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Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 
Labe arény Ústeckého kraje 

 
 
Partneři memoranda: 
  
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 70892156 
v zastoupení:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
Český olympijský výbor 
Sídlo:   Praha 10, Benešovská 1925/6, PSČ 10100 

Identifikační číslo: 48546607 

Spisová značka: L 4600 vedená u Městského soudu v Praze 

v zastoupení:   Jiří Kejval, předseda ČOV 

 

 

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. 
Sídlo:   Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16017 

Identifikační číslo: 03039021 

Spisová značka: L 60843 vedená u Městského soudu v Praze 

v zastoupení:   Dušan Macháček, předseda 

 

Labe aréna, z.s. 

Sídlo:   Štětí, Nábřežní 835, PSČ 411 08 

Identifikační číslo: 03410447 

Spisová značka: L 9247 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

v zastoupení:   Michal Kurfirst, předseda výkonného výboru 

 

 

dále také „strany“ nebo „strany Memoranda“ 

 

v návaznosti na Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého 

kraje ze dne 8.6.2015 a se společně sdíleným pochopením: 

 

• významu Labe arény Ústeckého kraje jako součásti strategické sportovní infrastruktury pro 

přípravu státní reprezentace, 

• významu Labe arény Ústeckého kraje jako strategického sportovního zařízení v Ústeckém 

kraji, kde se každoročně pořádají významné sportovní akce, včetně akcí mezinárodních, a to 

nejen ve veslování a rychlostní kanoistice, ale i v koloběhu, dálkovém plavání, gigathlonu, 

triatlonu, rybolovu, dračích lodích, atp., 

• nadregionálního významu vrcholných sportovních akcí pořádaných na veslařském a 

kanoistickém kanále v Račicích, včetně připravovaných Mistrovství světa ve veslování 2022, 

Mistrovství světa ve veslování kategorie U23 v roce 2021, Dodatečné kvalifikace rychlostních 

kanoistů pro letní olympijské hry v Tokiu 2020, Světového poháru v rychlostní kanoistice 2020, 

Mistrovství Evropy juniorů v rychlostní kanoistice 2019, Mistrovství Evropy v dálkovém plavání 

2019 a Mistrovství Evropy v koloběhu 2019 a akcí obdobného významu, 

• potenciálu Labe arény Ústeckého kraje jako regionálního tréninkového centra pro přípravu 

talentované mládeže ve veslování a kanoistice; 

bod 14.2  příloha 2
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• potenciálu Labské akademie veslování s komplexním přístupem k rozvoji dětí a mládeže pro 

systematickou péči o talentovanou mládež a dále pro dlouhodobou spolupráci se školami na 

území Ústeckého kraje, 

• potenciálu regionálních aktivit Národního olympijského centra vodních sportů, zejména projektu 

školní ligy Česko vesluje jako významné celokrajské sportovní aktivity; 

• významu podpory a rozvoje sportu pro harmonický a zdravý způsob života obyvatel, zejména 

pak u mládeže; role sportu v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální integrace a v prevenci 

negativních společenských jevů, 

• významu sportu při vedení mládeže k aktivnímu způsobu života, utváření žádoucích návyků a 

přebírání osobní odpovědnosti, rozvoji sociálního vědomí a formování hodnotového systému; 

hodnoty sportu jako nezpochybnitelného faktoru prevence sociálně nežádoucích jevů i jeho 

celkového přínosu v oblasti sociální i ekonomické, 

• potenciálu obou areálů Labe arény Ústeckého kraje pro rozvoj přeshraniční spolupráce a pro 

rozvoj turismu v oblastní destinaci České středohoří a lokální destinaci Podřipsko, 

• dosavadních pozitivních výsledků spolupráce s Ústeckým krajem při pořádání 

mezinárodních sportovních akcí v areálu Labe arény Ústeckého kraje, při vzniku Labe arény 

Štětí a při rozvoji projektu Česko vesluje v Ústeckém kraji, 

 

tímto prohlášením stvrzují společný zájem na koordinovaném přístupu ke krokům směřujícím k 

realizaci společných sportovně-vzdělávacích projektů v Ústeckém kraji a záměru dostavby, 

financování a provozu Labe arény Ústeckého kraje, s vědomím jejího významu nejen pro 

Národní olympijské centrum vodních sportů, ale i pro sportovní, vzdělávací, rekreační a 

volnočasové aktivity obyvatel v Ústeckém kraji. 

 

Partneři memoranda proto uzavírají toto  

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 
Labe arény Ústeckého kraje (dále jen „Memorandum“) 

 

 

Čl. I 

Strany Memoranda 

 

1. Ústecký kraj (dále jen „Ústecký kraj“) je jedním z šesti krajů, do kterých byla situována 

národní sportovní centra. Na území Ústeckého kraje se nachází Národní olympijské centrum 

vodních sportů se svými sportovišti v obci Račice u Štětí (Labe aréna Račice) a v městě Štětí 

(Labe aréna Štětí). V majetku Ústeckého kraje je most přes řeku Labe, který spojuje obec 

Račice s městem Štětí a který aktuálně prochází rekonstrukcí. Ústecký kraj je zřizovatelem 

Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 

organizace (dále „VOŠ OT a SŠ Štětí“), při které bude vznikat sportovní třída se specializací 

zejména na silově-vytrvalostní sporty. Největším vodním tokem na území Ústeckého kraje je 

řeka Labe, která je nejdůležitější vodní cestou v České republice a umožňuje lodní přepravu 

do Hamburku, přístavu v Severním moři. Zároveň poskytuje ideální zázemí pro veslování a 

rychlostní kanoistiku neb zejména ve Štětí je řeka široká, klidná a s malým provozem. Díky 

podpoře Ústeckého kraje bylo na Labi ve Štětí vybudováno komplementární sportoviště k 

http://www.labearena.cz/Labe_Arena_Usteckeho_kraje/NEWS/Seznam/2014/5/11_LABE.html
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račickému veslařskému a kanoistickému kanálu – Labe aréna Štětí, což rozšířilo tréninkové a 

závodní možnosti Národního olympijského centra vodních sportů. 

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje budování moderní sportovní infrastruktury v městech kraje 

a podporuje také projekty zaměřené na rozvoj sportování dětí a mládeže, jako je např. projekt 

Českého atletického svazu „Atletika pro děti“, díky kterému mají děti možnost nejen 

navštěvovat kvalitní kroužky atletiky, ale také se bavit na akcích, na kterých se jim věnují 

známí atleti. Obdobným způsobem má Ústecký kraj zájem rozvinout spolupráci v rámci 

projektu Labe aréna Ústeckého kraje nejen s oddíly veslování a kanoistiky, ale i se školami a 

městy v Ústeckém kraji – rozvojem projektu Česko vesluje. 

2. Český olympijský výbor (dále jen „ČOV“) sdružuje sportovní svazy, federace, asociace, unie 

a další obdobné a podobné tělovýchovné a sportovní subjekty s působností na území České 

republiky, které jsou členy mezinárodních sportovních federací řídících sporty, jejichž 

disciplíny jsou začleněné do programu olympijských her a další sportovní svazy, členy 

mezinárodních sportovních federací uznaných Mezinárodním olympijským výborem. Dále 

sdružuje občany České republiky, jakož i právnické osoby a organizační složky státu se 

sídlem v České republice, podporující olympijské hnutí. ČOV vytváří podmínky pro přípravu 

státní reprezentace a zabezpečuje reprezentaci České republiky na olympijských hrách a 

dalších akcích organizovaných Mezinárodním olympijským výborem a národními olympijskými 

výbory. Posláním ČOV je rozvíjet a šířit olympijské ideály, a tím přispívat k tělesné a duchovní 

výchově občanů a zejména mládeže v duchu olympismu. ČOV se podílí na činnosti České 

olympijské nadace, která pomáhá sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. 

ČOV je rovněž leaderem projektu „Česko sportuje“, jehož cílem je přitáhnout k pohybu co 

nejširší veřejnost a změnit tak statistiky vykazující zhoršování fyzické zdatnosti a pohybové 

všestrannost dětí a zpětinásobení počtu obézních dětí. 

3. Národní olympijské centrum vodních sportů (dále jen „NOCVS“) je sdružení, jehož členy 

jsou ČOV, Český veslařský svaz a Český svaz kanoistů. Základním účelem a hlavní činností 

NOCVS je zejména: podílet se na pořádání místních, národních či mezinárodních sportovních 

a kulturních akcí; zabezpečovat přípravu sportovní reprezentace České republiky a sportovně 

talentované mládeže; vytvářet další podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí 

v České republice a k provozování sportovní a souvisejících činností; zajišťovat v oblasti 

sportu vzdělávací činnost jak pro své členy, tak pro další subjekty působící ve sportu; dalšími 

formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod., 

zejména pak formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností; podporovat 

výstavbu sportovních zařízení NOCVS a tuto následně realizovat; provozovat a udržovat 

sportovní a obdobná zařízení. NOCVS je partnerem projektu Labe aréna Ústeckého kraje. 

4. Labe aréna, z.s. (dále jen „LA") je investorem objektu Labe aréna Štětí (který je budován s 

podporou Ústeckého kraje) a regionálním parterem NOCVS při pořádání domácích i 

mezinárodních závodů v obou areálech Labe arény Ústeckého kraje. LA je autorem a 

provozovatelem projektu Česko vesluje, v rámci které je provozována školní liga, na které 

spolupracuje s více než 20-ti středními a dalšími základními školami na území Ústeckého 

kraje. LA je leadrem projektu Labská akademie veslování, v rámci které vzniká ve spolupráci 

se Saskými partnery unikátní sportovní metodika, zaměřená na komplexní rozvoj dětí a 

mládeže a využití neformální role sportu ve výchově dětí a mládeže.   
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Čl. II 

Obecné cíle spolupráce 

Strany Memoranda budou v rámci své působnosti spolupracovat na: 

 

1. Vytvoření podmínek pro pořádání vrcholných mezinárodních sportovních akcí 

Vytvoření podmínek pro realizaci vrcholných mezinárodních sportovních akcí, především ve 

veslování a rychlostní kanoistice (Mistrovství světa, Evropy, světové poháry apod.). 

Vybudování zázemí a potřebné sportovní infrastruktury odpovídající potřebám a nárokům 

mezinárodních federací FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron) a ICF 

(International Canoe Federation) a světovým reprezentačním týmům (tribuny, ubytování, 

příjezdové komunikace, technika atd.). 

Vytvoření podmínek pro realizaci mezinárodních sportovních akcí v dalších sportech, 

etablovaných v prostorách Labe arény Ústeckého kraje, jako zejména v koloběhu, cyklistice, 

plavání, v jízdě na dračích lodí nebo v rybaření. 

Zajištění masové publicity a návštěvnosti významných sportovních akcí pořádaných na 

veslařském a kanoistickém kanálu, a to i díky realizaci doprovodných programů. 

2. Vytvoření špičkových podmínek pro přípravu reprezentace České republiky 

Vybudování komplexního a kvalitního zázemí pro trénink olympijských vodních sportů 

(především veslování a kanoistiky), tak, aby byla umožněna alokace majoritní české části 

přípravy našich reprezentantů do Labe arény a následná propagace Ústeckého kraje jako 

„Kraje olympijských vodních sportů“. 

3. Využití Labe arény pro další sporty a ze strany sportovní veřejnosti 

Využití zázemí Labe arény pro další sporty a pro zdraví upevňující tělesné aktivity (HEPA – 

Health Enhancing Physical Activity) sportovní veřejnosti. 

4. Podpoře talentované mládeže specializující se na veslování a kanoistiku 

Vznik regionálního tréninkového centra pro přípravu talentované mládeže standardně 

disponující s prostorami Labe arény Štětí a příležitostně i s prostorami Labe arény Račice 

(dále jen “TCM”). TCM bude organizátorem pobytů talentované mládeže a trenérů v Labe 

aréně, které budou podporovat rozvoj olympijských vodních sportů a pohybových aktivit dětí a 

mládeže v Ústeckém kraji.  

5. Česko vesluje aneb staň se veslařskou nadějí Ústeckého kraje 

Strany Memoranda využijí dosavadní zkušenosti s projektem Česko vesluje pro jeho další 

rozvoj, zejména pak pro rozvoj školní ligy Česko vesluje. Do roku 2022 je předpokládáno  

zapojení 30 středních škol a gymnázií z Ústeckého kraje a rozšíření školní ligy o lyžařské 

trenažéry SkiErg (sesterské trenažéry dnes školní ligou využívaných trenažérů RowErg), čímž 

dojde k zvýšení atraktivity a podpoře dlouhodobé udržitelnosti projektu. Souběžně bude ve 

spolupráci s jednotlivými městy Ústeckého kraje podporováno šíření tohoto projektu i na 

základních školách. Těmito aktivitami dojde i k rozvoji halového veslování v městech 

Ústeckého kraje tak, aby Ústecký kraj byl i nadále leaderem těchto sportovních aktivit a byly 
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vytvořeny podmínky pro úspěch sportovců z Ústeckého kraje v nově etablovaném sportovním 

odvětví v ČR – halovém veslování. V roce 2020 se v ČR poprvé bude konat oficiální 

Mistrovství Evropy v halovém veslování. Česko vesluje bude dále rozvíjeno ve spolupráci s 

ostatními kraji. 

6. Vzniku sportovní třídy specializující se na vytrvalostní sporty 

Ve spolupráci s NOCVS a LA vznikne na VOŠ OT a SŠ Štětí sportovní třída, která se bude 

specializovat zejména na silově-vytrvalostní sporty, v čele s veslováním, kanoistikou a 

halovým veslováním. Žáci této sportovní třídy budou pro tréninky využívat prioritně zázemí 

Labe arény Štětí. 

7. Vytvoření podmínek pro využití Labe arény turistickou sportovní veřejností 

Cílem je napojení areálů Labe arény Račice a Labe arény Štětí na infrastrukturu cyklotras a 

příprava řešení pravobřežní cyklotrasy Štětí – Vědomice (dosud část tzv. Polabské stezky za 

vínem a poznáním), která vytvoří Podřipský cyklookruh s Labskou stezkou v úseku Vědomice 

– Roudnice nad Labe – Račice – Štětí – Hněvice.  

8. Medializaci a zvýšení publicity Ústeckého kraje 

Zajistit nadstandardní publicitu Ústeckého kraje na české i mezinárodní scéně a spolu s ní i 

publicitu olympijským vodním sportům v Ústeckém kraji a sportování dětí a mládeže obecně.  

Propagovat Ústecký kraj prostřednictvím pořádání mezinárodních akcí, nabídky zázemí pro 

trénink zahraničních týmů a reprezentací a v neposlední řadě realizací unikátního konceptu 

práce s dětí a mládeží. 

Rozvojem projektu Česko vesluje dojde k podpoře profilace Ústeckého kraje jako kraje 

olympijských vodních sportů. Zároveň budou začleněním SkiErgů do školní ligy Česko vesluje 

vytvořeny předpoklady pro prezentaci Krušných hor jako další významné destinace Ústeckého 

kraje. 

 

Čl. III 

Pořádání mistrovství světa ve veslování  

a dalších sportovních akcí nadregionálního významu 

 Strany Memoranda se za účelem přípravy a důstojného průběhu Mistrovství světa ve veslování 

2022 dohodly, že budou ve vzájemné součinnosti i každý jednotlivě, a to při zachování 

odpovědnosti organizátorů a pořadatelů, usilovat o to, aby Mistrovství světa ve veslování 2022 

bylo akcí zejména sportovně úspěšnou, ekonomicky a marketingově zajištěnou a mediálně řádně 

pokrytou. 

 Strany Memoranda se obdobně dohodly i na spolupráci na Mistrovství světa ve veslování 

kategorie U23 v roce 2021, Dodatečné kvalifikace rychlostních kanoistů pro letní olympijské hry 

v Tokiu 2020, Světového poháru v rychlostní kanoistice 2020 a dalších sportovních akcí 

nadregionálního významu. 
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Čl. IV 

Vybudování a provoz sportovišť Labe arény Ústeckého kraje 

1. Strany Memoranda se dohodly, že budou v rámci své působnosti spolupracovat na rozvoji 

Národního olympijského centra vodních sportů, resp. na dobudování Labe arény Ústeckého kraje 

(Labe arény Štětí a Labe arény Račice) jako strategického sportovního zařízení Ústeckého kraje 

a na související propagaci Ústeckého kraje.  

2. Strany Memoranda se dále dohodly, že budou podle svých možností podporovat aktivity 

probíhající na těchto sportovištích, zaměřené jak na rekreační a výkonnostní sport, tak na rozvoj 

talentované mládeže a sport vrcholový. 

3. Strany Memoranda konstatují, že sdružené investice, včetně spoluúčasti Ústeckého kraje na 

financování projektu Labe arény Ústeckého kraje poskytnutím dotace na výstavbu/dostavbu 

projektu Labe aréna Štětí etapa I. dle smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze 

dne 4.8.2015, ve znění jejích dodatků,  umožní vznik unikátního sportovního komplexu, který bude 

multifunkčně sloužit pro pořádání vrcholných světových soutěží, resp. sportovních akcí 

nadregionálního významu, pro přípravu reprezentačních týmů ve veslování a kanoistice, pro vznik 

TCM a přípravu talentované mládeže a rovněž pro výkonnostní sport a aktivity sportovní veřejnosti 

a pro žáky sportovní třídy při VOŠ OT a SŠ Štětí.  

 

Čl. V 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Strany prohlašují, že si toto Memorandum přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

2. Toto Memorandum lze měnit či doplňovat pouze po dohodě všech smluvních stran formou 

písemných a číslovaných dodatků.  

3. Uzavřením tohoto Memoranda nevznikají stranám Memoranda žádné finanční či jiné právní 

nároky. Uzavřením tohoto Memoranda se nemění závazky Labe aréna, z.s. jako příjemce dotace 

vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 nebo z jiných smluv o 

poskytnutí dotace od Ústeckého kraje na podporu Labe arény Ústeckého kraje.  

4. Memorandum nabývá platnosti dnem, kdy nastane poslední ze zákonem předpokládaných 

skutečností, tj. schválení posledním z orgánů k tomuto jednání dle obecně závazných právních 

předpisů příslušným, nebo dnem podpisu oprávněného zástupce poslední ze smluvních stran.  

Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. O uzavření Memoranda na straně Ústeckého kraje bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje ………………..č. ……. ze dne ……………. 
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V ......................... dne ......................2019 

___________________________ 

Ústecký kraj 

 

___________________________ 

Český olympijský výbor 

 

 

 

___________________________ 

Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s. 

 

 

___________________________ 

Labe aréna, z.s. 

 
 

 


