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1 Úvodní slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

potřeba koncepčního plánování na komunální úrovni se dnes stává 

aktuálním tématem a obec Hodonice není výjimkou. Tento plán také 

vychází z povinnosti, kterou na obce klade v ustanovení § 6 odst. 2 

zákona č. dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. To 

však není jediný důvod, protože obec Hodonice má přirozený zájem 

na zvyšování kvality života svých obyvatel, jak vyjádřila ve svém 

strategickém plánu rozvoje obce. Smysluplné a aktivní trávení času 

je neodmyslitelně spjato se sportem, který také slouží jako 

významná součást tvorby sounáležitosti obyvatel se svojí obcí a 

dotváří tak atraktivitu obce jako sídelního útvaru. Sport jako takový 

spojený s pohybovými aktivitami také spoluvytváří zdravý životní 

styl. 

Hlavním posláním plánu rozvoje sportu je systematicky podporovat sport ve všech jeho rovinách a 

pro všechny vrstvy obyvatel. Součástí patřičné pomoci sportovním aktivitám je také vhodně 

nastavený finanční rámec pro podporu aktivit, neboť zdroje obce nejsou neomezené. Obec se proto 

primárně zaměřuje na organizaci a zajištění podmínek pro výkon sportu v obci. Klíčovou složkou 

takových podmínek je výstavba a údržba sportovišť, jejich zpřístupnění všem obyvatelům obce a 

obstarání podmínek pro pohybové aktivity celým rodinám. Plán rozvoje zohledňuje místní 

podmínky, možnosti a celkové vlivy okolního prostředí. Předkládaný materiál prezentuje dosažené 

výsledky a návrhy pro optimalizaci systému sportu a tělesné kultury obecně. 

Věřím, že plán rozvoje sportu v obci přispěje k tomu, aby obec Hodonice zůstala a byla i nadále 

místem s vysokou kvalitou života.  

  

Bc. Pavel Houšť 

Starosta obce 
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2 Základní informace  
Zpracovatel: 

Obec Hodonice 

Termín a průběh zpracování: 

Červenec 2018 – srpen 2018 

Důvod zpracování dokumentu: 

Dokument byl zpracován jako koncepční materiál, jehož cílem je podpora vyváženého rozvoje 

sportu. 

Řešitelský tým 
Seznam řešitelů podílejících se na tvorbě strategického plánu: 

 Bc. Pavel Houšť, starosta, 

 Miluše Mitregová, místostarostka, 

 Bc. Karel Matoušek,  

 Tomáš Letocha,  

 Roman Hřebabecký,  

 Jan Procházka,  

 František Houšť,  

 Jan Klíčník,  

 Ing. Jitka Bořilová,  

 Petr Korger, 

 Ing. David Janečka, konzultant, 

 Mgr. Karin Janečková, konzultant. 

Tento projekt byl financován ze zdrojů obce. 

2.1 Zkratky 
Tabulka 1 Zkratky 

Zkratka Význam 

CZ Česká republika 

ČR Česká republika 

DIČ Daňové identifikační číslo 

EEO Extreme Euro Open (střelecká soutěž) 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

IČ Identifikační číslo 

IPSC International Practical Shooting Confederation (způsob střelby) 

Kč Koruna česká (měna) 

ORP Obec s rozšířenou působností 

Sb. Sbírka (zákonů) 

SDH Spolek dobrovolných hasičů 

SO Správní obvod (obce s rozšířenou působností) 

SWOT 
Matice vlastností subjektu silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) 

TJ Tělovýchovná jednota 

ZŠ Základní škola 
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3 Metodická východiska pro zpracování 

plánu rozvoje sportu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti 

s podporou sportu vypracovalo pro města a obce doporučenou 

osnovu pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 

230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument 

bude z této osnovy čerpat a vycházet. 

§6 zákona udává povinnost obce zpracovat plán rozvoje sportu v obci nebo kraji, který obsahuje 

zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech pomoci sportu 

a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu 

je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Plán podpory sportu obce je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti pomoci 

a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním 

spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů 

rozvoje sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025. Pro naplnění této 

zákonné povinnosti je nutné zpracovat v plánu rozvoje sportu minimálně náležitosti uvedené v §6a 

odst. 2 zákona. 

Tento dokument vychází z těchto doporučení. 
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4 Analytická část 

4.1 Základní údaje o obci 
Obec Hodonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v 

souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 1 v 

platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zákon č. 367/1990 

Sb., o obcích byl zrušen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Posláním obce Hodonice je zajištění veřejné správy na svém 

území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za 

podmínek stanovených zákony.  

Tabulka 2 Základní údaje o obci 

Údaj Informace  

Název Obec Hodonice 

Adresa 
Obec Hodonice 
Obecní 287 
671 25 Hodonice 

IČ 
DIČ 

IČ: 00292788 
DIČ: CZ00292788 (mimo činnost veřejné správy) 

Stránky obce http://www.hodonice.cz  

Katastrální výměra 871,45 ha 

Nadmořská výška 210 m 

 

4.2 Počet obyvatel  
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xb  

Obyvatelstvo obce je klíčovou cílovou skupinou pro rozvoj sportu, proto je nutné věnovat pozornost 

jeho počtu. Počet obyvatel obce a jeho vývoj je následující. 

Tabulka 3 Počet obyvatel a jeho vývoj 

Rok 
Počet 
obyvatel 

2005 1779 

2006 1806 

2007 1825 

2008 1862 

2009 1864 

2010 1833 

2011 1838 

2012 1831 

2013 1830 

2014 1837 

2015 1826 

2016 1828 

 

 

 

http://www.hodonice.cz/
https://www.czso.cz/csu/xb
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4.3 Srovnání s okolními obcemi 
V okolí obce Hodonice se nachází poměrně značné množství obcí a pro účely statistické analýzy 

jsou vzaty v úvahu pouze obce přímo sousedící. Z dat je zřejmé, že obec Hodonice patří mezi 

největší obce v okolí. Počet obyvatel je uveden k 1. 1. 2018 a jedná se o trvale bydlící. 

Tabulka 4 Srovnání počtu obyvatel s ohledem na okolní obce 

 

Obec 
Počet 
obyvatel 

Hodonice 1823 

Tasovice 1373 

Práče 822 

Krhovice 562 

Lechovice 546 

Borotice 427 

 

 

 

 

 

4.4 Financování sportu 

Rok 2018 není v době vzniku dokumentu účetně uzavřen, a proto se pracuje s předpokládanými 

výdaji pocházejícími z veřejných zdrojů obce Hodonice, které se pak mohou po účetní uzávěrce 
lišit. 

Podpora sportu je také vyjádřena množstvím finančních prostředků, kterými obec přispívá na jeho 

provozování v souladu s principem snižování nutné finanční spoluúčasti obyvatel na sportu. Výdaje 

v rozpočtu jsou vůči výdajům ve sportu v následujícím poměru.  

Tabulka 5 Přímé výdaje na podporu sportu 

Rok Výdaje 
Dotace na 
sport 

Poměr 

2015  39 219 997 Kč   945 657 Kč  2,41% 

2016  21 198 753 Kč   945 157 Kč  4,46% 

2017  39 609 790 Kč   9 481 157 Kč  23,94% 

2018  50 208 900 Kč   3 991 157 Kč  7,95% 

 

V grafickém vyjádření je pak charakteristika výdajů následující. 
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Modrý sloupec zobrazuje celkové výdaje a červený sloupec ukazuje, kolik z nich jde na sport. Více 

názorná je časová řada poměru výdajů na sport. 

 

V grafickém vyjádření lze vidět, že podpora sportu je velmi důležitá pro politickou reprezentaci 

obce a v rámci svých finančních možností dává do sportu maximum možného. 

Podrobný seznam spolupracujících subjektů je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 6 Seznam spolupracujících subjektů obce v rámci podpory sportu 

Rok Beneficient 
Výše 

podpory 
Účel podpory 

2018 

TJ Hodonice, z.s.  186 157 Kč  úhrada služeb spojená s pronájmem 

TJ Hodonice, z.s.  230 000 Kč  výdaje na činnost TJ 

Klub seniorů Podyjí 

Hodonice, z.s. 
 40 000 Kč  výdaje na činnost spolku 

Spolek Hodoňáci  59 000 Kč  výdaje na kulturní a sportovní akce pro děti 

SDH Hodonice  156 000 Kč  výdaje na sportovní a kulturní činnost 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  3 000 000 Kč  
sdružená investice na rekonstrukci hřiště s 
umělým trávníkem 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  270 000 Kč  
výdaje na provoz dorosteneckého a ženského 
oddílu 

Klub přátel TZ 
Bojanovice - pila 

 50 000 Kč  
výdaje na údržbu a provoz turistické 
základny 

2017 

TJ Hodonice, z.s.  186 157 Kč  úhrada služeb spojená s pronájmem 

TJ Hodonice, z.s.  210 000 Kč  výdaje na činnost TJ 

Klub seniorů Podyjí 
Hodonice, z.s. 

 40 000 Kč  výdaje na činnost spolku 

Spolek Hodoňáci  59 000 Kč  výdaje na kulturní a sportovní akce pro děti 

SDH Hodonice  156 000 Kč  výdaje na sportovní a kulturní činnost 

SDH Hodonice  8 500 000 Kč 
vybudování hasičského areálu pro hasičský 
sport 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  30 000 Kč  
výdaje na kulturní akci "Martinské hody 
2017" 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  250 000 Kč  výdaje na provoz dorosteneckého oddílu 

Klub přátel TZ 
Bojanovice - pila 

 50 000 Kč  
výdaje na údržbu a provoz turistické 
základny 

2016 

TJ Hodonice, z.s.  186 157 Kč  úhrada služeb spojená s pronájmem 

TJ Hodonice, z.s.  180 000 Kč  výdaje na činnost TJ 

Klub seniorů Podyjí 

Hodonice, z.s. 
 35 000 Kč  výdaje na činnost spolku 

Spolek Hodoňáci  53 000 Kč  výdaje na kulturní a sportovní akce pro děti 

SDH Hodonice  156 000 Kč  výdaje na sportovní a kulturní činnost 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  30 000 Kč  
výdaje na kulturní akci "Martinské hody 
2016" 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  250 000 Kč  výdaje na provoz dorosteneckého oddílu 

Klub přátel TZ 
Bojanovice - pila 

 55 000 Kč  
výdaje na údržbu a provoz turistické 
základny 

2015 

TJ Hodonice, z.s.  186 157 Kč  úhrada služeb spojená s pronájmem 

TJ Hodonice, z.s.  180 000 Kč  výdaje na činnost TJ 

Klub seniorů Podyjí 
Hodonice, z.s. 

 35 000 Kč  výdaje na činnost spolku 

Spolek Hodoňáci  53 000 Kč  výdaje na kulturní a sportovní akce pro děti 

SDH Hodonice  156 500 Kč  výdaje na sportovní a kulturní činnost 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  30 000 Kč  
výdaje na kulturní akci "Martinské hody 

2015" 

TJ Sokol Tasovice, z.s.  250 000 Kč  výdaje na provoz dorosteneckého oddílu 

Klub přátel TZ 
Bojanovice - pila 

 55 000 Kč  
výdaje na údržbu a provoz turistické 
základny 
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4.5 Současný stav 
Největší organizací v oblasti sportu 

obce je TJ Hodonice, která má své 

informační stránky umístěné na adrese 

www.hodonice.info.  

TJ Hodonice je organizací se sportovním zaměřením; provozuje především rekreační sportovní 

činnost a také kulturní společenské akce. Tyto činnosti lze rozdělit na:  

 pravidelnou celoroční činnost, 

 pořádání jednotlivých sportovních a kulturních akcí. 

Členové TJ Hodonice jsou registrováni v 19 oddílech. V roce 2017 TJ Hodonice uspořádala více jak 

30 sportovních kulturních a společenských akcí a na spoustě dalších se její členové aktivně podíleli. 

V současné době jsou v TJ Hodonice sdruženy následující oddíly: 

 oddíl stolního tenisu (Jiří Vítek) + mládež (Vladimír Lattner),  

 šachový oddíl (František Šimík),  

 oddíl florbalu (Jiří Sedlář),  

 oddíl nohejbalu (Pavel Hron),  

 oddíl sálové kopané (Radim Kodytek),  

 oddíl cvičení žen a mládeže (Jana Matulová),   

 mateřské centrum (ing. Jitka Bořilová),  

 oddíl turistiky (František Leischner),  

 oddíl badmintonu (Radek Ciffra),  

 rybářský kroužek (Pavel Zahradník),  

 hokejový oddíl (ing.František Houšť),  

 bowling Hodonice (Petr Březina),  

 kulturní centrum (bc.Jiří Sedlář),  

 tenisový oddíl (Jan Procházka),  

 volejbal (Ivo Medek ml.),  

 workout (Zdeněk Kamenický),  

 Mužáci z Hodonic (František Houšť st.),  

 folklór mládeže (Eva Fráňová). 

Celkový počet členů k 01.01.2018 je 306 členů, což tvoří cca 17 % obyvatel obce Hodonice. 

Celkový podíl členů do patnácti let činí 21 % a mezi patnácti a osmnácti dalších 5 %, tj. Celkem 26 

% členské základny tvoří mládež. 

Oddíly s nejvyšším počtem dětí jsou: 

 rybáři 94 %,  

 šachy 69 %,  

 stolní tenis 51 %,  

 hokej 32 %,  

 florbal 25 %. 

V současné době je zaznamenán nárůst zapojení mládeže do tělovýchovných aktivit v řádu 40 %, a 

to zejména díky dobrovolnické práci aktivních občanů. 

S ohledem na nárůst členské základny zejména u dětí a mládeže je palčivě pociťován nedostatek 

prostor pro realizaci sportovních aktivit.  

  

http://www.hodonice.info/
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4.6 Sportovní akce značného významu 
Obec Hodonice má tradiční závod ve střelbě, který je celoevropského i 

celostátního významu. 

V Hodonicích má tradici Extreme Euro Open. Jedná se o střelecký závod 

IPSC level III. Závod se koná každoročně v červnu na střelnici 

v Hodonicích. Hlavní závod probíhá tři dny (čtvrtek, pátek a sobota) a 

střílí se v dopoledních a odpoledních směnách. V neděli po hlavním závodě 

se koná závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků a tzv. Shoot-off, 

který byl pro zatraktivnění závodu v roce 2015 změněn na Super 6. Je 

vybráno šest nejlepších střelců a střelkyň v každé divizi, kteří střílejí tři 

vybrané situace.  

První závod se uskutečnil v červnu roku 2008. Celkově bylo 

zaregistrováno 590 střelců, kteří odstříleli celkem 30 situací. Druhý závod již s názvem CZ Extreme 

Euro Open proběhl v roce 2009. Zaregistrovalo se 617 střelců, pro které bylo připraveno 30 situací. 

V roce 2010 se uskutečnil třetí ročník závodu, na který se registrovalo 625 střelců. Postaveno bylo 

32 situací. 

Na poslední závod se registrovalo 1047 střelců a rozhodčích ze 47 států světa. Tuto akci vysílá i 

Česká televize. 

Střelnice Hodonice je situována 12 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Střelnici vlastní Klub IPSC 

Znojmo. Střelnice je více než 550 metrů dlouhá a patří mezi největší venkovní střelnice v Evropě. 

Komplex bývalé pískovny byl přestavěn v devadesátých letech na střelnici s 28 boxy. Nachází se 

zde parkoviště pro více než 100 aut, budova pro statistiku, sanitární zařízení, prostor pro CHRONO 

a SA. Střelnice je využívána pro firemní akce, tréninky a výuku střelby. Kromě závodu EEO se zde 

konají další střelecké akce: Mistrovství ČR v pušce nebo Superliga ČR. 

4.7 Přehled sportovních akcí za rok 2017 
Sportovní akce jsou součástí společenského života v obci a v roce 2017 bylo uspořádáno 32 

sportovních akcí s možností zapojení veřejnosti: 

 01/17 - Šachový turnaj mládeže,   

 01/17 – Novoroční turnaj ve florbalu, 

 01/17 - Novoroční šachový bleskáč, 

 02/17 - Turnaj v rybolovné technice (tělocvična ZŠ), 

 02/17 – Pivní korbel, 

 03/17 - Šachový turnaj mládeže II., 

 03/17 – Stolní tenis Hodonice OPEN, 

 03/17 - Nohejbalový turnaj rodáků, 

 03/17 - Šachový turnaj mládeže III., 

 04/17 – Stolní tenis ukončení sezóny,  

 04/17  - Šachový turnaj mládeže IV., 

 04/17 – Šachy Medek open 2017,  

 04/17 – Stolní tenis turnaj spolku seniorů, 

 05/17 - Jarní výšlap, 

 06/17 - Šachový turnaj Hodonice open, 

 08/17 - Florbal Open Hodonice, 

 08/17 - Tenisový turnaj Hodonice challenge, 

 09/17 – Cvičení jógy s lektorkou, 

 09/17 - Šachový turnaj mládeže V., 

 09/17 – Splavení Dyje, 

 09/17 – Šach–pink,  

 10/17 – Tenis „Turnaj mistrů“ čtyřhry, 

 10/17 – Stolní tenis Znovín Open, 
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 10/17 – Šachy znojemský dráček, 

 11/17 – Šachový turnaj mládeže VI., 

 12/17 - Vánoční badmintonový turnaj, 

 12/17 – Přebor šachového kroužku, 

 12/17 - Vánoční nohejbalový turnaj, 

 12/17 - Předsilvestrovské bruslení, 

 12/17 – Štěpánská zábava, 

 12/17 - Vánoční pingpongový turnaj, 

 12/17 – Silvestrovský turnaj v šachu. 
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5 Strategické dokumenty a jejich návaznost 
Tato kapitola obsahuje definice vzájemných závislostí okolních subjektů a možnosti využití pro 

účely plánu rozvoje obce Hodonice. Pro zpracování kapitoly slouží veřejné zdroje níže zmíněných 

subjektů. 

5.1 Evropská Unie – Bílá kniha o sportu 
Zdroj: http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu  

Sport představuje společenský a ekonomický jev narůstajícího 

významu, jež význačným způsobem přispívá k naplňování 

strategických cílů solidarity a prosperity, vytyčených Evropskou 

unií. Olympijský ideál rozvoje sportu na podporu míru a 

porozumění mezi jednotlivými národy a kulturami a rovněž 

výchovy mladých lidí. 

Důležitou roli sportu v evropské společnosti a jeho specifickou 

povahu uznalo v prosinci 2000 prohlášení Evropské rady o 

specifické charakteristice sportu a jeho společenské funkci v Evropě, které by měly být brány v 

úvahu při provádění společných politik („niceské prohlášení“). V prohlášení se zdůrazňuje, že 

přímou odpovědnost za správu sportovních záležitostí nesou sportovní organizace a členské státy, 

kde ústřední úlohu hrají sportovní federace. 

Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění, 

jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes, které snižují kvalitu života, ohrožují život jednotlivců 

a zatěžují rozpočty zdravotnictví a hospodářství. 

Tabulka 7 Vliv strategie EU  

Téma Popis 

Posilování role 

sportu 

Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově, a tím pomáhá k posílení 
evropského lidského kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, 
napomáhají rozvoji vědomostí, motivace, dovedností a připravenosti k 

osobnímu nasazení. Čas strávený při sportovních aktivitách ve školách i na 

univerzitách znamená přínos pro zdraví a výchovu, který je třeba i nadále 
rozvíjet. 
 
Komise zavede ocenění evropské značky pro školy, které ve školním prostředí 
aktivně podporují a propagují tělesné aktivity. 

Podpora 
dobrovolnické 
práce a 
aktivního 
občanství 
prostřednictvím 

sportu 

Účast v týmu, zásady jako fair play, dodržování pravidel hry, respekt vůči 
ostatním, solidarita a disciplína, jakož i pořádání amatérských sportů v rámci 
neziskových klubů, to vše posiluje aktivní občanství.  
 
Komise spolu s členskými státy stanoví klíčové výzvy pro neziskové sportovní 
organizace a hlavní charakteristiky služeb těmito organizacemi 

poskytovaných. 
 
Komise v rámci programu Evropa pro občany podpoří místní sporty. 
 
Komise dále prostřednictvím programu Mládež v akci navrhne podporu 
dobrovolnické práce mladých lidí ve sportovní oblasti, a to například formou 
výměnných programů pro mladé lidi a dobrovolnických služeb při sportovních 

akcích. 

Využití 
potenciálu 
sportu pro účely 
sociálního 

začleňování, 
integrace a 
rovných 
příležitostí 

Sport významným způsobem posiluje hospodářskou a společenskou 
soudržnost a pomáhá vytvářet integrovanější společnost. Všichni občané by 
měli mít ke sportu přístup. 
 
Komise ve svém akčním plánu o Strategii Evropské unie v otázkách 
zdravotního postižení zohlední význam sportu pro zdravotně postižené a 

podpoří opatření členských států v této oblasti. 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
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5.2 Česká republika – Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 
Zdroj: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-

sportu-2016-2025  

Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 

2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025) předkládá směry 

rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické 

cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025. 

Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet 

podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu 

talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i 

ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i 

neorganizované sportovce. 

Právě vysoká ekonomická spoluúčast rodin na sportování, 

nízká členská základna v organizovaném sportu, trvalý 

pokles zdatnosti populace, snižující se úroveň pohybové 

gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v České republice ve srovnání 

se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje sportu podpořené novou 

legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci dotačních programů, 

institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace sportovních odborníků. 

Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora 

sportovních reprezentantů České republiky. 

Tento materiál vytyčuje základní koncepční předpoklady: 

 sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů, 

 sport a prevence zdraví, 

 sport jako prostředek seberealizace, 

 sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost, 

 státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní 

prestiže. 

V rámci vlivu na ostatní strategické dokumenty stanovuje následující horizontální témata: 

 zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže, 

 zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže, 

 zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti, 

 snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu, 

 transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu, 

 aktivní boj proti negativním jevům ve sportu, 

 rovné příležitosti, 

 meziresortní a mezisektorový přístup, 

 spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv, 

 zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv, 

 podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti. 

  

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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5.3 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji 
Zdroj: 

https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=53782&TypeID=7&foldid=2928&foldtype=7  

Jihomoravský kraj má svou koncepci zpracovanou z roku 

2004 na období 2004-2008 a ve veřejných zdrojích není 

k dispozici novější, takže lze předpokládat, že daná 

koncepce je platná a aktuální.  

Klíčovým cílem rozvoje tělovýchovy a sportu 

Jihomoravského kraje je podpora sportu formou 

realizace dlouhodobého programu podpory investorů do 

infrastruktury tělovýchovy a sportu Jihomoravského 

kraje. Dále zajistit dlouhodobé zlepšování infrastruktury tělovýchovy a sportu jako součásti denní 

kultury, umožňující aktivnější trávení volného času, dovolené atd. a rovněž nabídku alternativních 

programů pro případ špatného počasí apod. 

Dalším cílem je dosáhnout posílení a zvýšení kapacit tělovýchovných a sportovních zařízení, 

odpovídajících trendům rozvoje tělovýchovy a sportu v EU. 

Jihomoravský kraj spustil program podpory investorů do infrastruktury tělovýchovy a sportu 

Jihomoravského kraje, zaměřený na zajištění infrastruktury pro tělovýchovu a sport a vycházející z 

rozvojových koncepcí v jednotlivých obcích podle jejich sportovně funkčního, stavebního a 

technického stavu a zajištění propojení i do ČR. Budoucí sportovní zařízení by měla brát ohled na 

co možná nejširší vrstvy sportujících, na jejich životní styl, výkonnost a různé motivy. Budou 

atraktivně umístěna a forma nabídky pohybových aktivit bude vycházet za zdravotních, 

rekreačních, sociálních a kulturních aspektů. Sloužit budou k aktivitám pro rekreaci, sport a stanou 

se kulturně–společenskými středisky obce. Svojí pestrostí nabízených aktivit a novými pohybovými 

a herními formami se stanou vysoce atraktivními 

5.4 Strategický plán rozvoje města Znojma na období 2016–2022 
Zdroj: http://znojmo-mestozelene.cz/8-aktualne/116-zastupitelstvo-schvalilo-strategicky-plan-

rozvoje-mesta-znojma.html  

Strategický plán je rozdělen do čtyř pilířů. První pilířem je sociální 

soudržnost, školství, kultura a sport, který definuje svůj globální cíl 

následně. Příjemné město pro život (sociálně nekonfliktní a bezpečné) 

s aktivní rodinnou politikou a rozmanitým kulturním životem. Město s 

kvalitním školstvím, s dostatečnou sportovní infrastrukturou. Klíčovou 

součástí strategie rozvoje města je specifický cíl, který navrhuje zlepšit 

podmínky pro sport, nadále podporovat spolkový život a volnočasové 

aktivity. Zajištění rozmanité nabídky volnočasových aktivit, bohatých možností společenského 

vyžití a dostatečné sportovní infrastruktury předpokládá adekvátní podporu těchto důležitých 

segmentů a napomáhá zvyšovat spokojenost obyvatel s životem ve městě. 

Město vytvoří dlouhodobý plán na zajištění dobrého technického stavu a rozvoje sportovišť v 

majetku města Znojma a bude zajišťovat údržbu a provoz sportovních areálů, ale i parků a 

lesoparků v souladu s plánem. Na území města budou vznikat drobná sportoviště pro podporu 

sportování široké veřejnosti, zejména pak mládeže. Město bude udržovat a dle potřeb rozvíjet 

sportovní zařízení v majetku města využívané pro výkonnostní a vrcholový sport (nová sportovní 

hala, tréninkové plochy). Město bude podporovat sportovní akce, školní sportovní kluby a 

jednorázové sportovní akce mezinárodního významu. Dle finančních možností bude podporována 

činnost sportovních klubů, zejména se zohledněním počtu zapojené mládeže. 

Důležitý je zejména projekt z akčního plánu Odkoupení víceúčelové sportovní haly na ul. 

Dvořákova a Projektová dokumentace pro stavební povolení - krytý bazén Znojmo-Louka. 

 

https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=53782&TypeID=7&foldid=2928&foldtype=7
http://znojmo-mestozelene.cz/8-aktualne/116-zastupitelstvo-schvalilo-strategicky-plan-rozvoje-mesta-znojma.html
http://znojmo-mestozelene.cz/8-aktualne/116-zastupitelstvo-schvalilo-strategicky-plan-rozvoje-mesta-znojma.html
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5.5 Strategický plán rozvoje obce Hodonice na období 2018–2033  
V rámci strategického plánu obce byl stanoven strategický cíl Kvalita života, kde 

má sport svoje nezastupitelné místo právě s ohledem na zmiňovanou oblast. 

Strategické záměry obce jsou pak definovány následně. Obec disponuje 

sportovním vybavením určeným pro rekreační sport, ale chybí zařízení pro 

moderní sporty. Vybudování a udržování sportovišť je také finančně náročná 

záležitost, a proto obec bude podporovat aktivity sportovních klubů v rámci svých 

možností. 

V rámci opatření Grantová politika obec navrhuje nastavit v souladu s obecnými horizontálními 

kritérii pro rozvoj sportu pravidla pro přidělování finančních prostředků na činnost. V rámci akčního 

plánu také existuje projekt přímo zaměřený na sport, a to vybudování sportovní haly. 
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6 SWOT 
SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s obcí.  Analýza 

popisuje nejpalčivější problémy týkající se rozvoje sportu. 

Tabulka 8 Matice SWOT 

Silné stánky Slabé stránky 

S1. Obec má zpracovanou strategii 
rozvoje. 

S2. Obec je přirozeným centrem okolí. 

S3. Obec má vyrovnané hospodaření. 
S4. Existence tradice dobrých vztahů a 

spolupráce mezi sousedními obcemi. 
S5. Tradiční sportovní akce. 
S6. Růst členské základny sportovních 

svazů. 

S7. Výborná finanční, provozní a investiční 
podpora rozvoje sportu ze strany obce. 

S8. Aktivní jednota zajišťující širokou škálu 
aktivit. 

S9. Přiměřené sdílení školských zařízení 
pro účely sportu. 

S10. Pravidelné informace o sportovních 

akcích na stránkách obce. 
S11. Výborná komunikace a dobrá 

kooperace mezi subjekty v oblasti 
sportu. 

W1. Nedostatek prostoru pro sportovní vyžití. 

W2. Značná konkurence mezi sportovními svazy 

v nárocích na krytá sportoviště. 

W3. Chybějící pasportizace sportovních zařízení. 

W4. Finanční náročnost údržby sportovních 

zařízení. 

W5. Omezená sezónní využitelnost některých 

sportovišť. 

W6. Systematické podchycení mladých talentů 

není dostatečné. 

W7. Tělocvičny nemají regulérní parametry pro 

některé sporty. 

Příležitosti Hrozby 

O1. Ekonomická konjuktura přináší větší 
množství finančních zdrojů.  

O2. Podpora rozvoje sportu ze strany státu 
a kraje. 

O3. Dobrá spolupráce mezi veřejným a 

soukromým sektorem. 
O4. Potenciál učitelského sboru a 

dobrovolníků pro tréninkové možnosti 
různých věkových skupin. 

O5. Výborná spolupráce škol, svazů a 
rodičů. 

O6. Blízkost města Znojma s jeho 

sportovišti pro finančně náročné sporty 
(kluziště apod.) včetně komerční 
nabídky. 

T1. Finanční náročnost sportovního vyžití. 
T2. Nedostatečné zdroje soukromého kapitálu 

pro komerční nabídku sportovišť.  

T3. Podcenění významu nevrcholového sportu 
jako důležité součásti životního stylu. 

T4. Pokles zájmu dětí o sport s ohledem na 

pestrou nabídku jiných volnočasových 
aktivit. 

T5. Nedostatečná systematizace podpory sportu 
ze strany státu. 

 

Klíčovým nedostatkem je absence vhodných prostor pro realizaci sportů a rozvoj volnočasových 

aktivit široké veřejnosti. 
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7 Návrhová část 

7.1 Vize podpory sportu 
Klíčovým motivem plánování rozvoje sportu v obci je: Hodonice přirozené centrum sportu 

v regionu. 

Obec Hodonice věnuje úspěšně soustavnou pozornost rozvoji 

sportu a tělovýchovy na svém území, podporuje tradiční sportovní 

akce a pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro realizaci 

sportovních aktivit. Do těchto aktivit se mohou díky podpoře obce 

zapojit široké vrstvy obyvatel obce.Obec tímto způsobem přispívá 

ke zlepšení kvality života v obci a obecně v užším regionu.  

Obec Hodonice respektuje důležitost a nezastupitelnost role sportu 

v životě dětí a mládeže jako účinné formy integrace pospolitosti, 

využívá potenciál sportu ke sdružování a sblížení obyvatel bez 

ohledu na věk či postavení. 

Obec Hodonice povzbuzuje takto mladé lidi k rozvinutí pozitivních postojů k účasti na pohybových 

aktivitách, podporuje dobrovolnictví spolu s vytvářením vhodných podmínek pro činnost 

sportovních organizací a chrání morální a etické základy sportu. Stává se mediátorem zapojení 

všech spolupracujících subjektů, které se účastní rozvoje sportu.  

7.2 Základní cíle rozvoje a podpory sportu 
 

Tato kapitola vymezuje stanovení jednotlivých priorit v oblasti podpory sportu. 

Následná opatření jsou uvedeny v dalších kapitolách. 

Základní vize vycházejí z definované vize rozvoje tělovýchovy a sportu, dále ze 

současného stavu tělovýchovy a sportu. Tyto cíle rozvoje vychází také ze 

strategických dokumentů vyšších celků a jsou formulovány na základě těchto 

předpokladů: 

 

 chápání sportu jako integrální součásti života obce, 

 podněcovat k pohybovým aktivitám, 

 podporovat sport organizačním a prostorovým zázemím, což znamená zejména: 

o stavba sportovišť a jejich údržba, 

o metodická pomoc při získávání finančních zdrojů (granty, dotace, …), 

o personální a organizační podpora, 

o přímá finanční podpora apod., 

 navazovat na tradice obce a její sportovní akce. 

7.2.1 Podněcování vytváření nabídky a příležitostí 
Klíčovým problémem sportu a tělovýchovy vůbec je nárok na prostor k 

realizaci. Obec má primární roli v péči o sportoviště, jejich provozní údržbu 

a řízení investic do sportovišť na nekomerční bázi. Není cílem obce tvořit 

konkurenci komerčním sportovištím, ale vytvářet předpoklady pro 

pohybové aktivity širokých vrstev obyvatelstva zaměřené na příznivé 

účinky sportu na zdraví včetně prevence a regeneraci sil. Obec také v rámci 

svých možností podněcuje lidi každého věku k pravidelné fyzické aktivitě a 

s ní spojenému pozitivnímu působení na rozvoj osobnosti každého člověka. 

Obec také může být iniciátorem vzniku nebo pořádání sportovních akcí na 

území obce. 
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7.2.2 Partnerství 
V rámci péče o sport a tělovýchovu obec bude prosazovat princip partnerství všech 

zapojených stran a klást důraz na orientaci ke zlepšení životního stylu. Klíčovými 

subjekty pro partnerství a spolupráci jsou sportovní organizace a také školy, které 

z podstaty věci disponují vhodnými kapacitami, a to jak lidskými zdroji, tak 

materiálním zázemím. Díky tomu bude zajištěn rozvoj sportovních aktivit dle 

posledních vědeckých poznatků a také pedagogických zkušeností ve výchově 

zejména u dětí.  

7.2.3 Pohybové aktivity u dětí a mládeže 
Ve výchově dětí je nutné klást důraz na smysluplné trávení volného 

času a zajistit rovnoměrný rozvoj jejich osobnosti. Pro zdravý tělesný 

a psychický vývoj směrem k sebedisciplíně je sport nezbytným 

nástrojem, který vhodně doplňuje jiné vzdělávací aktivity. V rámci 

pohybových aktivit je vhodné podporovat široké zapojení aktivních 

dobrovolníků a využít dobré komunikace škol s rodiči. Využití a 

spolupráce s učitelským sborem je klíčovým předpokladem nastavení 

sportu jako hry, která bude pro děti přiměřeně atraktivní s ohledem na 

jejich věk. Obec tak bude podporovat zapojení své školy do soutěžení 

mezi školami v rámci sportu. 

Obec pomocí škol bude také věnovat zvýšenou pozornost pohybovým 

aktivitám dětí už od mateřských škol, což je předpoklad celoživotního 

zájmu o sport. Obec bude podporovat také akce, kde je možné 

zapojení celých rodin, jako jsou cvičení rodičů a dětí.  

7.2.4 Přímá finanční podpora sportu v obci 
Obec bude rozvíjet svou dotační politiku pro sportovní aktivity s ohledem na 

zásady transparentnosti a nediskriminace, bude provádět údržbu a rozvoj 

sportovišť v rámci svých možností. Bude usilovat o zachovávání příspěvků 

na náklady související s pořádáním sportovních akcí či soutěží. V souladu se 

strategickými cíli definovanými ve strategickém plánu rozvoje obce bude 

však vždy dbáno na přiměřenost finančních výdajů na sport s ohledem na 

to, že zdroje obce jsou omezené. Proto bude vždy primárně podporováno 

vícezdrojové financování, vyhledávání a získávání externích prostředků pro 

rozvoj sportu. 

7.2.5 Aktivní stárnutí 
Obsahem tohoto cíle je co nejširší zapojení seniorů do aktivního pohybu, 

který je přiměřený jejich možnostem. V souladu s doporučením Světové 

zdravotnické organizace je vhodné docílit alespoň 30 minut pohybových 

aktivit denně. Obec bude podporovat pestrou nabídku ukázek možností 

sportovních aktivit vhodných pro tuto sociální skupinu a bude spolupracovat s organizacemi seniorů 

v obci. Obec také bude podporovat vznik meziobecních soutěží se zaměřením na pohybové aktivity 

seniorů. 

7.2.6 Propagace dosažených výsledků a úspěchů 
Obec jako taková je vnímána jako zastřešující subjekt v sociální komunitě, 

proto jsou informace od ní vnímány s vyšší pozorností a důležitostí než u 

jiných organizací. Díky tomu má velký význam převzetí záštity, či účast 

představitelů obce na sportovních akcích. Zejména v rámci oceňování úspěchů 

místních sportovců, či podpory talentované mládeže má tento nástroj 

nezastupitelnou roli. Obec bude propagovat dosažené výsledky vhodnou 

formou, jako například ocenění, zveřejňování výsledků, publicita na webových stránkách, osobní 

ocenění starosty obce, zajišťování pohárů a jiných trofejí pro vítěze apod. Tímto se podporuje 
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konkurence a společenský tlak na návyk pro pravidelnou pohybovou aktivitu. Klíčem je posilovat 

pozici sportu jako významného prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu. 

7.3 Spolupráce v rámci rozvoje sportu 
Následující kapitola specifikuje subjekt a jeho zapojení do rozvoje sportu v obci. Níže uvedená 

tabulka upřesňuje jednotlivé role.  

Subjekty, které obec podporuje jmenovitě, jsou uvedeny v analytickém přehledu plánu rozvoje. 

Tabulka 9 Zapojení subjektů do rozvoje sportu 

Subjekt Role 

Obec Hodonice 
Organizační, finanční a metodická pomoc s pořádáním sportovních akcí. 
Podpora rozvoje sportu a publicity sponzoringu. 

Škola 
Poskytnutí prostoru pro realizaci sportovních aktivit, organizace rezervací 
tělocvičen, práce s dětmi a poskytnutí odborného personálu. 

Organizace 
seniorů 

Zapojení seniorů do pohybových aktivit, organizace akcí, řízení aktivit a 
realizace akcí. 

Tělovýchovné 
svazy a jednoty 

Úloha tělovýchovných jednot je vlastní organizace a provádění sportovních 
aktivit, zajištění podmínek pro trénink a vytvoření podmínek pro odborný 
personál nebo dobrovolníky. 

Komerční 
organizace a 

kluby 

Komerční organizace a kluby rozšiřují nabídku sportovišť na bázi profitu a 
zajišťují tak tok financí do sportu. Komerční využití sportovišť přitahuje 

investice a významně rozšiřuje nabídku. 

Sponzoři 
Donátoři financí za účelem podpory sportu. Cílem sponzora je zviditelnění jeho 
jména a spojení produktů nebo služeb se sportem.  

ORP Znojmo 
Nabídka sportovních aktivit mimo finanční možnosti obce Hodonice a 
kooperace rozvoje možností sportu ve správním obvodu. 

Jihomoravský 
kraj 

Metodická podpora, granty, pomoc s vyhledáváním mladých talentů a podpora 
sportu v kraji. 

ČR 
Vytváření legislativních a rozpočtových možností pro výkon sportu, organizace 
reprezentačního sportu. Zlepšení daňových podmínek pro sponzoring. 

 

7.4 Multiplikační dopady sportu 
Podpora sportu ze strany obce má dopady do nejrůznějších oblastí lidského života, a to 

následovně. 

Tabulka 10 Očekávané multiplikační dopady sportu  

Oblast  Dopad 

Zdraví 
Sport má objektivní prospěšný vliv na lidské zdraví. Pravidelná pohybová 
aktivita přispívá k omezení a prevenci civilizačních chorob. 

Rozvoj turismu 
Široká nabídka sportovních aktivit zatraktivňuje obec nebo region. Tím do 
obce láká návštěvníky. 

Soudržnost 
Společný sport a tým reprezentující obec přináší pocit sounáležitosti s obcí 
a jejími tradicemi. Sport má ve vytváření pocitu sounáležitosti 
nezastupitelné místo. 

Socializace 

Sport a jeho výkon vyžaduje úsilí, vůli a cílevědomost, což jsou vlastnosti, 
které prospívají každému jednotlivci ve zlepšení zapojení do společnosti 

jako jejího platného člena. Buduje vhodnou strukturu životních návyků, 
které se uplatní i v praktickém nebo pracovním životě. 

Ekonomika 
Zvýšený zájem o sport podporuje vznik komerčně založených služeb, 
umožňuje lepší financování sportu a jeho všestranný rozvoj. 

Veřejné rozpočty 
Se zlepšením pohybových nároků klesají potřeby financovat léčbu 
civilizačních chorob a umožňuje se vyšší aktivní pracovní výkon, který 
následně ve formě daní obohacuje veřejné rozpočty. 
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8 Opatření a aktivity 
Zásobník aktivit a opatření vznikl díky podnětům získaných v rámci analytických workshopů. 

Navrhované opatření a aktivity naplňují strategické cíle a vize. 

8.1.1 Opatření 
Opatření jsou souborem činností, které je vhodné vykonávat průběžně a usilovat o jejich plnění. 

Tato opatření popisují, co je nutné realizovat v průběhu plánovacího období strategického plánu. 

Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Opatření zastřešuje 

soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. 

Můžeme je vnímat jako zásadní úkoly. Odvíjí se od vize (resp. cílů) a mají střednědobý charakter, 

předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období nebo ve stanoveném kratším časovém 

úseku. 

Tabulka 11 Pasport opatření Investiční politika sportu 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Investiční politika sportu 

Popis 
Opatření se zaměřuje na plánování finanční podpory a investic do 
sportovišť, ať už jde o výstavbu nových nebo údržbu stávajících. 
Součástí opatření je také péče o přírodní sportoviště. 

Cíle Systematizace investiční politiky do sportu. 

Úspěch opatření Vytvoření investičního plánu 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost Průběžně 

Připravenost 
opatření 

Existence politické vůle k realizaci investic v obci 

Finanční nároky 
Podle volby aktivity buď ze zdrojů obce, nebo spolufinancování 
zúčastněných osob. 

Doba realizace Průběžně 

Doplňující informace  

 

Tabulka 12 Pasport opatření Propagace a ocenění sportu 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Propagace a ocenění sportu 

Popis 
Opatření je zaměřeno na systematickou propagaci sportu, 
dosažených úspěchů, pořádaných soutěží a zavedení osobního 
ocenění pro aktivní sportovce, ať už o soutěžící nebo pořadatele. 

Cíle 
Podpora a propagace sportu jako integrální součásti života a 
prestižního cíle. 

Úspěch opatření Pravidelné oceňování sportu 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost Průběžně 

Připravenost 
opatření 

Příprava vhodných propagačních nástrojů jako například ocenění 
starosty obce apod. 

Finanční nároky Z režijních zdrojů obce 

Doba realizace Průběžně 

Doplňující informace  
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Tabulka 13 Pasport opatření Začlenění sportu do územního plánování 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Začlenění sportu do územního plánování 

Popis 
Opatření je zaměřeno na přípravu zákonných a materiálních 
podkladů pro potenciální investory nebo sportovní organizace pro 

výstavbu sportovišť. 

Cíle 
Vytvoření vhodných podmínek s ohledem na územní plánování 
pro výstavbu nebo existenci sportovišť. 

Úspěch opatření Existence vhodných ploch pro výstavbu sportovišť 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost Průběžně 

Připravenost 
opatření 

Existence územního plánu 

Finanční nároky Z režijních zdrojů obce 

Doba realizace Průběžně 

Doplňující informace  

 

Tabulka 14 Pasport opatření Spolupráce s ORP na rozvoji sportu ve SO 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Spolupráce s ORP na rozvoji sportu ve SO 

Popis 
Opatření má za cíl systematizovat využití nabídky ve Znojmě tak, 
aby politika rozvoje sportu byla koordinovaná a nezdvojovala se 
činnost na tomto poli. 

Cíle Zvýšení efektivity využití veřejných zdrojů. 

Úspěch opatření Spolupráce na úrovni správního obvodu 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost Průběžně 

Připravenost 
opatření 

Přirozené podmínky pro vznik kooperace 

Finanční nároky V rámci činnosti politické reprezentace 

Doba realizace Průběžně 

Doplňující informace  
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Tabulka 15 Pasport opatření Zajištění financování sportu 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Zajištění financování sportu 

Popis 
Opatření má za cíl zachovat současné financování sportu v rámci 
finančních možností obce. Součástí opatření bude aktivní 

vyhledávání vhodných zdrojů externího financování.  

Cíle 
Zachování finančních prostředků pro sport a nalezení vhodných 
dalších zdrojů 

Úspěch opatření Vyhledávání a zajištění vhodného dotačního titulu 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost Průběžně 

Připravenost 
opatření 

Vhodný dotační titul nebo grant z kraje, státu nebo ESF 

Finanční nároky V rámci běžné činnosti  

Doba realizace Průběžně 

Doplňující informace 

Realizace opatření je částečně závislá na nabídce z celostátní 

nebo krajské úrovně. 
Současná průměrná úroveň je za poslední 4 roky 4,32 %, což je 
nadstandardní. Tento podíl na výdajích je dán skokovým 
zvýšením díky využití grantu, ale obec je běžně schopná 
ufinancovat cca 3,1 % z veškerých výdajů. Proto se výdaje na 
běžnou údržbu musí držet těchto standardů. 

 

8.1.2 Aktivity 
Do zásobníku aktivit se vkládají navrhované aktivity a politické vedení obce podle svých priorit zvolí 

vhodnou kombinaci v rámci svého plánu priorit. Proto je akční plán navržen jako variabilní a 

proměnná entita, kterou je také možné doplňovat podle aktuální nabídky dotačních titulů. 

Cílem není realizovat veškeré aktivity, které jsou uvedené v seznamu, ale je to zásobník aktivit pro 

politickou reprezentaci, aby si mohla vybírat, které aktivity uskuteční v závislosti na dotačních 

titulech, vlastních prioritách, finančních možnostech a reálné situaci. 

Seznam aktivit tedy není závazkem obce je realizovat, ale tyto aktivity mohou být realizovány 

v závislosti na změněné situaci, či dotační politice vyšších územněsprávních celků. 

Tabulka 16 Pasport aktivity Publicita participace obce 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Publicita participace obce 

Popis 

Každá akce podpořená obcí z jejích finančních nebo jiných zdrojů 
bude opatřena prvky publicity tak, aby byla role obce v rozvoji 
sportu dobře viditelná – např. plakátem nebo vhodně umístěným 
logem či znakem obce apod. 

Cíle 
Cílem je zavedení publicity faktu, že obec finančně podpořila 

nebo zaštítila nějakou akci. 

Úspěch aktivity Zvýšení povědomí veřejnosti o úloze a činnosti obce 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost 10 let 

Připravenost aktivity Existence loga nebo jiných prvků publicity pro takové akce 

Finanční nároky 50 000 Kč 

Doba realizace 1 rok 

Doplňující informace 
Tuto aktivitu není nutné omezit jen na sportovní akce, ale lze ji 
obecně využít i pro další např. kulturní aktivity. 
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Tabulka 17 Pasport aktivity Zavedení další hodiny tělesné výchovy 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Zavedení další hodiny tělesné výchovy 

Popis 
Zavedení další hodiny tělesné výchovy v rámci výuky základní 
školy tak, aby to bylo finančně únosné a více se využila 

sportoviště škol.  

Cíle Cílem je přivést děti ke sportu. 

Úspěch aktivity Zavedení vyučovací hodiny navíc 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace a vedení školy 

Životnost 10 let 

Připravenost aktivity 
Vhodné prostory pro výuku. 
Souhlas rodičů s navrhovanou změnou. 

Finanční nároky Podle rozsahu aktivit 

Doba realizace 1 rok 

Doplňující informace  

 

Tabulka 18 Pasport aktivity Výlepová plocha pro plakáty 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Výlepová plocha pro plakáty 

Popis 
Výlepová plocha pro plakáty propagující sportovní akce dostupná 
všem s možností umístit pozvánku nebo plakát zvoucí na 
pořádanou akci.  

Cíle Propagace sportovních akcí a jejich konání. 

Úspěch aktivity 
Existence plochy pro výlep plakátů 
Vytvoření pravidel pro výlep 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost 10 let 

Připravenost aktivity Vhodná plocha pro aktivitu 

Finanční nároky V rámci režijních nákladů obce 

Doba realizace 1 rok 

Doplňující informace  

Tabulka 19 Pasport aktivity Výstavba sportovní haly 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Výstavba sportovní haly 

Popis 

Obec vybuduje vhodnou sportovní halu pro sportovní vyžití 
obyvatel. Projekt pro stavbu haly včetně územního plánu je 
v současné době v realizaci a hledá se vhodný způsob 
profinancování. 

Cíle 
Zvýšení možností trávení volného času, podpora rodin a 
sportovního vyžití. 

Úspěch aktivity Postavení sportovní haly a sestavení pravidel pro její využití 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost 30 let 

Připravenost aktivity 
Existence pozemků pro takové aktivity ve vlastnictví obce. 
Vhodný dotační titul. 

Finanční nároky Podle rozsahu aktivit 

Doba realizace 3 roky 

Doplňující informace 
Pro provedení této aktivity nemá obec dostatek prostředků a je 

nutné financování doplnit z externích zdrojů. 
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Tabulka 20 Pasport aktivity Cyklostezka 

Položka Hodnota 

Identifikace 

Název Cyklostezka 

Popis 
Obec vybuduje ve svém katastrálním území cyklostezku 
napojenou na významné trasy vedoucí kolem obce. 

Cíle Zvýšení turistického ruchu a volnočasového vyžití obyvatel obce 

Úspěch aktivity Zprovoznění cyklostezky 

Organizační údaje 

Zodpovědná osoba Politická reprezentace 

Životnost 25 let 

Připravenost aktivity 
Existence vhodných cyklostezek pro napojení. 
Vhodný dotační titul. 

Finanční nároky Podle rozsahu aktivit 

Doba realizace 4 roky 

Doplňující informace 
Je vhodné zvážit koordinaci aktivit s dalšími obcemi v okolí za 
účele multiplikačního efektu zejména v propagaci a využití 

potenciálu. 
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