4.2.2  Analýza TJ a SK

Název sdružení
aktivita sdružení
Mikroregion
Obce
Adresa
Tel. číslo
vybavení sdružení
Hančův sport. klub Benecko
organizace sportovní činnosti
SE
Benecko

481582145
hřiště na volejbal
Hančův sport. klub Benecko
organizace sportovní činnosti
SE
Benecko

481582145
ten. kurty
TJ Benešov u Semil
Volejbal
SE
Benešov u Semil


atlet stadion bez záv.par.
TJ Benešov u Semil
Volejbal
SE
Benešov u Semil


hřiště na volejbal
TJ Benešov u Semil
Volejbal
SE
Benešov u Semil


ten. kurty
TJ Tatran Bílý Kostel n. Nisou
Kopaná
J n. N
Bílý Kostel nad Nisou


hřiště na kopanou se s. p.
TJ Sokol Bradlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Bradlecká Lhota


hřiště na nohejbal
TJ Sokol Bradlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Bradlecká Lhota


hřiště na volejbal
TJ Sokol Bradlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Bradlecká Lhota


posilovna
TJ Sokol Bradlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Bradlecká Lhota


tělocvična
TJ Družba Bukovany
organizace sportovní činnosti
ČL
Bukovany


hřiště na kopanou se s. p.
Athletic club Česká Lípa
organizace sportovní činnosti
ČL
Česká Lípa
B. Němcové 176
487524308
atlet. stadion se záv.par.
Athletic club Česká Lípa
organizace sportovní činnosti
ČL
Česká Lípa
B. Němcové 176
487524308
hřiště na basketbal
Auto-moto klub Slovanka
motorismus
ČL
Česká Lípa
Heroutova 1845
487831769
autocvočiště
Auto-moto klub Slovanka
motorismus
ČL
Česká Lípa
Heroutova 1845
487831769
dráha pro modely
Fk česká Lípa
Kopaná
ČL
Česká Lípa
B. Němcové 1711
487520858
hřiště na kopanou bez s. p.
Fk česká Lípa
Kopaná
ČL
Česká Lípa
B. Němcové 1711
487520858
hřiště na kopanou se s. p.
Sporotvně střelecký klub
Sportovní střelba
ČL
Česká Lípa
česká Lípa

modelářská dílna
Sporotvně střelecký klub
Sportovní střelba
ČL
Česká Lípa
česká Lípa

tělocvična
TJ Jezdec Dobranov
jezdectví
ČL
Česká Lípa
Žizníkov 84

jízdárna
TJ Doksy
organizace sportovní činnosti
ČL
Doksy
Bezdězská 
487872325
hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Doksy
organizace sportovní činnosti
ČL
Doksy
Bezdězská 
487872325
ten. kurty
TJ Sokol Hanychov
kulturistika, tenis
LI
Dolní Hanychov
Ještědská 119

posilovna
TJ Sokol Hanychov
kulturistika, tenis
LI
Dolní Hanychov
Ještědská 119

tělocvična
TJ Sokol Hanychov
kulturistika, tenis
LI
Dolní Hanychov
Ještědská 119

ten. kurty
ŠSK při ZŠ Harachov
lyžování
SE
Harachov
Nový Svět

hřiště na kopanou bez s. p.
ŠSK při ZŠ Harachov
lyžování
SE
Harachov
Nový Svět

tělocvična
ŠSK při ZŠ Harachov
lyžování
SE
Harachov
Nový Svět

zimní stadion přírodní
Sport.klub Hodkovice a. Mohelkou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


bazén bez záv. par.
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


hřiště na kopanou bez s. p.
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


hřiště na kopanou se s. p.
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


hřiště na volejbal
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


posilovna
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


tělocvična
Sport.klub Hodkovice a. Mohlekou
kopaná, lyžování, nohejbal, volejbal, tenis
LI
Hodkovice a. Mohelkou


zimní stadion
TJ Sokol Horní Branná
kopaná, volejbal, lyžování, tenis
SE
Horní Branná
Horní Branná 318
481584209
atlet. stadion bez záv.par
TJ Sokol Horní Branná
kopaná, volejbal, lyžování, tenis
SE
Horní Branná
Horní Branná 318
481584209
hřiště na kopanou se s. p.
TJ Sokol Horní Branná
kopaná, volejbal, lyžování, tenis
SE
Horní Branná
Horní Branná 318
481584209
hřiště na volejbal
TJ Sokol Horní Branná
kopaná, volejbal, lyžování, tenis
SE
Horní Branná
Horní Branná 318
481584209
ten. kurty
TJ Sokol Horní Branná
kopaná, volejbal, lyžování, tenis
SE
Horní Branná
Horní Branná 318
481584209
zimní stadion
TJ Sokol Horní Ružodol
organizace sportovní činnosti
LI
Horní Ružodol
K. Světlé 136

rekreační chata
TJ Slovan
koapná, stolní tenis, box, vzpírání
LI
Hrádek n. Nisou

482723756
hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Slovan
koapná, stolní tenis, box, vzpírání
LI
Hrádek n. Nisou

482723756
sport. hala
TJ Slovan
koapná, stolní tenis, box, vzpírání
LI
Hrádek n. Nisou

482723756
tělocvična
TJ Sokol Chotyně
volejbal, florbal
LI
Chotyně
Chotyně 131

dětské dopravní hřiště
TJ Sokol Chotyně
volejbal, florbal
LI
Chotyně
Chotyně 131

tělocvična
Klub českých turistů
turistika
LI
Chrastava


tur. trasy
Baseball club Blesk LLB
basebal
J n. N
Jablonec  nad. Nisou
Mšenská

hřiště na basebal
Judo klub Jablonec nad Nisou
bojové umění
J n. N
Jablonec  nad. Nisou
U stadionu 3280
483313423
tělocvična
Sport. střelecký klub mládeže LOYD
střelba
J n. N
Jablonec  nad. Nisou
Jungmanova 685
483710477
střelnice
TJ Fit Elán aerobik
earobik
J n. N
Jablonec  nad. Nisou
Na Šumavě 43

tělocvična
KČT TJ Tatran
turistika, orint. běh
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Jungmanova 14
483812129
tur. trasy
ŠSK při ZŠ Jablonec a. Jizerou
Lyžování, odbíjená atletika
SE
Jablonec nad Jizerou
Jablonec n. Jizerou

hřiště na volehbal
ŠSK při ZŠ Jablonec a. Jizerou
Lyžování, odbíjená atletika
SE
Jablonec nad Jizerou
Jablonec a. Jizerou

tělocvična
TJ Bižuterie
plaváni, lyžování, volejbal, basketbal, 
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Pražská 4200
483810999
hřiště na volejbal
TJ Bižuterie
plaváni, lyžování, volejbal, basketbal, 
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Pražská 4200
483810999
tělocvična
TJ Liaz Jablonec nad Nisou
organizace sportovní činnosti
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Stadion Střelnice

bazén bez záv. par.
TJ Liaz Jablonec nad Nisou
organizace sportovní činnosti
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Stadion Střelnice

posilovna
TJ Liaz Jablonec nad Nisou
organizace sportovní činnosti
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Stadion Střelnice

sauna, pára
TJ Liaz Jablonec nad Nisou
organizace sportovní činnosti
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Stadion Střelnice

sport. hala
TJ Liaz Jablonec nad Nisou
organizace sportovní činnosti
J n. N
Jablonec nad Jizerou
Stadion Střelnice

ten. kurty
TJ Sokol Jenišovice
kopaná, orient. běh, volejbal
J n. N
Jenišovice


atlet. stadion bez záv.par
TJ Sokol Jenišovice
kopaná, orient. běh, volejbal
J n. N
Jenišovice


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Jenišovice
kopaná, orient. běh, volejbal
J n. N
Jenišovice


hřiště na volejbal
TJ Sokol Jenišovice
kopaná, orient. běh, volejbal
J n. N
Jenišovice


tělocvična
TJ Sokol Jenišovice
kopaná, orient. běh, volejbal
J n. N
Jenišovice


ten. kurty
Klub českých turistů
turistika
SE
Jilemnice
J. Weisse 997

tur. trasy
Orientační klub Jilemnice
orient. běh
SE
Jilemnice
Jana Buchara 940
481544470
lesní porosty
FK Sokol Jindřichovice
kopaná
LI
Jindřichovice
Jindřichovice 245
482360370
hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Kacanovy
turistika, kopaná
Turnov
Kacanovy
Kacanovy

bazén bez záv. par.
TJ Sokol Kacanovy
turistika, kopaná
Turnov
Kacanovy
Kacanovy

hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Kacanovy
turistika, kopaná
Turnov
Kacanovy
Kacanovy

taneční parket
TJ Jiskra Kamenický Šenov
organizace sportovní činnosti
ČL
Kamenický Šenov


tělocvična
TJ Sokol Kobyly
organizace sportovní činnosti
LI
Kobyly


tělocvična
TJ Sokol Koherovy
turistika, lyžování, atletika, cyklistika
J n. N
Koherovy


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Koherovy
turistika, lyžování, atletika, cyklistika
J n. N
Koherovy


tělocvična
TJ Sokol Horní Polubný
lyžování
J n. N
Kořenov

483399164
lyž. vlek
Sokol Králův Háj
organizace sportovní činnosti
LI
Králův háj
Dvorská

hřiště na volejbal
Sokol Králův Háj
organizace sportovní činnosti
LI
Králův háj
Dvorská

tělocvična
TJ Kvítko
organizace sportovní činnosti
ČL
Kvítkov
Kvítkov 60
487521021
hřiště na kopanou se s. p.
TJ Kvítko
organizace sportovní činnosti
ČL
Kvítkov
Kvítkov 60
487521021
hřiště na volejbal
TJ Kvítko
organizace sportovní činnosti
ČL
Kvítkov
Kvítkov 60
487521021
lyž. vlek
TJ Kvítko
organizace sportovní činnosti
ČL
Kvítkov
Kvítkov 60
487521021
sauna, pára
TJ Kvítko
organizace sportovní činnosti
ČL
Kvítkov
Kvítkov 60
487521021
ten. kurty
Aeroklub Liberec
letectví
LI
Liberec
Ostašovská 307
485106060
letiště
Aqua Plastkov Liberec
potápění
LI
Liberec
Chelčického 16 A
485104596
bazén
Autoklub v AČR Liberec
motorismus
LI
Liberec
Letná

hřiště na volejbal
Autoklub v AČR Liberec
motorismus
LI
Liberec
Letná

ten. kurty
Český střelecký svaz
Sportovní střelba
LI
Liberec
Soukenné nám. 121
485110064
tělocvična
Plochá dráha
sport. činnost
LI
Liberec
Letná
485123086
plochá dráha
Ski klub Textilana Liberec
lyžování
LI
Liberec
Jablonecká 36

lyž. vlek
Sport. gymnastika-team
gymnastika
LI
Liberec
Horská 201
482725499
tělocvična
TJ Lokomotiva Liberec 
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Jablonecká 562
485110046
hřiště na volejbal
TJ Lokomotiva Liberec 
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Jablonecká 562
485110046
sport. hala
TJ Lokomotiva Liberec 
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Jablonecká 562
485110046
tělocvična
TJ Sokol Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Voroněžská 144
485217526
tělocvična
TJ Spartak Liberec-Nové Pavlovice
cvičení pro rodiče s dětmi
LI
Liberec
Vrchlického 722
485123139
atlet. stadion bez záv.par
TJ Spartak Liberec-Nové Pavlovice
cvičení pro rodiče s dětmi
LI
Liberec
Vrchlického 722
485123139
hřiště na volejbal
TJ Spartak Liberec-Nové Pavlovice
cvičení pro rodiče s dětmi
LI
Liberec
Vrchlického 722
485123139
tělocvična
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

hřiště na kopanou se s. p.
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

hřiště na volejbal
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

lyž. vlek
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

posilovna
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

tělocvična
VSK Slávia TV Liberec
organizace sportovní činnosti
LI
Liberec
Hálkova 6

ten. kurty
TJ Sokol Líšny
turistika
J n. N
Líšný
Líšný  58
483392527
hřiště na volejbal
TJ Sokol Líšny
turistika
J n. N
Líšný
Líšný  58
483392527
tělocvična
HC Lomnice n. Popelkou
lední hokej
SE
Lomnice nad Popelkou
Zimní stadion
481671973
zimní stadion
HC Lomnice n. Popelkou
lední hokej
SE
Lomnice nad Popelkou
Zimní stadion
481671973
zim. stadion s um. povrch.
Orel - Jednota Lomnicen.Popelkou
tenis
SE
Lomnice nad Popelkou
J.J. Fučíka 982
481671865
tělocvična
TJ Lučany nad Nisou
kopaná, nohejbal, lyžování
J n. N
Lučany nad Nisou


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Lučany nad Nisou
kopaná, nohejbal, lyžování
J n. N
Lučany nad Nisou


hřiště na kopanou se s. p.
TJ Lučany nad Nisou
kopaná, nohejbal, lyžování
J n. N
Lučany nad Nisou


hřiště na volejbal
TJ Lučany nad Nisou
kopaná, nohejbal, lyžování
J n. N
Lučany nad Nisou


sport. hala
TJ Lučany nad Nisou
kopaná, nohejbal, lyžování
J n. N
Lučany nad Nisou


tělocvična
TJ Sokol Malá Skála
organizace sportovní činnosti, turiatika
J n. N
Malá Skála
Vranové I. 100
483392071
tělocvična
TJ Sokol Malá Skála
organizace sportovní činnosti, turistika
J n. N
Malá Skála
Vranové I. 100
483392071
lyž. vlek
Sport. střelecký klub Manušice
střelba
ČL
Manušice
Manušice 1
487837064
střelnice
Ski areál UŽ
lyžování
ČL
Mařenice
Horní Světlá 83
487754031
cyklostezky
Ski areál UŽ
lyžování
ČL
Mařenie
Horní Světlá 83
487754031
lyž. vlek
TJ Jiskra Mimoň
aerobik, gymnastika
ČL
Mimoň
Letná

tělocvična
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Mírová p. Kozákovem


bazén bez záv. par.
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Mírová p. Kozákovem


dětská hřiště
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Mírová p. Kozákovem


tělocvična
Klub českých turistů
turistika
LI
Mníšek


tur. trasy
TJ Sokol Mříčná
organizace sportovní činnosti
SE
Mříčná


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Mříčná
organizace sportovní činnosti
SE
Mříčná


tělocvična
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
atlet. Stadion s část.z.p.
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
dětská hřiště
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
hřiště na kopanou bez s. p.
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
hřiště na kopanou se s. p.
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
posilovna
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
sauna, pára
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
sport. hala
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
tělocvična
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
ten. kurty
SK Břízky
organizace sportovní činnosti
J n. N
Mšená
Sportovní 310
483704835
ten. kurty
AFK Nové Město pod Smrkem
kopaná
LI
Nové Město p. Smrkem
Na Výsluní 976
482325642
hřiště na kopanou se s. p.
Autoklub v AČR Nový Bor
motorismus
ČL
Nový Bor
Alšova

dílna
SK OK Jiskra Nový Bor
orient. běh
ČL
Nový Bor
T. G. Masaryka 283
487725449
orient. trasy







SK Osečná
kopaná, volejbal, tenis
LI
Osečná

485179045
hřiště na kopanou se s. p.
SK Osečná
kopaná, volejbal, tenis
LI
Osečná

485179045
hřiště na volejbal
SK Osečná
kopaná, volejbal, tenis
LI
Osečná

485179045
ten. kurty
TJ Sokol Ostašov
nohejbal
LI
Ostašov
Křížanská 

hřiště na nohejbal
Sport. klub moderní gymnastiky
gymnastika
J n. N
Paseky
V. Nezvala 7a

sport. hala
TJ Sokol Huť
organizace sportovní činnosti
J n. N
Pěnčín
Huť 135
483397102
dětská hřiště 
TJ Sokol Huť
organizace sportovní činnosti
J n. N
Pěnčín
Huť 135
483397102
tělocvična
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
bowling
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
posilovna
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
sauna, pára
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
sport. hala
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
squash
TJ Semily 
kanoistaika, lyžování, volejbal, gymnastika
SE
Podmoklice
Ke stadionu 55
481623686
tělocvična
TJ Sokol Proseč
organizace sportovní činnosti
LI
Proseč p. Ještědem


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Proseč
organizace sportovní činnosti
LI
Proseč p. Ještědem


lyž. vlek
TJ Sokol Proseč
organizace sportovní činnosti
LI
Proseč p. Ještědem


tělocvična
Sportovní klub
turistika
ČL
Prysk


hřiště na kopanou se s. p.
Jiskra Raspemava
tenis, házená, turistika, tanec
LI
Raspemava
Fučíkova 639

hřiště na házenou
Jiskra Raspemava
tenis, házená, turistika, tanec
LI
Raspemava
Fučíkova 639

sport. hala
TJ Broumpvská Liberec
aerobik, volejbal, basketbal, nohejbal
LI
Rochlice
Sametová 713

tělocvična
TJ Spartak Rokytnice a. Jiz.
organizace sportovní činnosti
SE
Rokytnice n. Jizerou

481522380
tělocvična
TJ Sokol Roprachtice
organizace sportovní činnosti
SE
Roprachtice

481593171
dětská hřiště
TJ Sokol Roprachtice
organizace sportovní činnosti
SE
Roprachtice

481593171
tělocvična
TJ Sokol Roprachtice
organizace sportovní činnosti
SE
Roprachtice

481593171
ten. kurty
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopaná, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
atlet stadion bez záv.par.
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopaná, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
ten. kurty
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopaná, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
zimní stadion
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopanuiá,  orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopanuiá, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
hřiště na kopanou se s. p.
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopanuiá, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
hřiště na volejbal
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopanuiá, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
sauna, pára
TJ Sokol Rovensko p. Tr.
lední hokej, kopanuiá, orient.běh
Turnov
Rovensko p. Troskami

737667749
tělocvična
Golf klub Liberec
golf
LI
Ruprachtice
Horská 598
482772711
hřiště na golf
Klub českých turistů
turistika
SE
Semily
Ke stadionu 55
481625294
tur. trasy
TJ Sokol Beadlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Semily


hřiště na nohejbal
TJ Sokol Beadlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Semily


posilovna
TJ Sokol Beadlecká Lhota
organizace sportovní činnosti
SE
Semily


tělocvična
Sport. organizace Slaná
volejbal, stolní tenis, kopaná, turistika
SE
Slaná
Salná 94
481625163
hřiště na kopanou bez s. p.
Sport. organizace Slaná
volejbal, stolní tenis, kopaná, turistika
SE
Slaná
Salná 94
481625163
hřiště na volejbal
Sport. organizace Slaná
volejbal, stolní tenis, kopaná, turistika
SE
Slaná
Salná 94
481625163
tělocvična
JK Minifarma Sloup
jezdectví
ČL
Sloup v Čechách
V Lukách 260
487753114
sport. hala
TJ Saně Smržovka
saně
J n. N
Smržovka
Luční 1271
483302147
sáňkařská dráha
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
organizace sportovní činnosti
LI
Staré Pavlovice
Jabloňová 564
482725220
atlet. stadion bez záv.par
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
organizace sportovní činnosti
LI
Staré Pavlovice
Jabloňová 564
482725220
hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Sokol Stružinec
kopaná
SE
Stružinec
Stružinec 192
481672406
hřiště na kopanou se s. p.
TJ Dynamo
organizace sportovní činnosti
ČL
Stružnice


hřiště na kopanou se s. p.
TJ Sokol Horní Paseky
turistika, horolezení, lyžování , oreint.běh
LI
Světlá pod Ještědem
Horní Paseky 61
485179196
lyž. vlek
TJ Sokol Horní Paseky
turistika, horolezení, lyžování , oreint.běh
LI
Světlá pod Ještědem
Horní Paseky 61
485179196
tělocvična
TJ Sokol Rozstání
organizace sportovní činnosti
LI
Světlá pod Ještědem
Rozstání   

hřiště na kopanou se s. p.
TJ Jiskra Svor
organizace sportovní činnosti
ČL
Svor
Svor 224

hřiště na kopanou se s. p.
TJ Jiskra Svor
organizace sportovní činnosti
ČL
Svor
Svor 224

lyž. vlek
TJ Jiskra Svor
organizace sportovní činnosti
ČL
Svor
Svor 224

tělocvična
Seba Tanvald
lyžování, minogolf, basketbal
J n. N
Tanvald
Výšina

hřiště na minigolf
Klub českých turistů
turistika
Turnov
Turnov
Sinálova 540
481324674
tur. trasy
Tenisový klub Turnov
tenis
SE
Turnov
Košková 825
481321197
ten. kurty
TJ Sokol Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 540
481321849
tělocvična
TJ Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 207

hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 207

Hřiště na volejbal
TJ Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 207

posilovna
TJ Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 207

sport. hala
TJ Turnov
organizace sportovní činnosti
Turnov
Turnov
Skálova 207

tělocvična
TSC Turnov
ZRTV
Turnov
Turnov
Alešova 1865

tělocvična
TJ Velké Hamry Tanvald
organizace sportovní činnosti
J n. N
Velké Hamry
U stadionu 550

atlet. Stadion s část.z.p.
TJ Velké Hamry Tanvald
organizace sportovní činnosti
J n. N
Velké Hamry
U stadionu 550

hřiště na kopanou se s. p.
TJ Slovan Liberec
kopaná, volejbal, badminton
LI
Vesec
Česká 374

hřiště na kopanou se s. p.
TJ Slovan Liberec
kopaná, volejbal, badminton
LI
Vesec
Česká 374

hřiště na volejbal
TJ Slovan Liberec
kopaná, volejbal, badminton
LI
Vesec
Česká 374

sport. hala
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Vesec
Vesec 52

bazén bez záv. par.
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Vesec
Vesec 52

dětská hřiště
TJ Sokol Vesec
organizace sportovní činnosti
SE
Vesec
Vesec 52

tělocvična
TJ Jiskra Vratislavice
atletika, kopaná, kulturistika, volejbal
LI
Vratislavice


atlet. stadion bez záv.par
TJ Jiskra Vratislavice
atletika, kopaná, kulturistika, volejbal
LI
Vratislavice


hřiště na kopanou bez s. p.
TJ Jiskra Vratislavice
atletika, kopaná, kulturistika, volejbal
LI
Vratislavice


hřiště na volejbal
TJ Jiskra Vratislavice
atletika, kopaná, kulturistika, volejbal
LI
Vratislavice


posilovna
TJ Jiskra Vratislavice
atletika, kopaná, kulturistika, volejbal
LI
Vratislavice


tělocvična
TJ Sokol Vyškeř
volejbal
SE
Vyškeř


hřiště na volejbal
TJ Spartak ČKD Žandov
kopaná, volejbal, tenis, šachy
ČL
Žandov
Děčínská 289
487856276
dětská hřiště 
TJ Spartak ČKD Žandov
kopaná, volejbal, tenis, šachy
ČL
Žandov
Děčínská 289
487856276
hřiště na volejbal
TJ Spartak ČKD Žandov
kopaná, volejbal, tenis, šachy
ČL
Žandov
Děčínská 289
487856276
tělocvična
TJ Spartak ČKD Žandov
kopaná, volejbal, tenis, šachy
ČL
Žandov
Děčínská 289
487856276
ten. kurty
Klub kanoistiky Železný Brod
kanoistika, turistika
J n. N
Železný Brod
Na vápence 812

loděnice
Svaz branně-technických sportů
Branné sporty, střelba
Jablonec
Železný brod
Nábř.obr. míru 847
428391156
tělocvična
TJ Sokol Železný Brod
organizace sportovní činnosti
J n. N
Železný Brod
Masarykova 500
483389052
hřiště na volejbal
TJ Sokol Železný Brod
organizace sportovní činnosti
J n. N
Železný Brod
Masarykova 500
483389052
sport. hala
TJ Sokol Železný Brod
organizace sportovní činnosti
J n. N
Železný Brod
Masarykova 500
483389052
tělocvična
TJ Sokol Železný Brod
organizace sportovní činnosti
J n. N
Železný Brod
Masarykova 500
483389052
ten. kurty
TJ Sokol Železný Brod
organizace sportovní činnosti
J n. N
Železný Brod
Masarykova 500
483389052
zimní stadion

4.3  Podnikatelské  aktivity ve  sportu a tělovýchově

4.3.1 Postavení sportu a tělovýchovy ve veřejném sektoru

   V odborné literatuře je předkládáno množství variant struktury veřejného sektoru. Jednou z nejvýznamnějších variant je blokové schéma, resp. bloková struktura členění veřejného sektoru. Toto členění má specifické výhody v tom, že velmi srozumitelně rozkládá poslání sektoru do oblastí, nezatížených byrokratickým členěním organizačních schémat a pomáhá nám začlenit každou činnost prováděnou prostřednictvím veřejné správy či samosprávy do rovnocenných skupin činností v zásadě podle jejich poslání.
   Celkem je specifikováno těchto šest bloků:
	blok společenských potřeb ( jenž rozlišuje veřejnou správu, policii, justici a armádu),

blok odvětví rozvoje člověka ( školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví,sociální služby),
blok poznání a informací ( tj. věda a výzkum, informace a informační technologie vč. masmédií),
blok technické infrastruktury ( doprava, spoje, energetika, voda, odpady atd.),
blok privátních statků ( bydlení, ostatní privátní statky),
blok existenčních jistot ( zaměstnanost, sociální zabezpečení).

   Oblast tělovýchovy a sportu je obsažena především v bloku odvětví rozvoje člověka – tělesná kultura. Jak však uvedeme v kapitole „Efektivnost investic do volnočasových kapacit“, zasahuje velmi podstatně rovněž do dalších bloků, především bloku společenských potřeb a bloku existenčních jistot, především však uvnitř bloku odvětví rozvoje člověka participuje v oblasti školství, zdravotnictví i kultury. Tělesná kultura a sport prostupují souběžně několika bloky veřejného sektoru, proto je také tato část společenské zakázky systematicky a koordinovaně ponejvíce zabezpečována státní a v poslední době stále více veřejnou správou. 

4.3.2 Sport jako ekonomický statek

     Sport je činnost, která všeobecně přispívá ke kultivaci lidského potenciálu, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické (duchovní). Právě lidským potenciálem rozumíme předpoklady člověka k činnostem, které realizuje ve všech základních sociálněekonomických funkcích, a to ve funkci občana, člena rodiny, pracovníka, spotřebitele i vlastníka.
   Sport podporuje všechny složky lidského potenciálu komplexně, ať už je to potenciál zdraví, potenciál poznatkový a dovednostní, hodnotově orientační, sociálně participační, tvůrčí.
   Veřejný sektor a v něm především municipality, je předurčen k tomu, aby prostřednictvím veřejných statků a veřejných prostředků, pozitivně spolupůsobil na rozvoj lidského potenciálu, který je rozhodujícím faktorem k dosažení všeobecně vyšší životní úrovně v budoucnu.
   V současné, postmoderní ekonomické teorii endogenního hospodářského růstu se předpokládá, že více jak 87% nárůstu národního důchodu ve vyspělých zemích světa, tvoří složka, tvořená z přínosů lidského potenciálu, zbylých – pouze 13% nárůstu – tvoří složky, jako nárůst kapitálu (investice) a nárůst pracovníků.
   Tyto nové poznatky mají přímou odezvu v soustředění investic ( od 80. let) především do oblastí lidského potenciálu a všech jeho složek. Odtud plynou i současné , poměrně masivní investice do volnočasových kapacit a do oblastí přímo navazujících, tj. kultury, turistiky, cestovního ruchu a místní infrastruktury. Tento komplex investic, kromě již uvedených důsledků obecně zefektivňuje soukromé regionální investice, tvoří vyšší základnu místní daňové výnosnosti. Výsledné vyšší tempo potenciálního produktu tak kromě vyšší zaměstnanosti přináší konečný a také vyšší užitek spotřebitelům.

4.3.3 Posuzování efektivnosti investic do sportu a tělovýchovy
   
   Investice do volnočasových sportovních kapacit (tj. hřišť, stadionů, sportcenter, rekreačních areálů, atd.) vytvářejí výrazné pozitivní lokální externality. Neboli,  kromě ekonomického výsledku a přínosu produkují tyto kapacity externí výstupy, pozitivně působící na člověka, na jeho výkonnost, zdraví, regeneraci, působí sociálně-participačně atd. Tyto nehmotné výstupy mají hmotné odezvy ve snížení nemocnosti a zvýšení fyzické i psychické výkonnosti. Tyto služby působí jako místní protiváha záporným externalitám, které jsou obecně specifikovány jako civilizační syndrom, tj. únava a vyčerpanost z práce, individualizmus, stereotyp atd.
   Z hlediska regionálního se stále více prosazují ve vyspělém světě tendence přímo v městských aglomeracích budovat investiční kapacity sportovně – rekreačního charakteru, jako protiváhu záporným externalitám.  Důležité je také preventivní, kognitivní a sociálně – participační působení sportovně – rekreačních kapacit v běžném každodenním životě v místě.
   V moderním pojetí regionu je vždy pamatováno na místní vyrovnávání záporných – negativních extrnalit externalitami pozitivními.
           Investice do volnočasových sportovních a sportovně rekreačních aktivit a kapacit přinášejí navíc multiplikační efekt, tedy násobný užitek minimálně v těchto navazujících oblastech:
	zvýšení zaměstnanosti,

zvýšení, či aktivizace návazných služeb /1*/,
nový potenciál pro příležitosti cestovního ruchu,
saturační efekt tržeb (daně zůstávají v místě),
úspory ve zdravotnictví,
potenciál ke snížení kriminality,atd.

     Při prosazování investic do volnočasových kapacit (VČK) bývá často opomíjeno mnoho faktorů, které s těmito investicemi souvisejí. Rozvoj příslušného regionu není komplexní bez infrastruktury volného času. Tato infrastruktura působí multiplikačně a nejenže nepřímo podněcuje další hospodářský rozvoj, ale sama přispívá k vlastní ekonomice oblasti. Schéma, které je uvedeno na následujícím obrázku charakterizuje současné postavení investice do volného času a využívá se jej jako argumentária k infrastrukturní vyváženosti municipality.
________________________________________________________________
/1*/ Doprovodné služby:
	výrobce sportovních vybavení

výrobce speciálních sportovních zařízení
prodejce a distributor sportovního vybavení
provozovatel sportovních zařízení
pořadatel a organizátor různých závodů a akcí
obslužné činnosti: občerstvení, ubytování, atd.
provozovatel zařízení pro sportovní turistický ruch
     -    sdělovací prostředky,propagace, reklama, aj.
Obecné schéma investice do volnočasových kapacit (VČK)

Systém generuje:
-HDP (v regionu)                                                   VČK
-zaměstnanost               output                                                                    input
-daně
-rozvoj infrastruktury                                                                                  práce
                                                                                                                kapitál(rozpočt.výdaje)
                                                                                                                    technologie

 Pozitivní externality:                                                          
-kultivace a uchování lidského potenciálu
 ( prevence kriminality, výkonnost,zdraví, regenerace pro práci, atd.)

4.3.4  Podnikatelské aktivity ve sportu a tělovýchově

Tělovýchovné aktivity a komerční sport jsou součástí komplexu služeb, které nejenže působí ve smyslu obnovy a regenerace lidského potenciálu, ale především intenzívně spolupůsobí v oblasti hospodářské, především v oblastech regionální a veřejné ekonomiky. Pokud příslušná oblast nabízí , kromě pracovních příležitostí průmyslu služby k vyvážení lidského potenciálu, dochází prostřednictvím synergického efektu působení externalit:
	k saturaci daňové kvóty regionu,

k progresi doprovodných služeb sportu a rekreace,
k nárůstu zaměstnanosti,
a kultivaci možností prožitku volného času v místě (týká se především městských aglomerací).

     V tomto smyslu podpora komerčních aktivit sportu a tělovýchovy v podobě grantů určených do soukromého podnikání v této oblasti zlepšuje účinnost nejen municipálních prostředků do sportu a rekreace, ale zvyšuje také viditelnost a dosah těchto prostředků pro každého občana, navštěvujícího příslušné soukromé zařízení v blízkém dosahu svého pracoviště, či bydliště. Zkušenosti především ze severských zemí dokladují, že prostorová síť menších, byť privátních středisek je méně finančně náročná (hospodárnější) jak dvě centra sportu, neumožňující individualizaci služeb s hrozbami vysokých předpojatých nákladů.
     Efekt této koncepce je dvojí:
	za 50% výdajů větší objem poskytovaných služeb občanům, tj. tzv. rozlévací efekt ( obvykle hradí podnikatel  více jak 50% dalších nákladů služby),

příslušné privátní firmy přinášejí zaměstnanost, daně, jsou součástí širšího okruhu služeb a akcelerátorem pro další rozvoj průmyslu,
nabízí další – kinantropologickou ( pohybovou) dimenzi a alternativu pro rozvoj cestovního ruchu.

   U podnikatelských aktivit sportu, tělovýchovy a rekreace obvykle dochází k účinnějšímu využívání poskytovaných prostředků ( grantů, dotací), jak u projektů nevládního, neziskového charakteru, neboť v neziskovém sektoru ještě nejsou plně uplatňována pravidla normativů, norem, norem spotřeby a výsledná služba není plně tržně kvantifikována, navíc její poslání spočívá v užitku, nikoli v zisku.
          Z předložených vyplněných dotazníků je zřejmé, že pouze zlomek dotací a grantů směřuje do zřízení podnikatelského sportovního a rekreačního zařízení. V tomto smyslu by měla být zachovávána určitá parita rozdělení zdrojů mezi privátní a netržní-neziskový sektor z důvodů zabezpečení vyšší konkurenceschopnosti a hospodárnosti netržní sféry a také z důvodu file_0.wmf
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rozlévacího efektu těchto specifických služeb.
4.3.5 Rozpočet kraje a jeho bilanční určení


   Z úhrnné bilance rozpočtu Libereckého kraje na rok 2002 vyplývají základní bilanční položky, které jsou charakterizovány následující tabulkou příjmů a tabulkou výdajů:

   Sport a tělovýchova jsou zahrnuty do jediné položky č. 91407 rozpočtu kraje – v odboru kultury, tělovýchovy a sportu a cestovního ruchu, kde je vyspecifikováno celkem 7 mil. Kč. výdajů ( viz. Příloha č. 6a Rozpočtu Libereckáho kraje). Přímo na tělovýchovu a sport je však vyčleněno 1,5 mil. Kč z toho na :
	zpracování koncepce……………….. 0,5 mil. Kč

přímou podporu vybraných aktivit…..0,75 mil. Kč
propagaci…………………………….0,25 mil. Kč
( uvedeno v příloze č. 5).
   Spolu s 1 mil. Kč grantů na podporu tělovýchovy a sportu činí celkové výdaje na sport a tělovýchovu 2,5 mil. Kč, což je ( při výši výdajů 541,6 mil. Kč) celkem 0,47 % celkového rozpočtu kraje.
  



  Z uvedených hodnot je zřejmé, že financování sportu a TV probíhá především z jiných zdrojů, formou vícezdrojového financování, tak jak podává následující schéma:
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   Rozpočtové určení výdajů kraje na sport a TV v roce 2002 je tedy směrováno především do koncepce a propagace, kterými je možno zabezpečit trvalejší koordinační a koncepční úlohu řídících složek kraje ve vztahu ke všem aktivitám sportu a TV na příslušném území.



4.3.6  Kvantitativní a kvalitativní analýza komerčních sportovních a tělovýchovných zařízení

        Analýza jednotlivých oblastí komerčních aktivit sportu a tělovýchovy byla prováděna v souladu se správním členěním Libereckého kraje v členění podle okresů a v okresech v rámci dílčích správních oblastí. Tato část analýzy je prezentována v -  Geografickém členění -  mapami příslušných okresů a v další části - Kvantifikace a komentáře - je provedeno srovnání jednotlivých okresů včetně specifických charakteristik a dílčích tendencí, příležitostí a rizik. 

4.3.6.1    Geografické členění komerčních sportovních a rekreačních aktivit

   V následujících pěti přílohách jsou na mapách, znázorňujících mikroregiony Libereckého kraje, zobrazeny barevnými terči jednotlivé druhy sportu a rekreace, které jsou nabízeny podnikatelskou formou (Příloha č.1) Příslušné tabulky jsou pro přesnější orientaci doplněny seznamem identifikovaných podnikatelských aktivit v kraji, s odkazem na druh sportu, adresu a název podnikatelského subjektu, u některých subjektů taktéž včetně telefonního spojení (Příloha č. 2 ).

4.3.6.2     Kvantifikace a komentáře

   Jednotlivé sportovní podnikatelské aktivity jsou přehledně vyhodnoceny podle jednotlivých okresů kraje (Příloha č.4 ) a podle četností jednotlivých sportovních a tělovýchovných aktivit v následujících dvou tabulkách (Příloha č.3 ) jako podklad k celkové syntéze.


4.3.7 Závěry, obecné tendence 

   V Libereckém kraji je podle statistických údajů k 31.03. 2003 registrováno cca 670 podnikatelských subjektů, které se ve své hlavní, nebo vedlejší činnosti zabývají sportem, případně službami pro sport. V tomto počtu jsou zahnuty podnikatelské subjekty jako živnosti (vč. samostatného živnostníka), s.r.o. a a.s. Zjišťování konkrétních poskytovaných sportovních služeb bývá mnohdy u podnikatelských subjektů velmi obtížné, neboť tyto služby nebývají propagovány ani v tisku ani v médiích ani vlastními propagačními materiály podnikatelů. 
   
4.3.7.1 Obecné tendence 
 

   Nabízené komerční služby sportu jsou v jednotlivých okresech co do počtu poměrně rovnoměrně zastoupeny (Příloha č. 3 ) Největší počet nabízí okres Liberec 86,  následuje okres Česká Lípa 75, okres Semily se 65 a okres Jablonec  se 64 aktivitami komerčně nabízeného sportu. V okresech Liberec a Jablonec je vykazována výrazná polarizace na jeden mikroregion, naproti tomu v okresu Česká Lípa  jsou vyprofilovány dva mikroregiony a to Českolipsko a Doksko, okres Semily je nerovnoměrněji rozložen, s nejvyššími aktivitami v mikroregionu Rokytnicko . Nejvýraznější polarizaci okresu vykazuje okres Liberec, kde město Liberec soustřeďuje cca 82% podnikatelských aktivit sportu za celý okres. V okrese Jablonec je dominantní Jablonecko s 66%  aktivit za celý okres. V okrese Semily je nejvýznamnější Rokytnicko se 42% aktivit z celého okresu. V  okresu Česká Lípa připadá na Doksko 49% a na Českolipsko 34% podnikatelských aktivit sportu z okresu.
    Komerční sport vykazuje tendenci rozšiřovat svoji nabídku ve městech a nebo v  turisticky atraktivních oblastech. V obou těchto případech rozhoduje jednak vyšší kupní síla obyvatelstva  a také návštěvnost turisty. Ve městech jsou  ve větší míře nabízeny komerční služby sportu orientované na indoor (aerobik, fitness, sauna, solárium atd.), výjimku tvoří tenis, zatímco v turisticky atraktivních oblastech je nabídka sportů orientována na outdoor (venkovní sportovní aktivity) a přiměřeně k tomu, ale méně na indoor sportovní služby jako doplňkové sportovní služby.
    Další obecnou tendenci, kterou bylo možno vysledovat v komerčním sportu je orientace na finančně a investičně méně náročné sporty, ty náročnější jsou provozovány komerčně v podstatně menším měřítku a při menších rozměrech (např. bazény, hřiště, atd.) jak u TJ a neziskových organizací obecně. Velkou roli určitě hraje hospodárnost provozu a souběžně také  tzv. vytěsňovací efekt, kdy nepodnikatelský sektor má větší finanční možnosti díky veřejné podpoře včetně již existujícího, tradičního majetkového zázemí.
    V důsledku předchozího ani nepřekvapuje, že komerční sport se neorientuje na tradiční masové sporty (kopaná, volejbal, atletika, plavání, atd.), neboť značná investiční náročnost,  majetkový „náskok“ a dlouhá historie neziskových organizací (TJ,Sokol,atd.) neumožňují komerčnímu sektoru konkurovat v těchto oblastech.
    Obdobně je tomu u rehabilitačních služeb nabízených komerčně. Zdravotními pojišťovnami hrazené služby způsobují koncentraci poptávky u státních zařízení a jen některých vybraných zařízení komerčního typu. Komerčně nabízené služby v této oblasti jsou především z tohoto důvodu  málo početné. 

4.3.7.2. Závěry

   Komerční aktivity sportu a tělovýchovy jsou aktivity, jež jsou jednoznačně vyvíjeny za účelem zisku. V oblasti ekonomiky působí multiplikačně a rozvojově, komerční sport mnohdy doplňuje místní infrastrukturu, zvyšuje zaměstnanost, podílí se na místních příjmech. V oblastech dříve nerozvinutých, ale geograficky atraktivních prostřednictvím nabízených sportovních služeb, souběžně se službami cestovního ruchu programově zvyšuje ekonomickou úroveň místních municipalit.
   I když podpora komerčního sportu patří finančně a metodicky do podpory podnikání, určitý podíl podpory prostřednictvím grantové politiky z kapitoly sportu a tělovýchovy z koncepčního hlediska bude nutný, minimálně z důvodů rovné konkurence a efektivnosti činností sportovně zaměřeného charakteru a efektivnosti dotací a grantů. 
   Mezi mikroregiony jsou ve službách komerčního sportu propastné rozdíly. Podnikatelské aktivity ve sportu jsou nedílnou součástí podnikatelského mikroprostředí. Jejich existence je indikátorem a může být také vodítkem k vyšším aktivitám veřejné správy  na příslušném území. Koncentrace podnikatelských aktivit ve sportu je tedy jedním z podstatných faktorů tvorby koncepce tělovýchovy a sportu v krajském měřítku.
   Další komplexnější závěry jsou zahrnuty v závěrečných kapitolách SWOT analýzy vize a cílech rozvoje tělovýchovy a sportu v kraji.


