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1. ÚVOD
Význam podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni nabyl v posledních letech, v souvislosti s
restrukturalizací podpory sportu z centrální úrovně, na významu. Rozvoj sportu na místní úrovni
tak do velké míry souvisí s konkrétními přístupy samospráv, které si jej mohou vykládat různě.
Mezi hlavní úkoly obcí patří péče o sport a pohybové aktivity. Obce se spolupodílejí nejen na
financování sportu, ale zároveň koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, resp.
svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Hlavními úlohami obecní
sportovní politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti sportovních
organizací. Mimo sportovních organizací je úlohou obce podporovat rozvoj školního sportu,
vytvořit podmínky pro zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály,
hřiště), kvalitu života a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky,
vodní plochy a volná krajina) atd.
Obce a kraje jsou nově povinny zpracovávat vlastní plán rozvoje sportu pro svoje území, který musí
být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit priority v jednotlivých oblastech
podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Toto opatření
má vést k transparentnějšímu rozdělování finančních prostředků na podporu sportu.
Hlavním smyslem realizace dokumentu je tedy koncepční, efektivní a spravedlivá podpora sportu a
jeho dlouhodobý rozvoj odrážející lokální potřeby, podmínky či trendy účasti obyvatel.
Tento plán rozvoje sportu v městysi Buchlovice na období od roku 2021 do roku 2026 je zpracován
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, § 6 v platném znění.
Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
prioritách a aktuálních potřebách městyse. Cílem dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem
o podpoře sportu v městysi Buchlovice, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro
jejich postupné dosažení. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje městys v
období let 2021 - 2026 postupně realizovat.
Stávající stav sportu v městysi a výhled do budoucnosti byl předmětem konzultací, kterých se
účastnila starostka Mgr. Pavla Večeřová, místostarosta Bořek Žižlavský, předseda TJ Buchlovice
Martin Kořínek a zastupitel Mgr. Marek Schuster, též učitelem tělesné výchovy v Základní škole
Buchlovice. Zpracovatelem plánu je Ing. Rostislav Skládal.

3

1.1 Sport
Sport je v moderní podobě provozován přibližně už 200 let a jeho výrazná proměna proběhla v
průběhu 20. století. Neustále se objevují pokusy vyjádřit, co sport je a jaká je jeho podstata.
Jednotnou definici se však nepodařilo najít. Je to dáno převážně vývojem a různými hledisky
interpretace.
Termín sport se začal objevovat na počátku 14. století ve smyslu činnosti, jejímž účelem je aktivní a
pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve volném čase. Dnes se pojmem sport obvykle
označuje pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejichž
výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s ostatními provozovateli stejného sportovního
odvětví. Významný dokument posledního období, Evropská charta sportu (1996), k níž se připojila i
Česká republika, chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím
organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice,
rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. Rada Evropy
sport definovala jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo
organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření
společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ viz Bílá kniha o sportu
(dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu dne 11. 7. 2007).
Z hlediska zdraví sport podporuje oběhový a dýchací systém, zvyšuje obranyschopnost, udržuje
kvalitu kostní hmoty a svalstva, pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost, zlepšuje psychický
stav, kvalitu spánku, může snížit riziko vývoje některých typů rakoviny (prsu, tlustého střeva atd.),
zlepšuje sebehodnocení a sebeúctu, zvyšuje elán a optimismus.

1.2 Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové
vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo
zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve
školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností,
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování
a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
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Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti
vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci, podílející se na činnostech podporujících mj. sportovní aktivity v obci.

1.3 Financování sportu v ČR
Sport je v České republice financován ze dvou hlavních zdrojů – veřejný zdroj a privátní zdroj. Tyto
zdroje financování se mohou prolínat a za takových okolností se setkáváme s pojmem vícezdrojové
financování tělesné kultury. Všechny tyto složky jsou alespoň částečně podporovány dotacemi z
veřejných rozpočtů.
Veřejné zdroje
Mezi veřejné zdroje patří výdaje státního rozpočtu, výdaje územních samosprávních celků (krajské,
městské a obecní rozpočty) a výdaje Evropské unie – Strukturální fondy.
Klíčovým orgánem státní správy pro oblast sportu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), které má za úkol zabezpečovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, vytvářet
podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, mimo jiné také státní sportovní reprezentaci,
zřizovat a zabezpečovat činnost resortních sportovních center a další. V organizační struktuře
ministerstva je sport zahrnut v 5. skupině, kterou řídí náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže
a spadá přímo pod ministra. Finanční podpora ve formě dotací je alokována prostřednictvím
dotačních programů, které jsou rozděleny na neinvestiční a investiční dotace. Rozdělování státních
prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která je tvořena především zástupci
významných sportovních občanských sdružení. Svá rozhodnutí pak Rada předkládá přímo
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.
Programy MŠMT na podporu sportu jsou zaměřeny na realizaci činnosti a projektů spolků,
přispívající k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016–2025. Mezi hlavní priority
programů patří: umožnění sportování co největšímu počtu dětí a mládeže, podpora talentované
mládeže, příprava a účast sportovní reprezentace, umožnění sportování handicapovaným,
zapojení co nejširší veřejnosti do zdravého pohybu a další.
Kraje ve své samostatné působnosti zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních
talentů včetně zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a
provozování svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu z rozpočtu.

Privátní zdroje
Privátní neboli soukromé zdroje jsou rozděleny do kategorií: výdaje domácností na sportování (tzv.
rodinné rozpočty), výnosy z vlastní činnosti subjektů zabývající se tělesnou kulturou, podpora
institucí ve formě sponzorství, výnosy loterijních a sázkových společností a příjmy z reklam. V
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případě pohybové rekreace neboli sportu pro všechny jsou nejvýznamnějším zdrojem financování
domácnosti. Naopak v případě vrcholového sportu se jedná převážně o prostředky získané pomocí
sponzorských darů, reklam a podobně.

1.4 Úloha obce ve sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

•

zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,

•

zpracovávají v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťují
jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb
svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a
vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Charakteristika městyse Buchlovice
První písemná zmínka o obci se nachází v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1207. Ovšem
archeologické nálezy dokazují existenci osídlení již v době paleolitu a neolitu. Na počátku byly
Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První obyvatelé stavěli své domy v místech
dnešního náměstí, na Suchém řádku (pojmenován podle toho, že v době povodní sem voda z
Buchlovického potoka už nedosahovala) a v okolí kostela. Z roku 1270 již známe první konkrétní
jména, a to bratry Jeronýma a Ondřeje z Buchlovic. Od roku 1540 se Buchlovice staly trvalou
součástí buchlovského hradního panství, jehož majiteli byli i vladykové ze Zástřizl, baroni
Petřvaldové a hrabata Berchtoldové. V době držení Zástřizlů byla rozšířena tzv. spodní tvrz, později
Reichova palírna, která byla v polovině 70. let zbourána. Stála v místě dnešního obecního úřadu a
zdravotního střediska. Horní tvrz stojí dodnes v ulici Helštýn, později přestavěna na vodní mlýn,
nyní slouží jako obytný dům. Ve sklepě domu jsou dodnes pozůstatky zařízení mlýna. V době
předbělohorské byla obec evangelická. Jako svatostánek byla používaná kaple sv. Alžběty, dnes
smuteční obřadní síň. Kostel sv. Martina byl dostavěn v roce 1644. V roce 1611 žilo v Buchlovicích
111 obyvatel. V roce 1699 zahajuje Jan Dětřich Petřvaldský stavbu zámku. Dostavěn v roce 1707. V
roce 1800 přešlo buchlovské panství do držení rodu Berchtoldů. Rozvoji Buchlovic v 18. a 19.
století pomohla skutečnost, že byly střediskem panství a do roku 1848 sídlem vrchnostenských
úřadů. Roku 1862 postavena první dvojtřídní škola, 1888 škola na Lhotce, 1924 Měšťanská škola v
ulici Komenského. Ještě v první polovině minulého století byl v provozu pivovar. Zanikl v roce
1910. Dne 20. května 1805 byly Buchlovice povýšeny císařem Františkem I. na městečko. Od 10.
října 2006 byl obci vrácen status městyse, o který přišel na počátku 50. let dvacátého století v
rámci celostátní reorganizace samospráv a státní správy.
Buchlovice jsou městys v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 9 km západně od Uherského
Hradiště na úpatí Chřibů. Městysem protéká Buchlovický potok a Dlouhá řeka. Buchlovice spolu s
dalšími 14 obcemi patří do mikroregionu Buchlov. Městys žije bohatým kulturním, hlavně
folklórním životem. Okolí Buchlovic, díky nádherné krajině a množství památek, poskytuje
příležitosti k aktivní turistice a cykloturistice, je zde široká nabídka cyklotras a naučných stezek, v
zimě zaujme upravovaná běžecká stopa nebo možnosti ke sjezdovému lyžování v okolí.
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Tabulka č. 1 Souhrnné informace o městysi
Název

Buchlovice

Status

Městys

Rozloha k 1.1.2021 (ha)

3196

Počet obyvatel k 1.1.2021

2378

Starosta

Mgr. Pavla Večeřová

NUTS III (kraj)

Zlínský

NUTS IV (okres)

Uherské Hradiště

PSČ

687 08

Počet částí městyse

1

Počet katastr. úz.

1

Počet ZSJ

5
Zdroj: matrika

Tabulka č. 2 Obyvatelstvo městyse Buchlovice ( k 1. 1. 2021 )
Počet obyvatel

2378

0 – 15 let

415

16 – 65 let

1434

65 + let

645

Narození (za rok 2020)

21

Zemřelí (za rok 2020)

21

Přistěhovalí (za rok 2020)

54

Vystěhovalí (za rok 2020)

56

Průměrný věk (let)

46,3
Zdroj: matrika

2.2 Sportovní zařízení
Zde je potřeba upozornit, že se jedná o zařízení pro dobrovolné, organizované i neorganizované
sportování a školní tělovýchovu. Jsou zde zahrnuty pouze sportoviště, která jsou v majetku
městyse Buchlovice. O většinu z nich se starají jmenovaní správci. Na území městyse se nachází i
řada soukromých sportovišť.
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Multifunkční hala Cihelna
•

přístup: asfaltová cesta s parkovištěm

•

povrch: odpružená dřevěná podlaha

•

stav: vynikající, nový objekt

Hala Cihelna byla postavena v roce 2018 a jedná se o multifunkční objekt, který bývá využíván ke
sportovním i kulturním akcím. Ze sportovního hlediska je hala využívána jak pro organizované
sportování, tak i pro volnočasové sportovní aktivity. Díky přilehlé základní škole zde probíhá i
výuka tělesné výchovy. Uvnitř se nachází hřiště na sálovou kopanou, házenou, volejbal, basketbal,
floorbal a 4 badmintonové kurty. Je zde vybavení pro školní tělesnou výchovu (švédské bedny,
kozy, tyče na šplh apod.). Rozměry hřiště na házenou a sálovou kopanou jsou certifikovány pro 2.
ligu. Probíhá zde i cvičení žen. Součástí haly je zázemí v podobě 7 šaten se sociálním zařízením,
finské sauny a bufetu.
Hřiště jsou využívána celodenně, dopoledne pro výuku TV, odpoledne a o víkendech pro širokou
veřejnost nebo sportovní oddíly. Hlavní část sezony je od podzimu do jara, v letních měsících je
hala využívána méně.
Obrázek č. 1 Multifunkční hala Cihelna, venkovní pohled
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Obrázek č. 2 Multifunkční hala Cihelna, vnitřní sportovní plocha

Sportovní areál v Lúčkách
První práce na budování areálu proběhly v roce 1955, kdy vznikl fotbalový oddíl TJ Buchlovice a
bylo postaveno fotbalové hřiště. Součástí sportovního areálu je hlavní a tréninkové travnaté hřiště,
tenisové kurty, hřiště s umělým povrchem a petangové hřiště.
•

přístup: asfaltová cesta s parkovištěm

•

povrch: podle druhu sportoviště

•

stav: podle druhu sportoviště

 Hlavní fotbalové hřiště

Je využíváno fotbalovým klubem TJ Buchlovice k soutěžním zápasům i k tréninku. Součástí je krytá
tribuna se zázemím v podobě šaten, sprch a sociálního zařízení. Vedle stojí bufet. Hřiště je travnaté
a v dobrém stavu, má standartní rozměry pro soutěžní zápasy a lze ho využít i pro širokou
veřejnost. Vedle hlavního hřiště se nachází tréninkové travnaté hřiště. V současné době se
připravuje realizace vybudování záchytných podzemních nádrží a vybudování automatického
zavlažování.
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Obrázek č. 3 Fotbalové hřiště

Obrázek č. 4 Tréninkové hřiště
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 Tenisové kurty

Jsou využívány širokou veřejností i z okolí Buchlovic. Nacházejí se zde dva venkovní antukové
kurty, třetí kurt je v současné době nevyužíván, ale plánuje se jeho rekonstrukce s novým
multifunkčním povrchem. Součástí tenisových kurtů jsou i šatny se sociálním zařízením a sprchami.
V minulosti zde působil tenisový oddíl, o jehož obnovení usilujeme.

 Hřiště s umělým povrchem

Hřiště bylo vybudováno v roce 2016. Je osazeno umělou trávou čtvrté generace a je zde umístěno
osvětlení pro noční provoz. Součástí jsou šatny se sociálním zařízením. Jeho výhodou je celoroční
provoz a je ideální pro žákovské fotbalové kategorie.

 Petangové hřiště

Nachází se vedle kryté fotbalové tribuny. Tvoří jej písečné hřiště rozdělené na několik hracích
sektorů a dřevěná budova s posezením, sloužící jako klubovna a zázemí petangového oddílu. Do
budoucna se uvažuje o výstavbě osvětlení petangového hřiště.

Obrázek č. 5 Tenisové kurty
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Obrázek č. 6 Hřiště s umělým povrchem

Obrázek č. 7 Petangové hřiště
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Skateboardová dráha

Byla postavena v roce 2013. Tvoří ji workoutové prvky a železné rampy na asfaltovém podkladu a
slouží primárně pro vyznavače skateboardu. Je vhodná jako místo pro individuální, ale i kolektivní
sportování.

Obrázek č. 8 Skateboardová dráha

Školní hřiště


přístup: asfaltová cesta



povrch: travnatý



stav: udržovaný

Nachází se v areálu za místní základní školou a slouží primárně pro její potřebu. Je tvořeno
travnatou hrací plochou na fotbal a jiné sportovní aktivity, několika herními prvky a místem, kde
dříve bylo basketbalové hřiště. Školní hřiště vzniklo v 30. letech 20. století a částečné úpravy
proběhly v 70. letech 20. století. Je volně přístupné po dobu pracovních hodin školy. V současné
době je vypracována studie na rekonstrukci hřiště a přilehlého areálu.
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Obrázek č. 9 Školní hřiště

Obrázek č. 10 Bývalé basketbalové hřiště
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Školní tělocvična
Je součástí základní školy Buchlovice. Byla postavena v roce 1924, několikrát rekonstruována.
Svými prostory již neodpovídá moderní výuce TV, ale jako záložní prostor plní svou funkci. Podlaha
je tvořena dřevěnými parketami, které jsou v horším stavu. U tělocvičny byly vybudovány šatny se
sociálním zařízením, vstup ze hřiště je opatřen čipovým zámkem.

Obrázek č. 11 Školní tělocvična
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Dětské hřiště před Multifunkční halou Cihelna


přístup: asfaltová cesta



povrch: travnatý



stav: výborný, nové

Nachází se v centru městyse, vedle základní školy, před multifunkční halou Cihelna. Bylo zřízeno v
roce 2020 díky sponzorskému daru místní podnikatelky. Je zde několik herních a workoutových
prvků pro nejmenší děti a klidová zóna s lavičkami. Je volně přístupné veřejnosti.

Obrázek č. 12 Dětské hřiště před halou
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Dětské hřiště v ulici Řadová


přístup: asfaltová cesta



povrch: travnatý



stav: dobrý

Nachází se v centru městyse, bylo vybudováno v roce 2016. Hřiště je oploceno, o jeho chod se
stará dobrovolná správkyně. Na hřišti je několik workoutových prvků a dětských atrakcí.

Obrázek č. 13 Hřiště v ulici Řadová
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Areál autokempu Smraďavka
Součástí rozlehlého areálu autokempu na Smraďavce je mj. i bývalá požární nádrž, postavená
v roce 1960. I přes svou původní funkci sloužila řadu let jako koupaliště v kempu rekreační oblasti
Smraďavka. Od 90. let je v havarijním stavu a koupání v ní je na vlastní nebezpečí. U nádrže se
nachází volejbalové hřiště s písčitým povrchem a několik dětských atrakcí. V roce 2020 postavil
kousek od nádrže místní podnikatel náhradní bazén, aby alespoň trošku oživil rekreační ruch.
Obrázek č. 14 Hřiště v ATC Smraďavka

Obrázek č. 15 Nádrž v ATC Smraďavka
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2.3 Spolky a sportovní sdružení

Tělovýchovná jednota Sokol Buchlovice. Tělovýchovný sportovní spolek byl založený roku 1919.
Sokol pořádal pravidelná cvičení pro žáky a dospělé. Za druhé světové války byla jeho činnost
zastavena a obnovena po roce 1945. V roce 1955 vznikl pod sokolskou organizací fotbalový klub,
jehož prvním počinem byla stavba fotbalového hřiště v Lúčkách. V současné době má klub asi 200
členů a věnuje se kopané na úrovni oddílu mužů, dorostu, žáků a přípravky. Největším úspěchem
byl postup mužů do 1.B třídy a vítězství dorostenců v krajské soutěži 2012 – 2013. Klub je
pravidelným účastníkem různých turnajů, sám pořádal např. Memoriál Přecechtěla.
Petanque klub Stříbrné kule. Sportovní spolek založený v roce 2016. Klub má v současné době asi
kolem 100 registrovaných hráčů, převážně v kategorii dospělých. Každý rok jsou pořadateli
několika turnajů, pro registrované i neregistrované hráče. Činnost je podpořena i kvalitním
zázemím díky klubovně. Členové oddílu reprezentují Buchlovice na turnajích i v okolních obcích a
městech. Prioritou do budoucna je důraz na práci s mládeží, vytvoření mládežnických kategorií a
vybudování venkovního osvětlení pro možnost hrát i noční turnaje.
Badmintonový klub Buchlovské perutě. Sportovní klub založený v roce 2021, ale jeho činnost
fungovala na neoficiální bázi již několik let. Velkou měrou vzniku klubu pomohla výstavba nové
multifunkční haly, kde byly vybudovány čtyři nové kurty. V současné době má 25 členů. Základnu
tvoří především seniorští hráči, ale uvažuje se i o zapojení dětí. Klub uspořádal několik turnajů za
hojné účasti domácích i přespolních hráčů.
Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice. Nejstarší buchlovický spolek, založený v létě 1876. Po celou
dobu své existence zasahovali buchlovičtí hasiči do kulturního dění v obci, pořádali taneční zábavy
fašanky a hody. Hlavní prací jsou ovšem hasičské zásahy v místě i okolí. Spolek má v současné době
105 registrovaných členů. Ze sportovního hlediska působí u sboru od roku 2017 10členné družstvo
žen věnující se požárnímu sportu. V dlouhodobém plánu je vytvoření oddílu pro děti, jak
sportovního, tak čistě požárního.
Junák – český skaut. V rámci největší dětské organizace působí v Buchlovicích skautský oddíl, jehož
činnost začala v roce 1946. Po pozdějším zákazu činnosti byl krátce obnoven v 70. letech a jeho
plnohodnotná činnost byla obnovena až v roce 1990. V současné době má oddíl 37 členů, kteří
pořádají výlety, tábory, hry, sportování a turistické akce. Mimo tradiční oddílový program se
zapojují nebo pořádají podniky pro veřejnost (humanitární sbírky či organizace programů pro
domovy důchodců nebo dětské domovy, organizují jarní úklid katastru v rámci celorepublikové
akce Ukliďme Česko, připravují výchovné akce pro žáky ZŠ a MŠ Buchlovice atd.).
Neregistrované sportovní sdružení
Cvičení žen – v současné době působí v Buchlovicích 5 různých cvičebních skupin, které se věnují
ženám všech věkových kategorií. Patří sem např. aerobic, powerjóga, jóga, břišní tance, seniorské
cvičení na balonech… Celkově se těmto aktivitám věnuje asi 150 žen z Buchlovic i blízkého okolí.
Turistika – mnoho místních občanů se věnuje turistice i díky nádherné místní krajině. Přímo v
Buchlovicích nepůsobí žádný turistický oddíl, ale je v plánu vytvořit pro místní zájemce
registrovaný klub zaměřený především na seniory.
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2.4 Financování sportu v Buchlovicích
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro
naplánované aktivity. Rozpočet obce je limitován, obec se v případě větších investic musí z velké části
spoléhat na získané dotace a granty. Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování
financování z různých zdrojů.

Financování sportu je v městysi řešeno 3 způsoby:
1) Podpora celoroční činnosti
Registrované spolky žádají koncem roku o příspěvky na celoroční činnost, kdy se klade důraz na
velikost a aktivitu členské základny. O výši podpory rozhoduje zastupitelstvo městyse, po
předchozím projednání žádostí o dary a dotace v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch a
následně v radě městyse.

2) Příspěvky na projekty a akce
Jedná se o mimořádné akce, turnaje, soustředění, tábory a další aktivity. O výši rozhoduje rada
městyse.

3) Sponzoring
Nedílnou a velmi důležitou součástí pro financování spolků v našem městysi tvoří podpora
sponzorů.

2.5 Formy podpor sportu v Buchlovicích

Městys řeší systematické pravidelné podporování sportu formou podpory celoroční činnosti. Dále
se stará o sportoviště, která jsou ve vlastnictví obce. Provádí jejich velké opravy, rekonstrukce či
zajišťuje správce v Multifunkční hale Cihelna a správce sportovního areálu v Lúčkách.
Městys řeší převážně zabezpečení podmínek pro možnosti sportu veřejnosti a to výstavbou, či
rekonstrukcemi sportovišť. Pomáhá při propagaci a organizačním zajištění sportovních akcí.
Rovněž spolkům pomáhá realizovat přeshraniční spolupráci se zahraničními spolky, která je mj.
potřebná pro získání mezinárodních dotací.
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2.6 SWOT analýza

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, strategií a
strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu a současné situace.

Tabulka č. 3 SWOT analýza

Silné stránky
 Sport má v Buchlovicích dlouhodobou
tradici
 Zájem občanů o sportovní dění
 Funkční dotační systém
 Dostatek dětských hřišť

Příležitosti
 Zapojení veřejnosti do sportovních
aktivit
 Větší spolupráce mezi školami a
sportovními spolky
 Přilákání cykloturistů do našeho regionu

Slabé stránky
 Stav školního hřiště
 Chybějící koupaliště
 Omezená nabídka sportovních
příležitostí pro seniory

Hrozby
 Pokles příjmů financí do rozpočtu
městyse
 Zánik spolků vlivem narůstající
byrokracie a dalších
 Ztráta zájmu veřejnosti o sportování
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3. STRATEGICKÁ ČÁST
3.1 Vymezení oblasti podpory sportu a určení priorit v jednotlivých oblastech

Oblasti podpory sportu vycházejí z úkolů vyplývajících ze zákona o podpoře sportu a z potřeb obcí,
které jsou dány její kulturně společenskou historií. Tím dochází k naplňování povinnosti obcí
pečovat a vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů. Sport pozitivně ovlivňuje
prostředí obcí v několika směrech. Pomáhá se začleněním sociálně slabších jedinců do společnosti.
Působí pozitivně v rámci prevence proti kriminalitě. Působí pozitivně na osobnost jedince ve
společnosti. Jedinec tak získává pocit seberealizace, zdatnosti, fyzické i psychické odolnosti a
zdravé sebedůvěry.
Pro potřeby plánu rozvoje sportu je sport rozdělen do 3 hlavních oblastí:


 školní sport



 volnočasový sport



 výkonnostní sport

Tyto 3 oblasti v sobě zahrnují sportování dětí i dospělých, individuální i kolektivní a výkonnostní či
volnočasové.

3.1.1 Školní sport
První povinné seznámení dětí se sportem a prohlubování jejich základních dovedností dochází ve
školním prostředí. Atraktivita sportu vychází jednak z kvality učitelů, ale rovněž i z možnosti a
rozmanitosti sportovního vyžití během hodin TV.
Problém:

Nedostatečné venkovní zázemí pro výuku TV. Školní hřiště je ve špatném stavu,
chybí sportoviště pro lehkou atletiku. Absence venkovního hřiště s multifunkčním
povrchem.

Priorita:

Rekonstruovat současné venkovní zázemí pro potřeby TV.

Aktivita:

1) Je připravena studie na revitalizaci stávajícího školního hřiště. Měla by být
vybudována nová travnatá plocha pro míčové hry, prvky pro lehkou atletiku (např.
skok daleký), volnočasové a rekreační prvky.
2) Na místě bývalého basketbalového hřiště se v rámci projektu vybuduje nová
multifunkční plocha pro míčové sporty.
3) Je potřeba otevřít nové školní sportovní kroužky.

21

3.1.2 Volnočasový sport
Pokud budou sportovat dospělí, budou sportovat i jejich děti. Ne všichni ovšem chtějí sportovat
organizovaně. Proto je potřeba zajistit podmínky i pro volnočasový neorganizovaný sport. Děti
sportovat chtějí, jen je potřeba jim tu možnost dát, vytvořit dobré podmínky a ke sportu je vést.
Sportovat se dá v každém věku, a proto nesmí být opomíjena ani kategorie seniorů.

Problém:

Nejčastějším problémem je uváděn nedostatek možností pro plavání. Rovněž jsou
požadavky na větší pestrost sportovního vyžití v městysi. Děti se neumí zorganizovat
tak, jak tomu bylo dříve, chybí větší výběr z různých kroužků. Malá pozornost je
věnována sportu seniorů, pro které je pohybová aktivita klíčová a má pozitivní
dopady na jejich tělesný a duševní stav.

Priorita:

Rekonstruovat a doplnit současné sportovní zařízení s možností širšího využití pro
volnočasové aktivity. Vybudovat prostory pro aktivní odpočinek s pestrou nabídkou
možností sportovního vyžití. Přivádět děti, dospělé i seniory ke sportu různými
sportovními akcemi a pobídkami. Více informovat veřejnost o možnostech
sportování na území obce.

Aktivita:

1) Pořádání sportovních akcí pro všechny věkové kategorie
2) Vytvoření na webu městyse seznam sportovišť na území obce
3) Aktualizace seznam volnočasových spolků na území obce
4) Zjištění možnosti pro výstavbu venkovního bazénu pro plavání, popř.
rekonstruovat nádrž v ATC Smraďavka
5) Nalezení vhodného prostoru pro umístění venkovních cvičebních prvků
6) Zjištění možnosti pro výstavbu venkovního minigolfového hřiště
7) Dovybavení multifunkční haly novými sportovními prvky (např. pinpongové stoly,
posilovací stroje)
8) Postupné doplňování sítě cyklostezek na katastru obce s návazností na okolní
katastry
9) Vytvoření turistického oddílu zaměřeného na sportovní aktivity seniorů

3.1.3 Výkonnostní sport
Výkonnostní sport je výkladní skříň obce. Pomáhá v obci tvořit společenský život. Reprezentuje
obec navenek. Je největším organizátorem volného času dětí.

Problém:

Nároky kladené na podmínky pro provozování sportu ať bezpečnostní či hygienické,
nebo nároky kladené na znalosti a zdravotní stránku se neustále zvyšují. Čas
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dobrovolnictví a velké množství volného času po pracovní době jsou minulostí.
Spolky nenaráží na neochotu dětí sportovat, ale naopak na absenci lidí, kteří by se
dětem věnovali. Bez ochotných vedoucích či trenérů nebude organizovaný sport
fungovat. Kromě tradičních míčových sportů (tenis, fotbal, floorbal) v Buchlovicích
chybí rozmanitější nabídka sportovních možností z oblasti individuálních sportů.
Priorita:

Zajistit bezpečné a hygienicky nezávadné sportoviště včetně zázemí pro spolky,
které se věnují výkonnostnímu sportu. Podporovat spolky s dětmi, aby nebyly
kladené velké nároky na rodiče a sport byl dostupný i sociálně slabším. Podporovat
trenéry a vedoucí, bez jejichž práce by spolky neexistovaly. Podílet se na rozšíření
nabídky sportů v městysi.

Aktivita:

1) Revitalizace tenisových antukových dvorců, vybudovat nový tenisový kurt s
multifunkčním povrchem a udržovat stávající antukové kurty
2) Vybudovat záchytné nádrže na spodní a dešťovou vodu u fotbalového hřiště,
vyřešit problém zavlažování hrací plochy
3) Na tréninkovém hřišti vybudovat síťové zábrany pro zachytávání míčů
4) Vybudovat umělé osvětlení u petangového hřiště
5) Iniciovat a případně napomáhat v rozšíření sportovních nabídek v městysi,
například pro individuální nemíčové sporty.

3.2 Opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany městyse

Problém:

Sportovních zařízení na území Buchlovic je dostatečné množství, ale chybí o nich
snadno dostupné potřebné informace, které využijí jak obyvatelé městyse, tak i
přijíždějící turisté.

Priorita:

Zajistit snadno dostupné informace o možnostech sportování v Buchlovicích.

Aktivity:

Vytvořit na webových stránkách seznam míst, které je možno využívat ke
sportování. Tento seznam by měl obsahovat:
a) Název
b) Adresu místa
c) Fotografie
d) Informace, k jakému sportování je místo uzpůsobené
e) Zda je na sportovišti k dispozici nějaké vybavení
f) Podmínky vstupu na sportoviště
g) Kontakt na odpovědnou osobu za sportoviště
h) Provozní řád sportoviště
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4. PLÁN INVESTIC DO SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
Jsou zde popsány plánované investice (stav k dubnu 2021) do dalších let. U plánovaných projektů
je vždy uveden název projektu, předpoklad termínu realizace a odhadované náklady projektu.

Název projektu/ akce

Odhadované Předpoklad realizace
náklady
(v tisících Kč)

Obnovení skateparku ve sportovním areálu
Lúčky

100

2021-2022

10.000

2022-2026

Rekonstrukce školní tělocvičny

500

2023-2025

Vybudování záchytné nádrže na spodní a
dešťovou vodu ve sportovním areálu Lúčky,
následné vybudování systému zavlažování
s využitím zachycené vody

700

2021-2022

Revitalizace tenisových
multifunkčního kurtu

500

2022-2023

Vybudování koupaliště na Smraďavce

7.000

2022-2024

Vybudování minigolfového hřiště

1.000

2024-2026

Cyklostezka s chodníkem pro pěší na Smraďavku

6.000

2022-2023

Cyklostezka na Zlechov

8.000

2022-2024

Rekonstrukce školního hřiště

kurtů,

výstavba
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5. Závěr
Plán rozvoje sportu městyse Buchlovice je otevřený dokument, který se může kdykoliv upravovat,
a lze tak reagovat na aktuální změny politické, hospodářské, společenské či legislativní. Je proto
žádoucí, aby v návaznosti na monitorování a vyhodnocování naplňování plánu docházelo taktéž k
jeho aktualizaci.
Institucionální a personální zajištění Plánu rozvoje sportu je primárně založeno na práci vedení
městyse Buchlovice. Pro naplnění vize a cílů bude vedení městyse spolupracovat se zástupci všech
věkových a zájmových skupin obyvatelstva. Komunikace s veřejností je dlouhodobě zajištěna
různými prostředky:


elektronická komunikace
prostřednictvím emailu



webové stránky městyse



obecní zpravodaj



rozhlas obce

se

starostkou

a

dalšími

volenými

zástupci

městyse

6. Přílohy
6.1 Použité zdroje dat

ČSÚ (2021): Veřejná databáze
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji
Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákonů
Bílá kniha o sportu. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007
Městys Buchlovice
Internet
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6.2 Seznam zkratek

ATC = Autokemp
ČR = Česká republika
EU = Evropská unie
MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NUTS = Nomenklatura územních statistických jednotek
PRS = Plán rozvoje sportu
PSČ = Poštovní směrovací číslo
SDH = Sbor dobrovolných hasičů
TJ = Tělovýchovná jednota
TV = Tělesná výchova
ZSJ = Základní sídelní jednotka
ZŠ = Základní škola

6.3 Mapka sportovišť v městysi Buchlovice

Číslování:
1. Multifunkční hala Cihelna
2. Sportovní areál v Lúčkách
3. Školní hřiště se školní tělocvičnou
4. Dětské hřiště před Multifunkční halou Cihelna
5. Dětské hřiště v ulici Řadová
6. Areál autokempu Smraďavka
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