšovat. Jako návazné opatření je tedy vhodné 
řešit i další oblasti, úzce spjaté s fungování, provozem a využitím budované infrastruktury:  

1. Správy,  
2. Údržby,  
3. Úklidu,  
4. Pronájmu – nabídky volných prostor,  
5. Pronájmu dílčích částí (např. občerstvení). 

Tyto činnosti je vhodné řešit nejen ve vztahu ke sportovní infrastruktuře (Městská sportovní hala, víceúčelové hřiště, tělocvična ZŠ ad.), ale i infrastruktuře pro kulturu – např. Rodný dům Augustina Němejce, prostory centra Fénix atd., 
aby bylo dosaženo jednotného systému a pokud možno, úspor z rozsahu. K funkčnímu systému se mohou v případě zájmu posléze připojit i další provozovatelé (např. FK Nepomuk, Sokolovna ad.), kteří mají možnost svou infrastrukturu 
dále pronajímat pro neorganizované sportovní/kulturní aktivity obyvatelům Nepomuku a okolí.  

Řada měst v České republice je zřizovatelem organizací typu „sportovní/kulturní zařízení města/obce“, zpravidla ve formě organizací zřizovaných obcí. Jejich hlavní náplní je správa a provoz sportovních a kulturních zařízení, a zejména 
v případě většího počtu spravovaných a provozovaných objektů umožňuje výnosy z rozsahu, jednotnou prezentaci, dobrou informovanost atd.  

Příklady zavedené praxe lze nalézt např. ve městě Jičíně, Českých Budějovicích, Příbrami, Vlašimi, či ve Zdicích. Tyto organizace disponují komplexní sadou informací o spravovaných objektech/zařízeních, mohou tak provozovat ucelenou 
webovou prezentaci a rezervační systémy.  

Zejména soukromí provozovatelé dnes již běžně využívají on-line rezervační systémy, jejichž výhodou je okamžitá informace o dostupnosti zařízení a minimalizace nároků na rezervaci, a to jak na straně uživatelů, tak provozovatelů. Jako 
příklad uvádíme propagační schéma jednoho z náhodně vybraných dodavatelů rezervačních systémů (viz obrázek dále). Prostřednictvím jednotné webové prezentace a on-line rezervačních systémů jsou všem uživatelům okamžitě 
k dispozici informace o dostupnosti, vybavení, cenách, případně další (např. využití volnočasovými organizacemi, údržbě apod.). významným způsobem také eliminují odrazující prvek v podobě výrazně pomalejší komunikace přes 
telefon a/nebo e-mail (nutno vyhledat kontakt, dovolat se, čekat na odpověď apod.).  
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Obrázek 2 Propagační schéma výhod on-line rezervačního systému  

 

 

Zdroj: www.rezervacnik.cz  

 

3.3.2 Podpora zachování kulturního a historického dědictví ve městě a jeho využívání města pro kulturu, cestovní ruch a další aktivity; oživení památek 

Opatření akcentuje zachování, revitalizaci a efektivní využívání historického dědictví, zejména historických objektů a budov nacházejících se v Nepomuku, pro kulturu a další služby pro občany a návštěvníky města.  Cílem tohoto 
opatření je oživení památek ve městě – tj. rozvoj nových funkcí, které budou toto historické dědictví využívat a rozvíjet v novém kontextu. Opatření je úzce propojeno s opatřením 2.1.2. a také s funkcí města v roli inovační a iniciační. 
V rámci inovace již zavedených akcí může iniciovat či přímo zajistit zpřístupnění nových prostor a objektů a aktivit v nich.  

Město Nepomuk je v současnosti intenzivně všeobecně vnímáno ve spojení s místním rodákem svatým Janem Nepomuckým. Tato osobnost je významným fenoménem a její potenciál se váže zejména na rozvoj cestovního ruchu (viz 
samostatná koncepce). V rámci tohoto opatření pak může město vyvinout další aktivity na podporu rozvoje místní kulturní scény:  

http://www.rezervacnik.cz/
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- Výběrem a vyhlášením osobnosti/místa/tématu/výročí události, kterým budou zaštítěny vybrané akce v průběhu roku, doplněné např. tematickou (literární, výtvarnou, fotografickou, you tuberskou ad.) soutěží dětí z MŠ, 
žáků ZŠ a žáků ZUŠ, ale i dětí v „kroužcích“ a klubech, např. Fénix, Pionýr, MC Beruška atd. (viz např. Rok 2016 – rok Karla IV). 39 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

Rozvoj v oblasti kulturního, společenského a spolkového života města nezaručuje pouhé zajištění dostatečné infrastruktury, kterou se zabývají opatření 3.3.1 a 3.3.2. Úkolem města je všestranně podporovat diverzitu nabídky a vznik 
nových událostí a živou kulturní scénu. Jinými slovy, město bude všestranně rozvíjet rozmanitost a kvalitu obsahu kulturní a společenské nabídky ve městě. 

Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

40
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.3.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a společenské nabídky ve městě, vč. rozvoje nových událostí a živé kulturní/společenské scény 

Podpora rozvoje nabídky aktivit volnočasového 
centra Fénix založená na průzkumu potřeb uživatelů, 
podpoře managementu centra a profesionalizaci 
lektorů  

W2, W3, W12 2018-2025   

Volnočasové centrum Fénix 
je v rukou města Nepomuk. 
Tím se mu nabízí 
jednoznačná možnost přímo 
ovlivňovat rozmanitost a 
kvalitu poskytovaných 
služeb. Centrum musí ve 
vyváženém poměru nabízet 
aktivity pro všechny cílové 
skupiny, vč. průřezových 
aktivit napříč generacemi.  
Pro dobré fungování centra 
je nutno pamatovat na:  

- Plnohodnotný 
management 
centra,  

- Vzdělávání 
pracovníků centra,  

- Zapojení centra do 
aktivit v ostatních 
opatřeních,  

- nastavení 
partnerské 
spolupráce město 
– centrum Fénix.  

Město 
Nepomuk  
Centrum Fénix 

Nabídka aktivit 
volnočasového 
centra Fénix 
kvalitativně 
odpovídající 
poptávce  

Děti a žáci, 
mládež  
Rodiče 
Senioři  
Široká 
veřejnost  

3 000 000
41

  3 000 000  

 

V tomto opatření hrají svou roli všechny organizace působící v dané oblasti v Nepomuku. Mezi ty náleží také Volnočasové centrum Fénix, jehož provozovatelem je město Nepomuk. To mu dává možnost všestranně využít jeho 
potenciálu, a to nejen v oblasti koordinační, ale také co do kvality a nabídky jeho služeb. Nutnou podmínkou přitom je zejména zajištění rozpočtu ve výši umožňující kvalitní a plnohodnotný management (v potřebném rozsahu úvazků a 
finančního ohodnocení pracovníků, na provoz a správu, nákup vybavení a služeb, vč. kvalifikovaných lektorů). Celková výše úvazků v rozsahu 1,0 je pro další rozvoj Volnočasového centra Fénix nedostatečná.  

Možným řešením je také úprava / změna provozu z volnočasového centra na centrum komunitní, tj. centrum umožňující setkávání místní komunity (napříč věkovými a sociálními skupinami), kombinaci veřejných, sociálních a 
volnočasových služeb. V takovém případě je možné se zaměřit také na získání finanční podpory (na investiční akce) z Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 2.1).  

 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. propagace, osvěty a poradenství 

Pro kvalitní trávení volného času jsou, kromě technického zázemí, klíčové i organizace nabízející volnočasové aktivity. Zajištění a podpora jejich fungování je pro organizaci kvalitně tráveného volného času ve městě nezbytná. Cílem 
opatření je proto zajistit všestrannou podporu rozvoje spolkového života ve městě. 

                                                           
39

 První osobností může být např. již zmínění Sv. Jan Nepomucký, jehož osobnost je v zahraničí populárnější než v České republice. 
40

 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
41

 Celkový odhad ročních výdajů, respektive výše provozního příspěvku z rozpočtu města, bez započtení příjmů z provozu centra.  
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Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

42
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.3.4 Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. propagace, osvěty a poradenství 

Pravidelný veletrh spolků (Spolkový den)  W4, W5 
2018 a dále 
(každoročně)  

  
Aktivita byla diskutována 
v KKCR/SK. Dále viz 
komentář pod tabulkou.   

Město 
Nepomuk  

Společná/ 
dostupná 
prezentace 
organizací (a 
aktivit) 
v oblasti 
kultury, 
zájmového a 
volnočasového 
vzdělávání  

Děti a žáci, 
mládež  
Rodiče  
Pečující osoby 
Veřejnost  
Spolky  
Město  

100 000   
Realizační  
Inovační  
Motivační  

Odborná podpora pro vedení spolků – zejména 
vzdělávací aktivity, spolupráce s partnerskými 
městy, personální odborná podpora při dotačním 
managementu.  
 

T3, W12 2019 a dále    

Aktivitu lze realizovat i 
v návaznosti na další 
opatření a aktivity (např. na 
problémy identifikované u 
kulatého stolu, v jednání 
komisí apod.). Vzdělávací 
aktivity mohou sdílet i 
organizace/spolky 
navzájem. 

Město 
Nepomuk  
Centrum Fénix 
Ostatní 
organizace  

 Organizace  20 000   50 000
43

 
Informační  
Realizační  

 

Jednotlivé organizace zpravidla pořádají vlastní „náborové“ dny, přičemž jako nejpříhodnější období se jeví začátek školního roku, kdy se děti/rodiče v mnoha případech rozhodují, které „kroužky“ budou děti navštěvovat. Město tedy 
s využitím svých kapacit vytvoří možnost pro jednotnou prezentaci organizací. Je přitom vhodné mít na paměti:  

- Organizací/koordinací musí být pověřena odpovědná osoba či komise,  
- Termín veletrhu je nutno plánovat s dostatečným předstihem a komunikovat je se všemi organizacemi,  
- Je třeba stanovit alespoň rámcové požadavky na formu a rozsah prezentace, přičemž je nutno respektovat rozdílené potřeby (zejména prostorové) pro různé aktivity/spolky,  
- Bude-li to nutné, musí město hledat vhodné motivační prostředky pro organizace (např. podpora při přípravě propagačních materiálů, pořízení vybavení atp.),  
- Město musí zajistit dostatečně včasnou a kvalitní propagaci akce zaměřenou specificky na cílové skupiny, přičemž vhodně využije vlastní nástroje (zejména webové stránky města, měsíčník města – např. se speciálním vydáním 

zaměřeným na spolky/organizace/kulturu/sport, SMS kanál, letáky ad.) 
- Veletrh nemusí být zaměřen jen na nabídku kroužků pro děti, ale také na aktivity pro dospělé a prezentaci organizací, jejichž cílovými skupinami jsou osoby v produktivním věku a senioři 

 

Město může dále napomoci lepší propagaci a sjednocení roztříštěných informací o volnočasové, kulturní a spolkové scéně v Nepomuku. V rámci kvalitních propagačních a komunikačních nástrojů města se nabízí tyto dílčí aktivity:  

1. Aktualizace informací v záložce Spolky na webu města,  
2. Posílení rubriky / reportáží o aktivitách organizací a spolků v Nepomuku v městských médiích,  
3. Využití fotoreportáží / kanálu you tube (vč. například zavedení reportážního/foto/you tube „kroužku“ v Centru Fénix).  

Aby byl objem informací komplexní, je vhodné přitom neopomínat ani aktivity komerčních subjektů – místních podnikatelů. Ti se taktéž významným způsobem podílí zejména na neorganizovaném trávení volného času ve městě a náleží 
tak plnohodnotně do výčtu aktérů kvality života v Nepomuku.  

 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi a veřejnou správou 

Cílem opatření je prostřednictvím vytvořené komunikační platformy rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi spolky navzájem a mezi spolky a veřejnou správou. Vzájemná informovanost je nezbytná pro koordinovaný rozvoj činností 
města i jednotlivých zájmových organizací. 
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 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
43

 Nejde v zásadě o náklady generované, ale o předpoklad postupného zvyšování „rozpočtu“ na tuto aktivitu, přičemž její nejvýznamnější složkou budou zřejmě aktivity v oblasti dotačního managementu/poradenství. 
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Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

44
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.3.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi spolky / zájmovými organizacemi a veřejnou správou 

Posílení role KKCR a SK s důrazem na aktivity 
zaměřené na zvyšování informovanosti spolků o 
vzájemných aktivitách a možnostech spolupráce, 
sdílení informací  

S6, S16  2019 a dále    

Jde o kontinuální činnost a 
všestranný rozvoj fungování 
komisí města dle požadavků 
a potřeb jejích členů, města 
a ostatních organizací.  

Město 
Nepomuk  

Inovativní 
akce  
Sdílení 
informací  
Implementace 
požadavků 
projednaných 
v KKCR/SK 

Spolky  
Veřejnost 
(obyvatelé, 
návštěvníci) 

0 0 0 Realizační  

 

V současné době fungují v Nepomuku komise – sportovní (SK), kulturní (KKCR). Tyto komise jsou otevřené zástupcům všech organizací, které jsou opakovaně vyzývány k možné účasti na jejích jednáních. Jejich fungování nevykazuje 
zásadní nedostatky. Jejich fungování lze doplnit další koncepční aktivitou:  

- Setkávání zástupců organizací u kulatého stolu – jejichž cílem je diskuse, řešení, sdílení dobré/špatné praxe nad konkrétními aktuálními problémy/situacemi. Kulaté stoly mohou probíhat ad-hoc (viz např. trend č. 7: 
Zvyšující se odpovědnost managementu a aktivních členů zájmových a volnočasových organizací, aktivity zaměřené na budování infrastruktury) nebo pravidelně / v návaznosti na konkrétní situaci (např. iniciace společných 
aktivit v návaznosti na inovaci již zavedených akcí – viz opatření 3.3.3 apod.).  

Odpovědností za přípravu a organizaci kulatých stolů musí být pověřena konkrétní organizace/osoba (např. Volnočasové centrum Fénix / TIC, příp. jiné).  

Do aktivity je možné zapojit/přizvat také organizace z okolních obcí, a nabídnout jim tak možnost sdílení, ale i umožnit přenos dobré praxe od organizací mimo Nepomuk.  

 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru města) 

Za účelem podpory sounáležitosti lidí, zlepšení mezilidských vztahů, komunikace a předávání informací je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro možnost neformálního setkání. Jednou z možností, jak podpořit rozvoj neformálního 
setkání, je vytvořit příjemné zázemí ve vhodné lokalitě. Toto opatření se proto věnuje podpoře rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání občanů i návštěvníků. Opatření má přímou souvislost s opatřením 1.1.4 – vytvořením 
takového zázemí ve vhodné lokalitě bude podpořen rovněž cíl oživení centra města. 

Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

45
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.3.6 Podpora rozvoje zázemí a příležitostí pro neformální setkávání obyvatel i návštěvníků města (s důrazem na dostupnost vhodných prostorů v centru města) 

Úpravy Stodoly RD Aug. Němejce pro celoroční 
provoz – vytápění  

W1, W2  2019+   
Město 
Nepomuk 

prostor pro 
kulturu/ 
setkávání 

Obyvatelé  
Kluby  
Město 
Nepomuk  

   Realizační  

Sál + hostinec v KD Dvorec (u vlakového nádraží 
Dvorec)

46
  

W2, O8 2018   

Navazující investiční aktivita 
na již provedené práce.  
Dokončení projektu za 
účelem plnohodnotného 
využití investice.  

  
Obyvatelé 
Dvorce  
Kluby  

10 000 000   

V závislosti na 
zařazení 
prostor do 
správy 
„zařízení 
města“, příp. 
poskytnutí 
pronajímateli.  

Realizační  
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 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
45

 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
46

 Aktivita je uvedena také v Oborové koncepci Cestovní ruch a kultura  
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3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář pro 
sportování, atd.) 

Opatření se zaměřuje na zvyšování kvality doprovodné infrastruktury pro organizované i neorganizované trávení volného času. Neorganizované trávení volného času je takové, které si jedinci nebo skupiny zajišťují sami, obvykle s 
nepravidelnou frekvencí. Město musí poskytnout dostatečné zázemí pro obě formy trávení volného času. 

Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

47
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

3.4.1 Vznik, údržba, zvyšování kvality a doplňování infrastruktury pro organizované i neorganizované sportování a volnočasové aktivity ve městě, včetně vhodných úprav veřejných ploch (např. obnova plácků, drobný mobiliář pro sportování, atd.) 

Revitalizace dětského hřiště Pod Vinicí – Vybudování 
nového centrálního dětského hřiště dle schválené 
územní studie 

W1 2018-2019   

Ve vazbě na výsledky 
veřejného projednání dne 
28. 4. 2018 a v souladu s ÚS 
lokality Pod Vinicí  

Město 
Nepomuk  

dětské hřiště  
Rodiče s dětmi  
Veřejnost  
Spolky  

2 000 000   Realizační  

Potoční park Mihovka - Přírodě blízké parkové 
úpravy okolí potoka Mihovky v zastavěném území 
města

48
 

O8  2019  
Prověřit možnost 
financování z OP ŽP, spec. 
cíl 4.4 / 4.3  

Město 
Nepomuk  

park  Veřejnost   10 000 000  
300 000 
(údržba, 
náhrada)  

Realizační  

Park Pod Vinicí - Multifunkční parková plocha podél 
Nádražní ulice dle ÚS

49
 

O8   2019  
Prověřit možnost 
financování z OP ŽP, spec. 
cíl 4.4 / 4.3 

  Obyvatelé 5 000 000  
  

Dětské hřiště ve Dvorci   W1, O8   2019-2020  

Studie – dokumentace, 
následně realizace. 
V části Dvorec je zcela 
nedostatečné zastoupení 
dětských hřišť 
s odpovídajícím mobiliářem. 
Z původních hřišť dnes 
pozůstala pouhá torza 
(např. po pravé straně při 
hlavní silnici ve směru 
Nepomuk-Dvorec).  

Město 
Nepomuk  

Dokumentace 
Dětské hřiště 

Obyvatelé  
Návštěvníci 

2 000 000    

Lanové centrum W1, O8  2020  
Možno zvážit realizaci 
lanového centra v modelu 
PPP.  

  
Obyvatelé  
Návštěvníci  

   
Realizační  
Iniciační  

 

3.4.2 Podpora využívání veřejných prostranství / zelených ploch ve městě, příměstských ploch, cest a míst v krajině pro aktivní trávení volného času 

Předmětem tohoto opatření je systematická podpora rozvoje funkcí veřejných prostranství a zelených ploch ve městě i okolí ve prospěch neorganizovaného trávení volného času. Významnou součástí těchto aktivit jsou především 
opatření zaměřená na prostupnost města a krajiny pro cykloturistiku nebo pěší turistiku a další opatření zaměřená na zvýšení rekreačního potenciálu zelených ploch ve městě a jeho okolí. Specifickým cílem v tomto smyslu je využití 
rekreačního potenciálu zelených ploch obklopujících zámek Zelená Hora. 

 

3.4.3 Podpora vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost 

Cílem této aktivity je zlepšit možnosti trávení volného času pro všechny skupiny obyvatel města. V návaznosti na opatření 3.4.1 podporující vznik, modernizaci a rekonstrukci příslušné infrastruktury je zde věnována pozornost podpoře 
vzniku a rozvoje sportovních a volnočasových aktivit. Vhodnou propagací těchto aktivit bude dosaženo většího zapojení veřejnosti do sportovních aktivit, zdravého životního stylu a volnočasových aktivit, čímž opatření přispěje k růstu 
kvalita života. 
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 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
48

 Aktivita je uvedena také v Oborové koncepci Cestovní ruch a kultura 
49

 Aktivita je uvedena také v Oborové koncepci Cestovní ruch a kultura 
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3.4.4 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

Toto opatření vychází z předpokladu, že nejúčinnější obranou před problémem je jeho prevence. V problematice zdravého životního stylu je to důraz na předcházení rizik způsobujících vznik a šíření nemocí vlivem špatného životního 
stylu (např. nízká míra aktivity, obezita). Toto opatření je cíleno jak na děti a mládež, tak na generace v již produktivním i post produktivním věku. 

3.4 Souhrn (analýza) aktuálních investičních potřeb 

Následující tabulka shrnuje aktivity/projekty, jejichž předmětem jsou takové investice – stavební úpravy, které jsou na základě veškerých získaných analytických poznatků nutným předpokladem pro další fungování daného 

objektu/zázemí v potřebném rozsahu. Bez provedení těchto investic hrozí, že (časem) nastane nejméně jedna z těchto situací (stavů):  

1. Brzký vznik havarijních stavů vyvolávajících okamžité dodatečné náklady, příp. ohrožující uživatele a návštěvníky,   

2. Omezení provozu případně zánik aktivit v dotčených objektech,  

3. Významné omezení aktivit příslušného provozovatele (vlastníka).  

Aktivita 
Vazba na 

SWOT analýzu 

Horizont řešení 

Komentář 

Odpověd-
nost/ 

spolupráce 

Výstupy 
realizace 

Cílové skupiny 
Odhad fin. 
nároků pro 
samosprávu 

Odhad fin. 
nároků pro 
nositele

50
 

Generované 
finanční 
náklady 

Role města 2018 -2019  
okamžitě 

2020 - 2024 
střednědobý 

2025 a 
dále 

Stavba garáže pro zásahový automobil SDH – 
modernizace stanice IZS 

W1 2019
51

   

Byla podána ŽoD do IROP. 
Rozhodnutí VK může být 
známo v druhé polovině r. 
2018.   

SDH Nepomuk  
Hasičská 
zbrojnice  

SDH Nepomuk  1 500 000   Realizační  

Rekonstrukce a modernizace Městské sportovní haly 
– zpracování studie  

W6 2018   Zpracování dokumentace  
Město 
Nepomuk  

dokumentace  100 000   
Realizační  
Komunikační  

Modernizace a rozšíření městské sportovní haly W2  2019+  
Investiční aktivity 
v návaznosti na 
zpracovanou dokumentaci  

Město 
Nepomuk  

Městská 
sportovní hala 

Veřejnost 
Kluby  

10 000 000  

600 000 / rok  
(správa, 
údržba, 
drobné 
opravy) 

Realizační  
Komunikační  

Studie/dokumentace: Rekonstrukce budovy - 
Nepomuk, nám. A. Němejce 88 (klub FÉNIX) 
(kompletní zateplení, střešní plášť, vchod) 

 2018    
Město 
Nepomuk  

dokumentace  200 000    Realizační  

Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 
88 (klub FÉNIX) (kompletní zateplení, střešní plášť, 
vchod) 

  2019+  

Možnost částečné dotace – 
např. IROP (komunitní 
centra / volnočasová 
infrastruktura ve vazbě na 
klíčové kompetence a 
v souladu s MAP/KAP)  

Město 
Nepomuk  
Centrum Fénix 

zkvalitnění 
energetických 
vlastností 
objektu   

Veřejnost  
Organizace 

3 000 000   Realizační 

Hloubkový vrt- Vybudování hloubkového vrtu pro 
navýšení kapacity zásobování vodou zázemí spolku a 
sportovního areálu. 

 2018     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci  

 200 000 
 

Informační, 
komunikační 

Oprava střešního pláště - Oprava a výměna 
střešního pláště objektu ubytovny včetně zateplení 
vč. příp. instalace fotovoltaických či slunečních 
kolektorů  

     FK Nepomuk  

FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci 

 
500 000 – 
1 500 000 

 
Informační, 

komunikační 

Sanace opěrné zdi - Vyřešení havarijního stavu 
opěrné stěny na západní straně areálu (sanace 
opěrné zdi u pozemku parc. č. 601/1). 

     FK Nepomuk  
FK Nepomuk  
Hráči  
Návštěvníci 

 1 500 000 
 Informační, 

komunikační 

Přestavba budovy jídelny na TZ Přebudov W2, W6  2019  
Objekt je na pokraji 
životnosti, vedení aktivně 
hledá zdroj financování  

Pionýr, z.s.  
Mládež  
Pionýr, z.s. 
Kluby  

 20 000 000 
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 Je-li nositelem/realizátorem projektu jiná organizace než město Nepomuk.  
51

 Fyzická realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2020. 
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Při plánování rozpočtu na rok 2019 je nutno uvažovat finanční náročnost následujících 

aktivit/projektů:  

víceúčelový sportovní areál Pod Vinicí  
23 000 000 

(režim podpory v IROP: ex-post)  

workout hřiště ve Dvorci  300 000 

garáž pro HZS  
10 000 000 

(režim podpory v IROP: ex-post) 

Městská sportovní hala  10 000 000 

Rekonstrukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 
(klub FÉNIX) (kompletní zateplení, střešní plášť, vchod) 

3 000 000 

CELKEM  64 000 000 

 

Celkové příjmy do rozpočtu města Nepomuk v roce 2018 činí 119,4 milionů korun. V roce 2017 to 

bylo dle schváleného rozpočtu necelých 100 milionů korun. V souladu se zákonem č. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. má město zpracováno Střednědobý výhled 

rozpočtu města Nepomuku s analýzou financí a ratingem. V souladu s kapitolou Střednědobý výhled 

rozpočtu uvedeného analytického dokumentu se doporučuje v následujících letech realizovat 

investice do majetku města z Investičního úvěrového rámce ve výši 80 milionů Kč. Maximální hranice 

Investičního úvěrového rámce je analýzou stanovena až na 150 mil. Kč při čerpání v letech 2019 – 

2023.  Další údaje ve Střednědobém výhledu v zásadě potvrzují zjištění uvedené v této Oborové 

koncepci, když: 

- doporučují zejména investice do stávající sportovní a volnočasové infrastruktury tak, 

aby se v průběhu času enormně nezvyšovaly provozní výdaje na jejich údržbu, provoz a 

opravy,  

- uvažují výstavbu víceúčelového sportovního areálu Pod Vinicí dle zpracované územní 

studie,  

- zahrnují investice do nového objektu hasičské zbrojnice, 

- přiklání se k možnosti financování investic z cizích zdrojů (tj. s využitím Investičního 

úvěrového rámce). 

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny ve Střednědobém výhledu rozpočtu města Nepomuku 

s analýzou financí a ratingem (5/2018, Luděk Tesař, Cityfinance).  

Ze statistik České národní banky vyplývá zatím příznivá situace na finančních trzích – viz následující 

obrázek. Byť je trend úrokové sazby spíše stoupající, drží se dlouhodobě (od r. 2014) pod 3 %. Pro 

obce dále platí pro ÚSC (tj. dluh k průměru příjmů za posl. 4 roky nesmí překročit 60%). 
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Obrázek 3 Náklady úvěrů dle statistiky ČNB  

 

Zdroj: ČNB, Databáze časových řad ARAD 


