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1. Úvod

1.1 Charakteristika základních východisek

V současné době v oficiálních materiálech Evropské unie stále více zaznívá názor, že aktivní trávení volného času realizované aktivitami sportovního charakteru má významný vliv na socializaci člověka a jeho integraci do společnosti.
Abychom mohli k tomuto výroku zaujmout konkrétní stanovisko, musíme si nejprve krátce charakterizovat pojmy, se kterými budeme pracovat.
Pohyb je základním způsobem existence člověka. Pohyb není jen holým produktem svalových činností, ale i životní a existenční potřebou oduševnělého těla i ztělesněné duchovnosti.
Pohyb se stal předmětem zvláštního zájmu společnosti, a tak vznikaly a vznikají sportovní organizace a masová hnutí, která dokumentují jak životní potřebu pohybu, tak i zájem lidí provozovat pohybové činnosti. Celou tuto sféru - pohybovou činnost v celé její šíři, a se všemi důsledky označujeme jako tělesnou kulturu.
Tělesná kultura je však často vnímána jako nedůležitá součást volného času. Je tomu tak proto, že v tělesné kultuře často vnímáme jen přídavné jméno tělesný a zapomínáme na druhou část tohoto slovního spojení – podstatné jméno kultura. Proto je problematika těla, pohybu a jejich kultivace zaměňována za zúžené pojetí cvičení těla, tedy výcvik cvičenců ve chvílích tělocviku, a za sportovní trénink zacílený k co možná největším výkonům. 

Toto konstatování ale neznamená, že se nemáme zabývat problematikou talentované mládeže, výkonnostního a vrcholového sportu.
Důležitá je pouze proporcionalita a systémovost řešení celé problematiky.

Celosvětově je dnes termín „tělesná kultura”, zahrnující  tělesnou výchovu (záměrnou pohybovou aktivitu vedoucí k rozvoji a udržování fyzické zdatnosti), sport (svobodnou dobrovolnou aktivitu závodního typu, charakterizovanou výkonovou motivací) i pohybovou (tělocvičnou) rekreaci (pohybovou – tělocvičnou - aktivitu, odpovídající potřebě regenerace sil a aktivního odpočinku) nahrazován zastřešujícím termínem  „sport“. 
V tomto širším pojetí chápe sport i Rada Evropy, která věnuje této oblasti značnou pozornost. Sama Rada Evropy charakterizuje sport jako „všechny formy tělesné aktivity, které, ať v organizované či neorganizované účasti, jsou zaměřeny na vyjádření zlepšení fyzické zdatnosti i mentální pohody i formování sociálních vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních” 
 
V České republice jsou sport a tělovýchova významným způsobem podporovány veřejným sektorem. Ten je specifikován v šesti blocích, jež mají, nezatíženy byrokratickými organizačními schématy veřejné správy, zabezpečovat tyto skupiny činností:
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. vědu 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 tělesné výchovy a sportu je obsažena především v bloku odvětví rozvoje člověka – tělesná kultura, kde participuje v oblasti školství, zdravotnictví i kultury. Odtud také plyne zahrnutí tělovýchovy a sportu v kapitole státního rozpočtu v rozpočtovém určení MŠMT.

 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 sociálně-ekonomických 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.

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 externalit externalitami pozitivními.
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 k 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 podnikatelských aktivit sportu a tělovýchovy v podobě grantů, určených do činnosti občanských sdružení, ale i 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 příslušná 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 velká centra sportu, neumožňující individualizaci služeb a  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 - komerčních 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. Podnikatelský sektor však nikdy svými aktivitami nemůže nahradit obrovskou sílu, systematickou provázanost a užitečnost spolků, dobrovolných organizací, sdružení, nadací atd., tedy těch, kteří se organizují na neziskové bázi. 

Podnikatelský sektor ve sportu a tělovýchově však může svou existencí trvale řešit prázdná místa na trhu služeb sportovního a tělovýchovného charakteru. Jsou to většinou služby velmi individuálního charakteru, v mnohých případech vyžadující tu specifickou péči, kterou u neziskových a nevládních zařízení není možno bez speciálních  opatření dosáhnout. Podnikatelská zařízení se tak stávají významným doplňkem nabídky služeb příslušné oblasti.  
   
   



1.2 Demografické a geografické ukazatele Libereckého kraje
1.2.1 Geografické ukazatele

Liberecký kraj zaujímá polohu v severní části České kotliny při hranici se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se spolkovou zemí Sasko a okresem Löbau - Zittau (v délce 20 km), která je zároveň hranicí Evropské unie, a Polskem – Dolnoslezským vojvodstvím (130 km). Z pohledu dopravní exponovanosti v kontextu střední Evropy je  poloha Libereckého kraje poněkud odlehlejší, územím kraje neprochází žádný panevropský multimodální koridor .

V územním rámci České republiky je exponovanost polohy Libereckého kraje méně výrazná než na makroregionální úrovni. Přestože krajské město Liberec leží asi 100 km od hlavního města Prahy a řádově srovnatelná je také vzdálenost k dalším významným koncentracím obyvatelstva – Ústí nad Labem a Hradec Králové v ČR, Drážďany v SRN a Wroclaw v Polsku, území kraje není protnuto žádným stěžejním dopravním tahem.
1.2.2 Demografické ukazatele

K datu posledního sčítání lidu byl Liberecký kraj tvořen 216 obcemi, které se dále členily na 764 sídel. Počet obcí není na “české poměry“ nijak velký, na celkovém počtu obcí v ČR se podílí pouze 3,5%, počtem sídel se zvedá na podíl pětiprocentní, což je ve srovnání s podílem obyvatelstva kraje na ČR (4,2%) již hodnota nadprůměrná. Na jednu obec připadá téměř 2 tis. obyvatel (v ČR 1648), průměrná populační velikost sídla je 562 obyvatel (v ČR 688).

Tabulka č. 1: Základní charakteristika okresů Libereckého kraje k 31. 12. 2000

Území
počet obyvatel celkem
Hustota zalidnění obyv/km2
počet  obcí
počet částí obcí
počet obcí se statutem města
počet katastrálních území
počet obyvatel ve městech
počet obyvatel v okr.městě
Česká Lípa
106 207
93
60
205
11
153
86 951
39 914
Jablonec n. N.
88 252
219
34
116
7
77
70 666
45 428
Liberec
159 344
172
57
233
9
152
135 269
99 155
Semily
75 318
108
65
210
9
126
45 613
9 125
Liberecký kraj
429 121
136
216
764
36
508
338 499
193 622
ČR
10 266 546
130
6 251
15 018
522
13 146
7 280 749
4 571 031
Pramen: Okresy ČR v roce 2000, ČSÚ 2001

Počet obyvatel kraje ke konci roku 2000 činil 429,1 tisíc, při sčítání lidu o dva měsíce později byla tato hodnota v rámci průběžných výsledků upravena na 430,8 tis. Ve srovnání se sčítáním lidu v roce 1930 se jedná o stav velmi nízký, v období Československé republiky zde žilo téměř o 130 tisíc obyvatel více. Je to především důsledek poválečných odsunů německého obyvatelstva – většina Libereckého kraje patřila do tzv. Sudet, které byly v letech 1938 - 1945 součástí Německé říše a město Liberec hlavním sídlem sudetských Němců u nás. Nejmenší absolutní i relativní úbytek obyvatel ve srovnání let 1930 a 2001 zaznamenal okres Česká Lípa (17,6 tisíc). Z velkých měst kraje populačně vzrostla především Česká Lípa, a to o více než 20 tis. osob (také důsledek výstavby panelových domů pro pracovníky v uranovém průmyslu), Liberec získal 4,3 tisíce osob, Turnov a Stráž pod Ralskem asi 3 tisíce. O více než 4 tisíce obyvatel jsou v současné době menší Jablonec nad Nisou, Ralsko, Hrádek nad Nisou a  Kořenov.

Hustota zalidnění 136 obyvatel na 1 km2 mírně převyšuje republikový průměr a vysoká je zejména v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec. Oba jmenované okresy, a s nimi také Česká Lípa, jsou výrazně urbanizované, podíl obyvatelstva bydlícího ve městech překračuje hranici 80%. Celý Liberecký kraj patří k silně urbanizovaným územím (podobně jako kraje Karlovarský a Ústecký), ve městech žije 79% populace (v ČR 71%). Statut města mělo ke konci roku 2000 celkem 36 obcí (17% všech obcí kraje).

Tabulka č. 2: Struktura obcí a obyvatel podle velikostních skupin v Libereckém kraji k 31. 12. 2000

Území
počet obcí (%)
počet obyvatel (%)

do 499
500-1999
2000-9999
 10000 a více
do 499
500-1999
2000-9999
 10000 
a více
Česká Lípa
53,3
31,7
11,7
3,3
6,0
15,6
29,1
49,3
Jablonec n. N.
32,4
50,0
14,7
2,9
3,0
19,1
26,4
51,5
Liberec
52,6
31,6
14,0
1,8
5,4
9,7
22,7
62,2
Semily
46,2
44,6
7,7
1,5
9,1
36,1
35,4
19,5
Liberecký kraj
47,7
38,4
11,6
2,3
5,7
17,7
27,2
49,3
ČR
59,6
30,4
7,9
2,1
8,4
17,3
19,8
54,5
Pramen: Okresy ČR v roce 2000, ČSÚ 2001, Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2001

Tabulka č. 3 naznačuje relativními hodnotami strukturu rozložení obcí a v nich bydlících obyvatel podle standardních velikostních skupin počtu obyvatel. Největší zastoupení mají v kraji populačně nejmenší obce do 500 obyvatel, jejich podíl na celkovém počtu obcí však nedosahuje na rozdíl od republiky ani 50% a bydlí v nich pouze 5,7% obyvatel (v ČR 8,4%). Výrazněji vyšší zastoupení oproti republikovému průměru mají další dvě velikostní kategorie (od 500 do 10 tis. obyvatel), kde je koncentrována polovina obcí a žije zde 45% obyvatel. 

Tabulka č. 3: Struktura bytového fondu v Libereckém kraji k 1. 3. 2001

Území

byty celkem

TOB

TOB (%)
neobydlené byty
neobydlené byty (%)
sloužící k rekreaci
sloužící k rekreaci z neob. bytů
Česká Lípa
43 738
38 290
87,5
5 448
12,5
2 801
51,4
Jablonec n. N.
39 623
34 295
86,6
5 328
13,4
2 049
38,5
Liberec
68 286
61 029
89,4
7 257
10,6
2 132
29,4
Semily
37 205
27 842
74,8
9 363
25,2
5 831
62,3
Liberecký kraj
188 852
161 456
85,5
27 396
14,5
12 813
46,8
ČR
4 369 239
3 828 912
87,6
540 327
12,4
169 043
31,3
Pramen: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2001, výpočty GaREP 2002    

S vysokým počtem 764 sídel a velkou hustotou sídelní struktury v oblasti podhůří Krkonoš, Jizerských hor, Kozákovského hřbetu  a Českého ráje úzce souvisí také struktura domovního a bytového fondu. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 bylo v Libereckém kraji zjištěno 66,3 tis. trvale obydlených domů, z čehož bylo 81,5% rodinných domků (v ČR 85,6%). Počet 161,5 tis. trvale obydlených bytů z celkového počtu 188,9 tis. bytů, znamenal 14,5 procentní podíl bytů neobydlených, což je hodnota nad republikovým průměrem. Trvale neobydleným bytovým fondem vyniká zejména okres Semily s 5,8 tis. byty, z nichž jsou více než tři pětiny (62,3%) určeny a slouží k rekreaci (Krkonoše s předhůřím, Kozákov). Nadpoloviční podíl takovýchto bytů má také okres Česká Lípa a celý Liberecký kraj tak vykazuje druhý nejvyšší podíl objektů individuální rekreace (46,8% z trvale neobydlených bytů) ze všech krajů ČR.

Počtem trvale bydlících obyvatel 430,8 tisíc, zjištěných při sčítání lidu v březnu 2001, se řadí Liberecký kraj mezi naše nejmenší kraje, a to hned za Karlovarský. Tento počet představuje pouhá 4,2% všech obyvatel ČR. Jak již bylo výše naznačeno, v souvislosti s příhraniční lokalizací a vysokým podílem německy mluvícího obyvatelstva, byl počet obyvatel v minulosti výrazně vyšší. Vývoj počtu obyvatel v kraji a vybrané indexy vývoje jsou zachyceny v tabulce č. 4 a 5. 

Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji
Území
1910
1930
1950
1970
1991
2001
Česká Lípa
120 948
123 589
78 767
78 839
102 259
106 013
Jablonec n. N.
131 322
133 458
82 144
81 931
88 118
88 818
Liberec
206 348
198 884
131 520
144 225
159 196
160 220
Semily
113 374
103 848
80 681
76 631
75 547
75 769
Liberecký kraj
573 902
559 779
375 062
383 596
427 111
430 820
Pramen: Statistický lexikon obcí České republiky 1992, ČSÚ 1993, Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2001

Tabulka č. 5: Indexy vývoje počtu obyvatel
Území
2001/1910
2001/1930
2001/1950
2001/1970
2001/1991
Česká Lípa
87,7
85,8
134,6
134,5
103,7
Jablonec n. N.
67,6
66,6
108,1
108,4
100,8
Liberec
77,6
80,6
121,8
111,1
100,6
Semily
66,8
73,0
93,9
98,9
100,3
Liberecký kraj
75,1
77,0
114,9
112,3
100,9
Pramen: Statistický lexikon obcí České republiky 1992, ČSÚ 1993, Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2001, výpočty GaREP 2002

Maximální stav populace byl v hranicích současného Libereckého kraje zjištěn při sčítání lidu v roce 1910, minimální v roce 1950, rozdíl činí téměř 200 tis. obyvatel. Jediným okresem, kde ve 2. polovině 20. století počet obyvatel nerostl, byly Semily, které stále zaznamenávají největší populační propad. Největší dynamika růstu naopak proběhla v sedmdesátých a osmdesátých letech na Českolipsku, kde se za zmíněných dvacet let zvýšil počet obyvatel o 23,5 tisíce. Přesto je v současnosti populační stav Libereckého kraje pouze tříčtvrtinový ve srovnání se stavem v roce 1910. 

Tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel v Libereckém kraji k 1. 3. 2001

Území
Absolutně
relativně (%)

0-14 let
15-59 let
60 a více let
0-14 let
15-59 let
60 a více let
Česká Lípa
19 664
71 333
15 024
18,5
67,3
14,2
Jablonec n. N.
14 670
58 725
15 374
16,5
66,1
17,3
Liberec
26 634
105 853
27 634
16,6
66,1
17,3
Semily
12 994
48 093
14 630
17,2
63,5
19,3
Liberecký kraj
73 962
284 004
72 662
17,2
65,9
16,9
ČR
1 664 987
6 734 778
1 987 446
16,2
65,4
18,4
Pramen: Průběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2002

Přes uvedené skutečnosti si Liberecký kraj i v současné době, kdy v celé České republice již několik let převažuje starší složka populace (osoby 60ti leté a starší) nad mladými lidmi do 15 let, udržuje příznivější (progresivní) věkovou strukturu obyvatelstva. “Zásluhu“ na tom má okres Česká Lípa, který strhává poměr mladých a starých lidí v kraji stále na stranu prvně jmenovaných (viz tabulka č.6).

Tabulka č.7: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Libereckém kraji 

Území
k 3.3.1991
k 1.3.2001

podíl obyvatel nejméně s  maturitou
z toho vysokoškoláků
podíl obyvatel nejméně s maturitou
z toho vysokoškoláků
Česká Lípa
23,7
4,3
29,2
5,2
Jablonec n. N.
27,9
5,5
34,6
7,0
Liberec
29,8
6,7
36,3
8,4
Semily
26,7
4,8
34,5
6,5
Liberecký kraj
27,5
5,6
33,9
7,0
ČR
30,1
7,2
37,2
8,9
Pramen: SLDB 1991, FSÚ 1992,  Průběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, ČSÚ 2002

Mezi základní strukturální charakteristiky obyvatelstva patří také vzdělanostní struktura, která se sleduje pouze v desetileté periodicitě při sčítání lidu. Průběžné výsledky sčítání 2001 umožňují srovnání nejvyššího dosaženého vzdělání u obyvatel starších 15 let s hodnotami  před deseti lety (viz tabulkač.7). Nárůst počtu (podílu) obyvatel s maturitním a vyšším vzděláním je zcela zřejmý, přesto Liberecký kraj nedosahuje průměrné hodnoty České republiky. Té se nejvíce blíží okres Liberec, kde je lokalizováno nejvíce středoškolských a vysokoškolských zařízení, nejvyšší rozdíl ve vzdělanosti obyvatel vůči ČR naopak vykazuje okres Česká Lípa.


Tabulka č. 8: Pohyb obyvatelstva Libereckého kraje v letech 1996 - 2000
Území
narození
zemřelí
Přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
migrační saldo
celkový přírůstek
Česká Lípa
10,1
9,4
0,7
13,1
11,1
2,0
2,7
Jablonec n. N.
9,1
11,0
-1,9
9,0
8,2
0,7
-1,1
Liberec
9,2
10,4
-1,2
8,6
7,7
0,9
-0,3
Semily
8,8
11,2
-2,4
10,7
9,6
1,1
-1,4
Liberecký kraj
9,3
10,4
-1,1
10,1
9,0
1,2
0,1
ČR
8,8
10,8
-2,0
1,0
0,1
0,9
-1,1
Pramen: Regionální statistika 2001, ČSÚ 2001

Příznivá věková struktura obyvatel se odráží také při posuzování charakteristik pohybu obyvatelstva. Jak naznačuje tabulka č.8, přirozenou reprodukcí získával ve druhé polovině devadesátých let obyvatele již pouze okres Česká Lípa. Tento okres byl v 70. a 80. letech známý mimořádně vysokými přírůstky obyvatel v důsledku imigrace mladých lidí s rodinami za prací. Celý Liberecký kraj populaci přirozenou měnou ztrácí (za sledovaných pět let 2,4 tis. obyvatel), ukazatele porodnosti i úmrtnosti však vyznívají ve srovnání s hodnotami za ČR lépe. Na druhé straně je území kraje (i jednotlivých okresů) dlouhodobě migračně atraktivní, 2,5 tis. imigrantů ve druhé polovině devadesátých let znamenalo i nepatrný celkový přírůstek obyvatel.  

Regionální trh práce, nezaměstnanost
Situace na trhu práce a nezaměstnanost patří k základním ukazatelům hospodářské problémovosti území. Přestože došlo v ČR za posledních 5 let k výrazným změnám na trhu práce, většina z těchto změn se projevila spíše plošně a zostřila situaci v již v té době postižených okresech, a tak např. v pořadí okresů podle míry nezaměstnanosti nedošlo k výrazným posunům. To znamená, že okresy, které na tom byly špatně, jsou na tom špatně i nyní, pouze se jejich problémy prohloubily a zvětšily. 
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Graf č. 1-Vývoj míry nezaměstnanosti













Pramen: Krajský úřad v Liberci, 2002, výpočty GaREP 2002

2. Přehled dosud provedených analýz a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje  tělesné kultury v ČR i v Libereckém kraji
2.1 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu v zahraničí
Česká republika usiluje o plné zapojení do současných mezinárodních struktur. Souvisí to se snahou podílet se na vytváření politicky stabilní a ekonomicky integrované Evropy, ve které bude zajištěn volný pohyb osob, kapitálu, pracovních sil, zboží a informací. 
Této priority naší zahraniční politiky však nemůže být dosaženo bez toho, abychom se již nyní nesnažili přizpůsobit jednotlivé oblasti života společnosti obvyklým standardům a mechanizmům platícím ve státech Evropské unie. 
Proces integrace České republiky do Evropské unie zahrnuje mimo jiné také problematiku tělesné kultury. Je tedy nutné, aby se Česká republika na tento proces integrace tělesné kultury připravila a čerpala ze zkušeností členských států Evropské unie, kde  ze zkušenosti jsou ekonomické, sociální a právní aspekty na potřebné úrovni. 
Průvodním znakem vyspělých evropských států je systematická péče o rozvoj regionů, měst a obcí, kde jsou vytvářeny rozhodující a optimální podmínky pro fungování tělesné kultury. 
Aby mohla Česká republika vytvořit kvalitní a fungující systém tělesné kultury, pociťuje stále větší potřebu získávat, porovnávat a využívat informace od členských států Evropské unie a Rady Evropy. Cílem však není pouze využívání zkušeností ostatních, ale i aktivní přispívání k rozvoji tělesné kultury, jakožto významnému faktoru lidského rozvoje.
Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních institucí aktivních v oblasti tělesné kultury v Evropě je Rada Evropy. 	 
Podle článku 1 svého statutu má Rada Evropy vytvářet „užší spojení mezi jednotlivými členy k ochraně a podpoře ideálů a zásad tvořících jejich společné dědictví“ a podporovat sociální a hospodářský pokrok. Ze statutu jsou výslovně vyňaty otázky národní obrany. .
Jednání Rady Evropy se postupně soustřeďují na tři přednostní oblasti:
ochranu lidských práv a demokracie
problémy společnosti
 kulturu a sport 
Rada Evropy nemůže vydávat žádné závazné právní úmluvy, protože na ni členské země nepřevedly žádné kompetence. Nástrojem působení Rady Evropy jsou úmluvy, dohody, které po ratifikaci členskými státy platí jako společný zákon. 

Rada Evropy a její vliv na řízení tělesné kultury 
V Radě Evropy se otázkami sportu zabývá Divize sportu, která je součástí Direktoriátu výchovy, kultury a sportu. 
Od roku 1978 pracuje v Radě Evropy komise expertů v oblasti sportu, tzv. Výbor pro rozvoj sportu CDDS. Výbor pro rozvoj sportu je složen z vládních i mimovládních expertů v oblasti sportovní politiky. CDDS připravuje podklady pro evropské ministry sportu a zodpovídá za realizaci jejich rozhodnutí. 
Vytváří roční panevropský program a organizuje semináře a konference na odborná sportovní témata. Uvádíme přehled nejvýznamnějších dokumentů Rady Evropy, které můžeme využít při vytváření i obhajobě koncepcí rozvoje tělesné kultury v obcích České republiky. 
Evropská charta sportu 
V oblasti sportu je základním a nejvýznamnějším dokumentem. Byla přijata v roce 1992. Tento komplexní materiál obsahuje 13 článků, které formulují doporučení pro rozvoj sportu podle zásad humanizmu a demokracie. Do popředí moderního pojetí sportu se zde dostává zásada rovnosti a spravedlnosti. 
Sportem se v intencích této Charty rozumějí „všechny formy tělesné činnosti, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ (článek 2).

Ekonomické, sociální a právní aspekty řízení sportu jsou řešeny v těchto článcích:
q	Článek 12. 
Přiměřené formy pomoci, jakož i zdroje pocházející z veřejných fondů budou uvolňovány na ústřední, regionální nebo místní úrovni, k umožnění realizace úkolů a cílů této Charty. Finanční podpoře sportu na smíšeném základě - to jest veřejném a soukromém - bude přikládána stejná váha jako podněcování způsobilosti sportovního odvětví produkovat si samo finanční zdroje nezbytné k vlastnímu rozvoji. 
q	Článek 6. 
Bude vhodné podporovat a umožňovat provozování sportu všemi občany jako záliby ve volném čase nebo k upevňování zdraví, zlepšení výkonnosti tím, že budou mít k dispozici odpovídající zařízení, různé specializované programy a kvalifikované cvičitele, trenéry a vedoucí. 
q	Článek 4. 
Přístup ke sportovním zařízením a činnostem bude zajištěn bez jakékoliv diskriminace, která se týká pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politických či jakýchkoliv jiných názorů, národnostního či sociálního původu, příslušnosti k nějaké národnostní menšině, majetku, rodu či jakékoliv jiné okolnosti. Budou přijata opatření poskytující všem občanům možnost sportovat.
Vzhledem k tomu, že provozování sportu závisí i na počtu a rozmanitosti sportovních zařízení a jejich dostupnosti, spadá jejich celkové plánování do kompetence orgánů státní správy. Ty budou přihlížet k celostátním, krajským i místním potřebám, ale také k již existujícím veřejným, soukromým či komerčním zařízením. Odpovídající činitelé přijmou opatření umožňující odpovídající spravování i plné využití těchto zařízení při zajišťování bezpečnosti provozu. 
q	Článek 3.:
* Vzhledem k tomu, že úloha orgánů státní správy nezbytně doplňuje činnost sportovních hnutí, je úzká spolupráce s nevládními sportovními organizacemi nepostradatelná v zájmu realizace cílů této Charty, jakož i pro případné rozvoje a zřízení mechanizmů koordinace sportu.
* Bude vhodné podporovat a rozvíjet smysl dobrovolnosti a dobrovolná hnutí, zejména vytvářením příznivých podmínek pro činnost dobrovolných sportovních organizací. 
* Dobrovolné sportovní organizace si zřídí v rámci příslušného zákona s přihlédnutím k autonomii rozhodovací složky. Jak vlády, tak i sportovní organizace musí uznat nezbytnost vzájemného respektování svých rozhodnutí. 
* Aplikace některých ustanovení této Charty může být svěřena vládním nebo nevládním sportovním orgánům nebo organizacím.
* Sportovní organizace budou podporovány při navazování vzájemně prospěšné spolupráce mezi sebou i s dalšími potenciálními partnery, jako například s odvětvím obchodu, se sdělovacími prostředky a podobně, aniž by z toho vyplynulo zneužívání sportu, sportovců a sportovkyň . 
Sport je dále v Radě Evropy chápán jako autonomní a samostatně organizovaný systém uvnitř společnosti. Sport spojuje lidi různých zemí a regionů. Může hrát roli v integraci skupin ve společnosti. Z účasti ve sportu mohou mít prospěch i znevýhodněné skupiny, jako jsou sociálně slabé skupiny, duševně a tělesně postižení. Sport podporuje růst fyzické a duševní kondice lidí, přispívá k rozvoji zdravého životního stylu. Může přispívat ke snížení stresu. Udržuje skupinu starších lidí v aktivním pohybu.
Sportovní veřejnost vydává mnoho peněz na sportovní oblečení, sportovní prázdniny, cestovní výdaje spojené s fandovstvím, vstupné na utkání atd. Odhaduje se, že díky sportu utratí evropské domácnosti ročně asi 40 miliard dolarů a tím uživí přibližně 1,5 milionů osob v zemích Rady Evropy (Komise EU 1995).
Rada Evropy v roce 1966 začala používat nový termín - sport pro všechny. Všechny členské země se od tohoto data snaží povzbudit stále více občanů k pravidelnému provozování pohybových aktivit.
Tato politika oslovuje každého občana, zdravé osoby, stejně jako osoby zdravotně postižené, kterým se snaží zajistit, mimo jiné, bezbariérový přístup do sportovních zařízení a možnost využívat asistence kvalifikovaného personálu. Sport je podporován ve všech formách - od aktivit provozovaných ve volném čase až po vrcholový sport. Rada Evropy a její sportovní politika oslovuje i imigranty, sport má pomoci při zajištění jejich účasti na společenském životě nového domova. Oslovuje starší osoby pro zlepšení jejich fyzického i psychického stavu. Pomáhá při boji proti sociální izolaci seniorů. Snaží se pomoci při usnadnění znovuzačlenění mladých delikventů a vězňů do společenského života.

Evropský manifest o mládeži a sportu. Význam sportu pro společnost. (Lisabon 1995)
(Přijato výborem ministrů Rady Evropy 12. října 1995 na 545. zasedání zástupců ministrů) 
Deklarace byla přijata na VIII. konferenci evropských ministrů odpovědných za sport v Lisabonu. Jedná se o doporučení č.R (95) 16 Výboru ministrů členských zemí. 
V doporučení se zdůrazňuje, že sport je plnohodnotnou složkou v sociální struktuře, a tudíž i klíčovým faktorem ve veřejné praktické politice, zvláště ve sféře sociální, ekonomické a zdravotní. Deklarace doporučuje, aby vlády členských států ve spolupráci s veřejnými správami a autonomními sportovními asociacemi a v souladu s Evropskou chartou sportu vytvářely národní politické linie a strategie, které podporují rozvoj sportu. V příloze k doporučení č. R (95) 17 v principu č. 3 - Ekonomie se píše:
„Veřejná správa by měla mít hlavní zodpovědnost za vytváření a udržování podmínek pro rozvoj sportu, tak jak je to definováno v Evropské chartě sportu.” Měl by být uznán a podporován ekonomický přínos veřejných investic do sportu. Soukromý sektor by měl být podněcován ke spoluúčasti při vytváření těchto podmínek. Aby byla zajištěna příležitost pro každého, měla by být zdůrazněna rovnováha veřejného a soukromého financování sportu (včetně služeb a komerčních aktivit). 
Sponzorování sportu hraje důležitou roli. V zájmu solidarity mezi sporty by pomoc měla být poskytována sportům, o které média neprojevují takový zájem a které proto nepřitahují pozornost sponzorů.
Měla by být podporována opatření (např. úlevy na daních), podněcující dobrovolné zapojování jednotlivců nebo skupin, která se z hlediska nákladů ukazují jako velmi efektivní. I když význam dobrovolné práce je uznáván, utváření nových pracovních příležitostí a další rozvoj vzdělávání současných i budoucích zaměstnanců ve sportovním sektoru by rovněž měly být podporovány.
Evropská antidopingová úmluva 
Tento dokument vznikl v roce 1989 v koordinaci Rady Evropy, UNESCO a Mezinárodního olympijského výboru. Obsahem je naznačení strategie v boji proti narůstajícím problémům převážně komerčního sportu. Koordinuje boj proti dopingu, podporuje výzkum a mezinárodní spolupráci a definuje zásady provádění dopingových kontrol. 
Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech
Tento dokument vznikl jako projev znepokojení členských států Rady Evropy nad násilím a neslušným chováním a jejich důsledky mezi diváky při sportovních událostech. Byl přijatý v roce 1985. Česká republika k němu přistoupila v roce 1995. Úmluva bude aplikována stranami u sportovních událostí, ve kterých hrozí nebezpečí násilí a neslušného chování mezi sportovními diváky. 
V úmluvě jsou popsány zásady prevence a navržena konkrétní opatření, která je nutné zabezpečit na stadionech.

Evropská charta sportu pro všechny - zdravotně postižené osoby
V dokumentu jsou formulovány všeobecné zásady a doporučení, úlohy veřejných institucí, koordinace řídící práce, principy integrace zdravotně postižených osob do sportu, úkoly výzkumu, principy vzdělávání a speciálního výcviku, vše se zaměřením na zdravotně postižené osoby. 

Evropská unie a její vliv na řízení tělesné kultury 
V základních smlouvách Evropské unie chybí téma sportu. Toto téma není ani v zakladatelských smlouvách z Paříže a Říma, ani v Aktu o jednotné Evropě nebo v usneseních z Maastrichtu.
V roce 1985 byla na summitu v Miláně schválena „Adonninova zpráva“, kde se mezi jiným říká, že „ ... sport je vynikajícím prostředkem k upevnění pocitu sounáležitosti Evropanů k Evropské unii”. Komise Evropské unie si od této doby uvědomuje vysoký význam sportu jako komunikačního prostředku, ale i jako ekonomického faktoru. Proto se Evropská unie zapojuje do Evropských her v Albertville a Barceloně a na Tour de France.
V roce 1991 Evropská unie vydává dokument „Evropská unie a sport“. V roce 1993 jsou prošetřovány současné a potencionální dopady právních předpisů a politiky Evropské unie na organizaci a vykonávání sportovních aktivit. Od roku 1991 je zajišťován dialog mezi Evropskou unií a osobami zodpovědnými za sport v členských státech, a to jak na státní, tak na nestátní úrovni Evropským sportovním fórem. 
Evropské sportovní fórum je poradním fórem Komise Evropské unie. Spolupráci jednotlivých DG při řešení otázek sportu podporuje důležitá instituce s názvem „Sport Info Europe“. Je to vlastně informační služba DGX podávající telefonické a písemné informace ke všeobecným směrnicím EU, ale reagující i na dotazy EU v oblasti sportu. Tato informační služba je využívána i Radou Evropské unie, která vytvořila skupinu „Sports Inter Group“ sloužící k přenosu toku informací mezi institucemi EU a Radou Evropy. Díky tomu, že se Evropská unie zabývá sportem, jsou vyvolány na státních místech a v nestátních sportovních organizacích členských zemí EU velké diskusní procesy. Evropský sport se začíná koordinovat a přizpůsobovat nové situaci.
Praktickým výsledkem je i úsilí o kontakty členských států s Evropskou unií, které vyústilo k otevírání kanceláří členských zemí v metropoli Evropské unie.
Opatření v Evropské unii vztahující se ke sportu se řídí principy subsidiarity a partnerství. To znamená, že kompetence národních, státních a nestátních institucí pro sport zůstávají zcela nedotčené. 
Jedině v případě, že opatření státu jako jednotlivce jsou méně účinná než opatření společenství, následuje oprávněný zásah Evropské unie. 
Hlavním rysem sportovní politiky Evropské unie na lokální úrovni je spolupráce - a to jak vertikální s orgány vyšších celků, tak horizontální na místní úrovni mezi obcí, místním soukromým sektorem, školami, kluby atd. 
Těžiště státní správy či samosprávy je v oblasti rekreačního a masového sportu. 
2.2 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu na úrovni státu
Proměny sportu v Evropě a na celém světě zasahují nikoliv bezvýznamně i tělesnou kulturu v České republice.V tělesné kultuře v České republice zaznamenáváme změny obsahu, struktury, organizace, ekonomie a vzdělávání.
V České republice má tělesná kultura dostatečné institucionální zajištění. Je součástí vědeckého procesu i běžného všedního života. Všechny organizace působící v tělesné kultuře v České republice mohou realizovat svobodně svou činnost jako suverénní subjekty. 
Naprostá většina organizací působících v České republice v oblasti masového, výkonnostního a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Mimoto v oblasti sportu působí samozřejmě řada dalších subjektů s různou právní formou – společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, příspěvkové organizace zřízené státem a obcemi atd. K 15. květnu 2000 bylo v ČR registrováno 42 302 občanských sdružení a 27 554 jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou (zdroj Český statistický úřad).
-	Tabulka č. 9: Vývoj státních dotací na podporu tělesné kultury v České republice
Dotace
1995
1996
1997
1998
Neinvestiční celkem
956 636
1 003 086
874 203
752 884
Veřejně prospěšné programy
484 136
475  942
396  283
281  686
Stát. sport. reprezentace
248 000
286 150
255 000
243 062
Resort. sportovní centra
224 500
240 100
222 000
240 000
Investiční celkem
310 325
258 241
216 380
150 231
Občanská sdružení
239 969
169 255
164 340
113 275
Stát. sport. reprezentace
    2 000
  18 000
  16 000
    3 059
Resort. sportovní centra
  68 356
  70 986
  36 040
    33 897
CELKEM
1 266 961
1 260 433
1 089 663
914 979
Pramen: Expertní skupina odboru tělovýchovy MŠMT, Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice, Praha,1999

Uvedený vývoj státních dotací do roku 1998 ukazuje, že podpora tělesné kultury v České republice trvale klesá. Největší tempo poklesu je ve směru k občanským sdružením. 
Poskytování státních dotací občanským sdružením v letech 1999 a 2000 upravovalo usnesení vlády České republiky č. 642 ze dne 23. června 1999. Současně s tím platily „Zásady pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu”, vydané Ministerstvem financí č.j.: 115/87, 361/1998, a to s účinností od 1. ledna 1999. 

Poskytování státních dotací investičního charakteru bylo upraveno „Zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených pro pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku”, které vydalo Ministerstvo financí a zákonem č. 218/2000Sb. a prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb. k jeho §13.
Výsledkem těchto legislativních podmínek jsou následující údaje o podpoře tělesné kultury.
Tabulka č. 10: Údaje o podpoře tělesné kultury (v mil. Kč)

      1997
      1998 
        1999
         2 000 
Státní rozpočet
     1 089
       915
        1 077
         1 147
Z toho dotace  investiční
        216
       150 
           178
            140   
Z toho dotace neinvestiční
        873
       765
           899
         1 007 
Obecní rozpočty celkem
      2 364
   2  319
        2 490 

Z toho dotace  investiční
      1 066
       9 74
           939

Z toho dotace neinvestiční
      1 298 
    1 345
         1 551 

Podpora  z  veřejných zdrojů  celkem
      3 453
    3 234 
         3 567

Zdroj: Červenka, Z.: Perspektivy financování sportu z veřejných zdrojů, MŠMT, Praha 2001
Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy. Rozdělování státních zdrojů na podporu tělesné kultury znázorňuje schéma č. 3. 

STÁTNÍ ROZPOČET
Kap. 333
Kap. VPS
MF
MŠMT
VPP, investice, státní reprezentace
Rada TVS
Veřejně prospěšné programy
Investice
Státní sportovní reprezentace
Občanská sdružení
Státní sportovní reprezentace v OS
Resortní sport. centra
Občanská sdružení
Státní sportovní reprezentace v CS
Reprezentační centra (Nymburk, Račice)
Schéma č.1: Rozdělování státních zdrojů na podporu tělesné kultury 


Zdroj: Pramen: Novotný, J.: Ekonomika sportu,VŠE Praha,1995

Občanská sdružení používají 60-75% zdrojů na financování svého provozu a na údržbu tělovýchovných zařízení.( Zdroj: Pramen: Novotný, J.: Ekonomika sportu,VŠE Praha,1995)
 Kromě již zmíněných státních dotací získávají občanská sdružení finanční prostředky z vlastní činnosti, členských příspěvků, „sponzoringem“ právnických a fyzických osob a podílejí se na výtěžku sázkových her SAZKA a.s. 
Podpora ze sázkových her SAZKA a.s. pro tělesnou kulturu v uplynulých letech činila: 

Tabulka č.11:Výtěžek ze sázkových her Sazka a.s. pro tělesnou kulturu v České republice        (tis. Kč)
1995
1996
1997
1998              
  1999
2000
630 938
676 830
715 808
824 175          
 860 000
898 268
Pramen: Výroční zpráva 2000-SAZKA a.s.
Akcionáři SAZKA, a.s. mají právní statut občanských družení. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Programy státní podpory tělesné kultury v České republice
Systém poskytování státních dotací z kapitoly MŠMT pro rok 2001 a další léta zůstane v současné podobě. Dotace budou poskytovány občanským sdružením s celorepublikovou působností v rámci Programů státní podpory sportu:
Program I – Státní sportovní reprezentace
·	Podpora sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích (olympijské a paralympijské hry, deaflympiády, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Univerziády a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže) prostřednictvím vybraných sportovních svazů.
Program II – Sportovní centra mládeže
·	Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15 – 19 let) prostřednictvím vybraných sportovních svazů.
Program III – Sportovní talent
·	Podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích. 
·	Podpora pořádání mezinárodních soutěží mládeže dorosteneckých a žákovských kategorií zajišťovaných sportovními svazy na území ČR, a to pouze na úrovni MS a ME (podpora se uskuteční formou příspěvku na pořádání soutěže, který může dosáhnout 10% rozpočtových nákladů).

Program IV – Sportovní třídy
·	Podpora sportovní přípravy žáků tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základních školách prostřednictvím vybraných sportovních svazů
Program V – Národní program rozvoje sportu pro všechny
·	Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, především mládeže.
·	Podpora projektů celostátního rozsahu. 
·	Podpora pohybových aktivit občanů seniorského věku (od 60 let).
·	Podpora tělovýchovné reprezentace v oblasti sportu pro všechny.
·	Podpora výchovy a vzdělávání dobrovolných pracovníků.
Program VI – Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení
·	Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
·	Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a sportovních talentů ve vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
·	Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
Program VII – Sport a škola
·	Podpora školních a studentských sportovních klubů sdružených v Asociaci školních sportovních klubů, České asociaci univerzitního sportu, České asociaci akademických technických sportů a případně dalších.
Program VIII – Sport zdravotně postižených
·	Podpora zapojení dospělých do pravidelné sportovní činnosti.
·	Podpora zapojení mládeže do pravidelné sportovní činnosti.
·	U obou těchto programů mohou o podporu žádat pouze sdružení nebo jejich organizační složky, jejichž členská základna je nejméně z 90% tvořena zdravotně postiženými.
·	Podpora mezinárodních soutěží zdravotně postižených, pořádaných na území ČR. 
·	Jde o akce mimo režimy státní sportovní reprezentace.
-	Rozdělování státních prostředků posuzuje rada pro tělovýchovu a sport, která svá doporučení předkládá k rozhodnutí ministru školství, mládeže a tělovýchovy.
2.3 Analýzy a koncepční dokumenty v oblasti tělesné kultury a sportu na úrovni okresů, měst a obcí Libereckého kraje
V uplynulém období vzniklo v rámci Libereckého kraje několik strategických rozvojových dokumentů, v nichž se okrajově obráží i problematika tělovýchovy a sportu. Jedná se zejména o Strategii regionálního rozvoje VÚSC Liberecký kraj (I. a II. etapa – ARR Liberec+SAUL Liberec+Technická univerzita v Liberci – 1998-99), Regionální operační program NUTS 2 – Severovýchod (ARR Liberec+spolupráce – 1999, aktualizace 2001), Program rozvoje Libereckého kraje (ARR Liberec+SAUL Liberec+Technická univerzita v Liberci – 2000), Strategie rozvoje Libereckého kraje (aktualizace 2001).
Strategie regionálního rozvoje VÚSC Liberecký kraj – problematika tělovýchovy je pouze okrajově zmiňována v analytické části v kapitole 7. - Sociální a kulturní prostředí a v kapitole 9. -  Rekreace a cestovní ruch. V syntetické části jsou oblasti sportu věnovány strategické směry:
2.SM4 – Optimalizace sítě a kapacit kultury a sportu (Rozvojové aktivity: 2.A13 – Program optimalizace sítě a kapacit zařízení pro kulturu a sport, 2.A15 – Podpora aktivit a služeb kultury a sportu místního, regionálního a nadregionálního významu)
2.SM5 – Určení priorit financování školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu (Rozvojové aktivity: 2.A17 – Vymezení zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu regionálního a nadregionálního významu, 2.A18 – Zajištění odpovídajících finančních zdrojů pro rozvoj činností zařízení pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a sport, 2.A19 – Aktivizace „jiných“ zdrojů financování zařízení pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a sport)
5.SM2 – Dostavba středisek zimních sportů, zkvalitnění a doplnění služeb (Rozvojové aktivity: 5.A4 – Systémové propojení doplnění služeb Harrachov – Rokytnice nad Jizerou, 5.A5 – Dostavba areálu Ještěd, 5.A6 – Doplnění služeb a zlepšení dopravní přístupnosti areálu Bedřichov – Severák, 5.A7 – Doplnění služeb a dobudování areálu Tanvaldský Špičák, 5.A8 – Zkvalitnění nabídky zimního rekreačního využití prostorů Desná – Kořenov – Paseky nad Jizerou; Benecko – Vítkovice; Krompach – Horní Světlá, 5.A9 – Zkvalitnění  služeb v prostorech letní rekreace u vody na Českolipsku: Doksy – Staré Splavy, Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem, Holanské rybníky a Sloup, 5.A10 – Dostavba  rekreačního areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou, 5.A11 – Výstavba rekreačního areálu u nádrží po těžbě štěrkopísků v Příšovicích, 5.A12 – Dobudování  areálu letní a zimní rekreace v prostoru Jablonecké přehrady a rozšíření vodní nádrže Liberec – Vesec a vybudování  areálu příměstské rekreace u vody).
5.SM5 – Péče o rozvoj pěší turistiky (Rozvojové aktivity: 5.A16 – Zkvalitnění navigačních systémů, instalace vícejazyčných tabulí, značení turistických stezek, 5.A17 – Rekonstrukce, oprava a údržba turistických stezek, 5.A18  – Propagace námětových turistických tras).
5.SM6 – Péče o rozvoj cykloturistiky (Rozvojové aktivity: 5.A19 – Vyznačení základní sítě cyklotras (dle generelu) a regulace provozu cyklistů v chráněných krajinných oblastech, 5.A20 – Postupné rozšíření cyklotras na navazující místní okruhy, 5.A21 – Následné budování samostatných cyklostezek v místech největšího provozního zatížení a souběhu se silnicemi I. a II. třídy, 5.A22 – Doplnění služeb pro cykloturisty zřizováním půjčoven a opraven kol a zajištění hromadné přepravy kol v prostředcích veřejné dopravy)
5.SM7 – Vytváření podmínek pro agroturistiku a ostatní druhy využití volného času (Rozvojové aktivity: 5.A23 – Zřizování farem koní vybavených službami pro hipoturistiku, 5.A24 – Propagace ekologicky šetrné turistiky, zřizování naučných stezek, 5.A25 – Rozvoj nových aktivit pro využití volného času s ohledem na únosnost místního přírodního prostředí (přesunové prostředky, vodní turistika, jízdy kočárem, dostavníkem, rafting, horolezectví, paragliding, moto a hiposkiering, skating, létání na rogalech, sportovní rybaření, využití honiteb a myslivostí)
5.SM9 – Otevření nových hraničních přechodů, propojení turistických stezek a cyklotras (Rozvojové aktivity: 5.A29 – Propojení turistických stezek a okruhů s dnešními a nově navrhovanými pěšími turistickými přechody v Lužických a Jizerských horách a Krkonoších na systémy stezek v Německu a Polsku, 5.A30 – Otevření nových hraničních přechodů pro pěší a cykloturisty v prostoru Petrovice – Kammloch, Harrachov nádraží – Orle, Jizerka – Orle, 5.A31 – Zajištění návaznosti a prodloužení mezinárodních cyklotras např. od pramene Nisy k Baltu, Liberec – Hartau – Waltersdorf – Dolní Podluží)
Program rozvoje Libereckého kraje – analytická část je členěna podle šesti prioritních os. Problematika sportu a tělovýchovy je zmiňována pouze v kapitole Cestovní ruch (v rámci popisu zón cestovního ruchu). Ve SWOT analýze pro prioritní osu Cestovní ruch je zařazeno mezi silné stránky heslo: „oblast Libereckého kraje je vhodná pro celoroční rekreaci a sportovní vyžití“, mezi příležitosti: „pořádání význačných mezinárodních sportovních a kulturních akcí“.
V koncepční (syntetické) části PRK se objevují zmínky o zdravém životním stylu a využití volného času ve společných strategických cílech:
„Zlepšení podmínek pro rozvoj osobnosti a zdravý životní styl, zvýšení funkční gramotnosti obyvatelstva, vytvoření příznivého prostředí pro bydlení, práci, zdravotní a sociální péči, využití volného času obyvatel“.
Dílčí cíl 4. prioritní osy Lidské zdroje: 
„Zkvalitnění kulturního a sportovního života s cílem zvýšit podíl aktivních forem zapojení obyvatelstva a zájmových činností za využití historického potenciálu území, zlepšení pracovních podmínek v této oblasti“.
V rámci přehledu opatření a aktivit k naplnění strategických cílů se problematika sportu a tělovýchovy objevuje pouze okrajově:
Lidské zdroje – opatření B5.2 – „Podpora rozvoje kulturních hodnot“ zahrnuje aktivitu B5.2.1/A „Zajištění vzájemné regionální provázanosti kulturních, sportovních a zájmových činností“.
Infrastruktura – opatření C1.1 – „Zlepšení silničního propojení uvnitř regionu“ zahrnuje aktivitu C1.1.5/A  „Výstavba oddělených cyklistických stezek, prvořadě celostátního a regionálního významu, včetně podpory vzniku lokálních“.
Cestovní ruch – opatření E2.3 – „Rozvoj nových forem turistiky a příslušné infrastruktury při respektování zásad ochrany přírody a krajiny“, aktivita E2.3.1/A „Vybudování základní sítě cyklotras a následně samostatných cyklostezek v návaznosti na Prahu a jejich pokračování v Polsku a Německu s ohledem na napojení na evropskou síť, včetně služeb pro cyklisty.
Regionální operační program NUTS 2 – Severovýchod zpracovává pouze ty problémové oblasti, které jsou předmětem podpory z fondů EU. Proto je oblast sportu a tělovýchovy v tomto dokumentu zmiňována zcela výjimečně, a to v rámci prioritní oblasti Cestovní ruch. SWOT analýza v segmentu silných stránek NUTS 2 – SV uvádí, že „oblast je vhodná pro celoroční rekreační pobyt a sportovní aktivity“, příležitostí je mj. „rozvoj nových forem cestovního ruchu (konferenční turistika, sportovně – kulturní turistika, agroturistika…)“
Koncepční část ROP SV se dotýká tématu v rámci prioritní oblasti Lidské zdroje a Cestovní ruch. Hlavním cílem pro oblast Lidské zdroje je „Vytvoření optimálních a propojených sítí vzdělávací soustavy, zdravotnických a sociálních služeb, kulturních a sportovních zařízení. Zlepšování životních a bytových podmínek obyvatelstva včetně odstraňování překážek pro handicapované. Soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Vytvořit podmínky pro integraci regionu do struktur Evropské Unie“.
Lidské zdroje – opatření 4.3 – „Vytvoření podmínek pro optimální rozvoj zdravotnických, sociálních, kulturních, sportovních a rekreačních zařízení a aktivit (státních i nestátních) při využití přírodních hodnot regionu a s důrazem na prevenci sociálně-patologických jevů“ zahrnuje aktivity 4.3.2 – „Sledování vývoje nových rizik, nových nemocí a tomu odpovídajících požadavků a nákladů preventivní, diagnostické a léčebné péče, podpora programů prevence onemocnění a vytváření podmínek zdravého životního stylu“ a 4.3.6 – „Optimalizace sítě a kapacit zařízení pro sport a kulturu místního, regionálního a nadregionálního významu, podpora jejich služeb a aktivit se zřetelem na posílení sounáležitosti obyvatel k regionu“
Cestovní ruch – opatření 6.1 – „Zvyšování kvality regionálních a lokálních služeb, podpora tvorby produktů cestovního ruchu, rozvoj jednotlivých forem turistiky, posílení propagace a marketingu“ zahrnuje aktivity 6.1.6 – „Zavádění kategorizace zařízení cestovního ruchu na základě kvality poskytovaných služeb. Rozvoj tradičních forem turistiky (pěší turistika, kulturní turistka, lázeňství, kongresová turistika, venkovská turistika apod., 6.1.7 – „Rozvoj zimní a letní rekreace v horských střediscích  Jizerských hor, Krkonoš, Lužických a Orlických hor a v oblastech Ještědu, Králického Sněžníku a na Českomoravské vrchovině, včetně vytváření podmínek pro pořádání sportovních a jiných akcí mezinárodního i republikového významu (např. příprava mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách SKI 2007), při respektování zásad ochrany přírody a krajiny“, 6.1.8 – „Rozvoj cykloturistiky – budování a značení cyklotras a cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury, vydávání cykloturistických map a itinerářů, budování půjčoven a opraven jízdních kol apod.“, 6.1.9 – „Rozvoj nových aktivit pro využití volného času s ohledem na únosnost místního přírodního prostředí (přesunové prostředky, vodní turistika, jízdy kočárem, dostavníkem, rafting, horolezectví, paragliding, moto a hipposkiőring, skating, létání na rogalech, sportovní rybaření, využití honiteb a myslivosti apod.)“.
Strategie rozvoje Libereckého kraje (aktualizace 2001) se v analytické části zabývá v kapitole VII. problematikou sportu a tělovýchovy:
„Jednou z významných, avšak stále ještě nedoceněných determinant zdravého životního stylu obyvatel je tělovýchova a sport. Sportování má pozitivní vliv nejen na zdraví populace, ale prostřednictvím svých zázemí poskytuje i důležité doplňkové služby pro rekreaci a cestovní ruch a jeho úloha je tak nezanedbatelná i po stránce ekonomické.
V kraji je velkým kladem zejména stálá a kvalitní činnost sportovních a tělovýchovných organizací, které mají vedle škol nejvýznamnější tradici nejen v oblasti vrcholového sportu, ale také v oblasti sportu pro všechny.
Z celkového počtu obyvatel Libereckého kraje se více než ¼  aktivně angažuje v tělovýchově a sportu. Tento ukazatel spolu s údajem o množství sportovních soutěží místního, regionálního, celostátního a mezinárodního významu, které se každoročně konají v Libereckém kraji, jen podtrhuje důležitost tělovýchovy a sportu.
Hlavní problémové oblasti tělovýchovy a sportu
-	rozdílná  úroveň vedení povinné tělesné výchovy ve školách a nedostatečný počet hodin 
            povinné školní TV
-	nedostatečné možnosti aktivního zapojení do zájmové tělovýchovné činnosti na školách
-	zastaralá tělovýchovná a sportovní zařízení
-	omezená výstavba a údržba a nezajištěný provoz volně přístupných sportovišť
-	výše nájmů hrazená provozovatelům TV zařízení.
Hlavní zásady a východiska pro zlepšení situace
-	tvorba koncepcí a  programů  sportu pro všechny
-	zajištění výstavby, rekonstrukcí, údržby a provozu sportovišť, středisek volného času, 
            budov a kluboven, která by byla v souladu s připravovaným „Zákonem o standardizaci a 
            dostupnosti veřejných služeb“, do níž patří i volnočasové aktivity občanů včetně sportu
-	provádění odborné, metodické, iniciační, koordinační a kontrolní činnosti
-	poskytování informací veřejnosti o nabídkách tělovýchovných a sportovních aktivit pro 
            občany
-	budování vhodných přírodních areálů a úpravy vhodných volných ploch v obecním 
            majetku pro volnočasové aktivity občanů a zabezpečování jejich provozu a údržby
-	podpora činnosti TJ/SK z veřejných rozpočtů
-	posílení významu sportu ve společnosti vč. reálného ohodnocení pracovníků 
             v tělovýchově
I přes výše uvedené pozitivní aspekty rozvoje sportu a tělovýchovy v LK se  ve srovnání s vyspělými zeměmi nedaří dosáhnout ani průměrných hodnot v kvalitě a kvantitě pohybové aktivity občanů. 
U mládeže dochází k poklesu zájmu o sport jako takový, následně s ještě vážnějšími důsledky, jako jsou kriminalita a drogová závislost. Varující je celkově nezdravý životní styl a nárůst civilizačních chorob.
Postupná realizací vybraných zásad a východisek v souladu se „Zákonem o sportu“ a „Národním programem sportu pro všechny“, kde jsou tělovýchovné a sportovní činnosti označeny za činnosti veřejně prospěšné, umožní vytvářet podmínky pro novou orientaci dětí, mládeže a dospělých ve prospěch aktivního životního stylu.“
SWOT analýza oblasti Lidské zdroje v segmentu silných stránek Libereckého kraje uvádí „nabídku služeb zařízení s nadregionálním významem a jejich aktivit (vzdělávání,kultura, sport)“, v segmentu slabých stránek „nedostatek finančních prostředků na rozvoj celoživotního vzdělávání, kultury, sportu“, v příležitostech „rozšíření možností kulturního a sportovního vyžití mládeže jako prevence sociálně-patologických jevů“, „využití potenciálu místních aktivit (kultura, tělovýchova, sociální sféra…) ke stabilizaci obyvatelstva“ a „rozvoj zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury, sportu“. 
V prioritní oblasti Cestovní ruch v segmentu silných stránek Libereckého kraje připomíná „velmi silný potenciál historických, přírodních, kulturních a sportovních atraktivit“, v segmentu příležitostí „pořádání význačných mezinárodních sportovních a kulturních akcí, rozvoj kongresové turistiky a dalších specifických forem (vozíčkáři…)“.
Celková vize Libereckého kraje představuje očekávaný stav Libereckého kraje v dlouhodobém časovém horizontu (10 – 15 let) – po realizaci strategických opatření.
Tato vize předpokládá, že :
Jsou vytvořeny podmínky pro všestranný rozvoj života člověka.
Vybudováno zázemí a zajištěna široká nabídka pro kvalitní sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel.
Je rozvinut ekonomický a technický potenciál Libereckého kraje.
Je zajištěno zdravé životní prostředí a rozvoj území realizován v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Je vytvořen efektivně fungující a všeobecně uznávaný systém veřejné správy Libereckého kraje.
V rámci výběru kritických oblastí podle jednotlivých prioritních okruhů se objevuje problematika sportu v lidských zdrojích – „Význam subjektů a jimi zajišťovaných služeb v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče, kultury a sportu“.





Strategické cíle a opatření pro oblast lidských zdrojů:
Hlavní cíl: Rostoucí životní úroveň obyvatel, kvalitní lidský potenciál
Dílčí cíl: Zdravé, vzdělané a sociálně stabilní obyvatelstvo, kvalitní zázemí pro život lidí
Specifikace cíle: Zajištění kvalitních vzdělávacích možností, zdravotních a sociálních služeb s velkým důrazem na prevenci, vybudování kapacit pro rozvoj kulturní, sportovní, rekreační a společenské sféry, optimálně rozmístěných na území celého kraje
Ověření dosažení cíle: mj. faktický nárůst nabídky kulturních, sportovních a rekreačních možností a nárůst uživatelů ve srovnání s rokem 2001
Návrh možných opatření k dosažení cíle: rozšíření nabídky kulturních, sportovních a rekreačních možností a zajištění jejich dostupnosti


