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1 Úvod 
 

Hlavním cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný stav sportu v obci Žďár, stanovit 

priority pro rozvoj sportu v obci a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Obec Žďár se 

na základě tohoto dokumentu bude snažit vyhovět potřebám všech věkových i sociálních 

skupin obyvatelstva a zlepšit tak sportovní podmínky v obci. Hlavní důraz bude klást na 

dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním zřetelem na sport dětí a mládeže, jako 

i zachování pohybových aktivit seniorů. Obec hodlá maximálně využít a rozvíjet plochy určené 

pro sportovní aktivity tak, aby plnily aktuální požadavky sportovní veřejnosti, případně 

vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací dokumentací případně vymezit 

plochy nové. Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do jisté 

míry pomůže naplňovat prvky zdravého životního stylu. 

Plán rozvoje sportu bude informovat občany ohledně budoucího plánování sportovní 

infrastruktury a také o možnostech, jak se budou konkrétní projekty financovat. Rovněž bude 

kladen důraz na kulturní život obce, aktivní činnost spolků, různé sportovní vyžití a další 

zájmové a volnočasové aktivity. Celkově chce obec Žďár občanům nabídnout smysluplné 

trávení volného času. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Žďár je dokument, který je zpracován na období 2021-

2025. Je vytvořen na základě povinnosti stanovené obcím dle doporučené osnovy zákona 

230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2 Vymezení základních pojmů 
 

Sport1 (ze staroangl. disport = bavit se, roznášet, jehož základem je lat. disportare = 

rozptylovat se, bavit se) – jakákoliv pohybová aktivita, která má charakter hry a realizuje se 

v rámci přesně stanovených pravidel a zásad fair play. 

Sport2 je každá forma tělesné činnosti. Cílem této činnosti je: 

- rozvoj tělesné a psychické kondice, 

- rozvoj společenských vztahů,  

- upevňovat zdraví lidí, 

- dosahovat sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích a to samostatně nebo 

společně. 

Sport pro všechny – jedná se o organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybová 

rekreace, která je určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

Sportovní organizace – je právnická osoba, která je založená za jiným účelem než dosažení 

zisku. Předmět činnosti této oraganizace je činnost v oblasti sportu. 

Sportovní zařízení – slouží k provozování sportu , jedná se o budovu, objekt, pozemek vodní 

plochu. 

Sportovec – je každá fyzická osoba, která se věnuje sportovní činnosti. Může jít o  sportovce, 

který je evidovaný u sportovní organizace nebo také může jít o neevidovanou osobu, která se 

věnuje sportu ve svém volném čase.  

Sportovní akce – jedná se například o soutěž, zápas, hru, závod nebo jinou sportovní aktivitu 

nebo sportovní událost. 

Významná sportovní akce – podle zákona č. 115/2001 Sb. je to sportovní událost 

mezinárodního významu, která se odehrává na území České republiky.  V rámci Plánu rozvoje  

obce může jít o událost, které se mohou účastnit i obyvatelé okolních nebo vzdálenějších měst 

a obcí. Takto pak může docházet k propagaci určité sportovní organizace či celé obce.  

Dobrovolnictví – dobrovolnictví ve sportu označuje nejrůznější činnosti, potřebné k zapojení 

do sportování. Je to svobodně volená činnost, vykonávaná ve prospěch sportovní organizace 

nebo jednotlivého sportovce se zkušenostmi či určitou odbornou kvalifikací v oblasti sportu.  

Dobrovolník – je např. rozhodčí osoba, asistent, trenér, instruktor. Tato soba je do této 

funkce dosazena nebo tuto činnost provádí dobrovolně bez nároku na odměnu či honorář. 

 
1 Sociologická definice sportu, zdroj: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sport 
2 Na základě § 2 zákona o podpoře sportu 

 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hra
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Sport a tělesná výchova na školách – jedná se o pohybové aktivity v rámci školní docházky 

a výuky. V souvislosti s tím může škola pořádat sportovní akce jako jsou soutěžní i nesoutěžní 

aktivity, které probíhají v prostorách školy. Cílem těchto aktivit je rozšířit pohybové činnosti a 

také vytvořit kladný vztah ke sportu.  
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3 Úloha obce  
 

Obec ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport v obci3. 

Úkolem obce je: 

- zajistit rozvoj sportu pro všechny především pro mládež,  

- zajistit přípravu sportovně nadaných talentů včetně zdravotně postižených občanů,  

- zajistit udržování a provozování svých sportovních zařízení, také výstavba a 

rekonstrukce těchto zařízení a poskytovat je tak svým občanům pro vykonávání 

sportovní činnosti, 

- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,  

- zajistit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, nebo využívat dotační politiku na 

podporu sportu na území obce. 

 

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho 

provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu 

stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Klíčovou součástí plánu rozvoje sportu je 

seznam projektových záměrů obce a sportovních organizací, které se mají realizovat k naplnění 

koncepce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Na základě § 6 zákona o podpoře sportu 
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4 Charakteristika obce Žďár 
 

Obec Žďár se nachází v jihovýchodní části okresu Blansko v Jihomoravském kraji v oblasti 

Drahanské vrchoviny na okraji CHKO Moravský kras. Katastr obce leží 12 km severovýchodně 

od města Blanska a 15 km jižně od města Boskovice.  Město Brno je vzdáleno cca 40 km. 

Z hlediska působnosti orgánů státní správy náleží Žďár do regionu obce s rozšířenou 

působností města Blanska.  

K 31. 12. 2020 leží obec Žďár v nadmořské výšce 564 m. n. m. s celkovou výměrou 509,14 

ha. Konkrétně orná půda tvoří 212,38 ha, zahrada 11 ha, ovocný sad 1,4 ha, trvalý travní 

porost 38,59 ha, lesní pozemek 189,76 ha, vodní plocha 3,18 ha, zastavěná plocha a nádvoří 

6,07 ha a ostatní plocha tvoří 46,76 ha. V obci žilo k 1. 1. 2021 celkem 405 obyvatel. Průměrný 

věk obyvatel je 44 let.  

 
Obrázek 1: Orientační mapa obce4 

 
4 Zdroj: mapy.cz 
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5 Současný stav v obci 
 

Obec se nachází v lokalitě, kde jsou terénní a klimatické poměry vhodné pro pěší turistiku, 

cykloturistiku a zimní sporty. 

Prostory k trávení volného času 

Občané mohou využít k trávení volného času a ke sportu především hřiště na malou kopanou. 

Pro nejmenší děti se chystá dětské hřiště na prostranství u současné hasičské louky, kde budou 

instalovány herní prvky.  

Sporty v obci 

Cyklistika  

Turisté ale i občané hojně využívají jízdu na kole v okolí obce. Přímo obcí prochází značená 

cyklotrasa 5117 Blansko – Petrovice – Žďár – Boskovice, část této cyklotrasy vede souběžně 

s turistickou trasou, která spojuje Boskovice a Blansko. Krásné prostředí a okolí obce může 

lákat všechny věkové skupiny obyvatel. 

 
Obrázek 2: Turistická mapa5 

 

 
5 Zdroj: mapy.cz 
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Běh 

Okolní příroda a lesy jsou krásným prostředím pro běhání. K běhu není potřeba speciálních 

běžeckých tras, proto mohou občané k běhání využít místní komunikace a stezky. Velmi 

podobným sportem je chůze a pěší turistika. Pohybem se obecně udržuje člověk v dobré 

kondici, a i pravidelné procházky jsou toho skvělým příkladem. Výhodou těchto sportů je jejich 

nenáročnost a dostupnost pro každého, kdo má zájem. A není třeba žádné specifické 

infrastruktury či koupě sportovních pomůcek. 

Chůze, pěší turistika  

Méně náročným sportem je pěší turistika. Je vhodná zejména pro občany, kteří nepreferují 

běh, anebo kterým jejich fyzické zdraví neumožňuje se takto hýbat. Chůze je vhodná pro 

každého, kdo si chce odpočinout od všedních starostí. Pravidelnými procházkami do okolí se 

lidé udržují v dobré fyzické kondici a dobré náladě. Tak jako u běhu není potřeba budovat 

novou infrastrukturu, ale starat se o již stávající přírodní cesty.  

Míčové hry, sporty 

Různé míčové hry se dají hrát na místním hřišti. O tento druh sportu má zájem především 

mladší skupina obyvatel. Ale není výjimkou ani u starších věkových skupin občanů.  

Zimní sporty 

Jelikož je obec položená ve vyšší nadmořské výšce a v dobrých klimatických podmínkách, je 

vhodná pro zimní sporty od sáňkování, bruslení až po běžky. K bruslení mohou sloužit vodní 

plochy, kterých je v obci dohromady  6. 

Rybaření 

Rybaření je záliba a sport současně. Někdy se označuje také pojmem rybolov, ačkoliv tento 

termín může znamenat i průmyslový odchyt či výlov ryb z moří a rybníků. S rybařením začínají 

lidé již v mladém věku a většinou jim tento koníček zůstane po celý život. Rybaření není 

omezeno pohlavím ani věkem - každý může lovit, proto je tento rekreační sport tak oblíbený.  

Spolky v obci 

SDH Žďár –sbor dobrovolných hasičů obce Žďár. Sbor každoročně pořádá soutěž o putovní 

pohár starosty obce, májové posezení a jiné akce.  
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6 Multiplikační dopady sportu 
 

Sport jako fyzická aktivita ovlivňuje celou společnost a prolíná se do různých oblastí lidského 

života. Sport jako takový má na člověka pozitivní dopad.  Mluvíme zejména o dopadu na jeho 

zdraví. Sportem si lidé upevňují svoje fyzické i psychické zdraví, protože nedostatek pohybu 

vede ke zvyšování nadváhy, chronických onemocnění, obezity u všech věkových skupin. Díky 

sportu si tak lidé upevňují svoje zdraví a svůj metabolismus. Všude přítomný stres tak mohou 

vytěsnit právě při sportovních aktivitách.   

Sport se také může stát formou trávení volného času a aktivního odpočinku, jelikož odpočinek 

hraje v životě velmi důležitou roli. Sport jako forma odpočinku je smysluplnou formou využití 

volného času. Občané se tak mohou oprostit od stereotypu všedního i pracovního života, přijít 

tak na jiné myšlenky a celkově si zlepšit náladu.  

Mezi oblast, kterou sport propojuje patří i sociální oblast. Společný zájem o sportovní aktivitu 

tak může spojovat lidi a utvářet mezi nimi nová a silná přátelství. Důsledkem toho dochází ke 

stmelování obce a udržování dobrých občanských vztahů.  

Sport zasahuje i do vzdělání a do výchovy. Aktivity, které sport nabízí s sebou přináší pro 

jednotlivce ale i skupiny lidí rozvoj vědomostí, učení se odpovědnosti, motivaci k dalším cílům, 

smysl pro povinnost či rozvoj dovedností. Schopnost překonávat překážky, sebeovládání nebo 

i cílevědomost, to vše skrze sport utváří člověka. Hlavně u dětí, má vliv na fyzický i mentální 

rozvoj. Pomáhá u nich rozvíjet schopnost soustředit se a učit se novým pravidlům.  
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7 Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu 

Prioritou obce je podpora rekreační funkce sportu pro nejširší vrstvy obyvatel s využitím 

přírodního prostředí v obci a okolí a stávajících i nově vybudovaných sportovních zařízení  

a hřišť. Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně nenáročné a v případě 

cyklostezek a volně přístupných hřišť nebudou ani časově omezené. Z hlediska dostupnosti 

sportu pro děti a mládež je důležité, aby financování sportovních a pohybových aktivit nebylo 

jen na straně rodičů, ale aby obec přispívala na činnost sportovních organizací dle předem 

stanovených pravidel. 

Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury 

z hlediska nároků na současné sportovní vyžití, na tvorbu návrhů na doplnění a modernizaci 

stávající sportovní infrastruktury s cílem dosáhnout zlepšení kvalitativních parametrů sportovišť 

(možnost realizace nových dosud nerealizovatelných kolektivních her aj.). Úspěšnému splnění 

plánovaných opatření má pomoci vytvoření a naplňování specializované koncepce sportu. 

 

Obec Žďár si stanovila 2 strategické cíle v oblasti sportu. Jedná se o: 

1. Rozvoj sportovní infrastruktury v obci 

2. Podpora sportovních akcí 

 

1. Rozvoj sportovní infrastruktury 

Obec se snaží vytvořit sportovní zázemí pro svoje obyvatele.  Záměrem obce je vytvořit a 

rozvíjet kvalitní sportovní infrastrukturu a tím i podpořit zájem svých občanů o sportovní 

aktivity.  

2. Podpora sportovních akcí 

Úkolem obce je dále se spolupodílet na organizaci tradičních či nových sportovních akcí. Tyto 

akce vždy stmelují obec a jsou velmi oblíbené. Sportovní aktivity mohou přilákat nové občany, 

ale i občany ze širokého okolí. Sport tak má být dostupný všem bez rozdílu.  
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8 Přístupy a formy podpory sportu v obci 
 

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. Oblast sportu není s výjimkou 

cyklostezek dotována z prostředků EU, hlavním dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude 

v následujícím období dotační podpora ČR prováděná prostřednictvím NSA a MMR. 

Sekundárním zdrojem dotací budou zdroje a fondy Jihomoravského kraje. 

Samotná realizace větších investičních projektů z obecního rozpočtu není možná. Tato situace 

má řešení v podobě následujícího postupu: 

  

1. Stanovení vize 

Obec by si měla jasně stanovit priority a vize rozvoje sportovní infrastruktury na svém území. 

2. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace představuje základní kámen pro úspěšné projekty nejen z pohledu 

samotné realizace, ale také pro možnost čerpání z nabídky dotačních titulů. Projektová 

dokumentace představuje tzv. zhmotnění vize na papír, za spolupráce s kompetentními 

projektanty a s ohledem na danou lokalitu.  V případě, že je vyhlášená zajímavá dotační výzva, 

ale obec není dostatečně připravena, tzn. nemá projektovou dokumentaci, ve většině případů 

nemá možnost podat žádost o dotaci, protože z časového hlediska nestíhá všechny aktivity 

skloubit do termínu vyhlášeného poskytovatelem dotace.   

3. Úřední proces 

Pokud obec již má projektovou dokumentaci, je dobré být připraven i z pohledu orgánů veřejné 

správy. V případě že projekt podléhá stavebnímu povolení se může schvalovací proces 

natáhnout, a i když je hotová projektová dokumentace, odevzdání žádosti o dotaci nemusíme 

stihnout kvůli administrativnímu nesouladu. I v případě, že pro náš projekt není požadováno 

ve smyslu zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, je zapotřebí mít takové potvrzení 

od příslušného stavebního úřadu. 

4. Žádost o dotaci 

Přemýšlet o zajímavé dotační výzvě se může, když je obec se svým projektem alespoň na konci 

bodu 2 – má hotovou projektovou dokumentaci a aktualizovaný rozpočet. Protože v tu chvíli 

se ví, že má nachystaný smysluplný projekt, který obci pomůže v jejím rozvoji. Žádost o dotaci 

se bude jednoduše obhajovat a je tak větší šance na úspěch. 
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Současné dotační možnosti v oblasti sportu 

NSA – Národní sportovní agentura 

Národní sportovní agentura byla zřízena za účelem spravování finančních prostředků určených 

k zabezpečování podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. V souladu se 

zákonem o podpoře sportu se NSA snaží díky podpoře sportu zajistit rozvoj sportovní 

infrastruktury, který mimo jiné přispěje ke snižování regionálních rozdílů. 

Jednou z podmínek pro čerpání z NSA je registrace v Rejstříku sportu a také zpracovaný Plán 

rozvoje sportu. 

Rozvoj místních sportovišť a zázemí – KABINA 2021-2025 

Cíl 1 – Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel a jejich technickým 

zhodnocením  

Rozpočet vychází ze stanovené výše dotace 800 tis. Kč na každou obec do 3000 obyvatel 

v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území 

jedné obce bez ohledu na typ účastníka6 programu. 

Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

MMR podporuje sportovní infrastrukturu formou otevřených žádostí o dotace, do kterých se 

mohou obce a města zapojit. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí každý rok programy, které 

obce mohou využít na modernizaci, rekonstrukci či výstavbu sportovního zařízení.  

Výzva z Národního programu podpora o rozvoj regionů7 

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  

Podporována je obnova a vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. Uznatelné jsou 

především náklady na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (víceúčelové nebo 

multifunkční, workoutové, parkourové, fotbalové nebo dětské hřiště) 

Míra spolufinancování: až 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Lze spolufinancovat z rozpočtu kraje nebo jiných národních programů, nelze však kombinovat 

s prostředky z EU. Náklady na přípravu žádosti a projektová dokumentace nejsou uznatelnými 

náklady dotace. 

 

 

 
6 Účastníkem programu v tomto případě může být i spolky aj., blíže specifikováno v podrobné dokumentaci 

programu pro danou výzvu. 
7 Údaje jsou převzaty z dotačních výzev z minulých let, poskytovatel dotace může podmínky upravovat. 
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Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů  

Obce a města mohou čerpat dotace, které nabízí kraj, do kterého obec náleží. Kraje nabízí 

dotační programy nejen pro obce, ale také se zaměřují na spolky a sportovní organizace a 

kluby. Tyto organizace si mohou žádat o podporu samostatně.  

 

9 Plánované projekty 
 

Plánované projekty 

Obec Žďár plánuje pro své občany zlepšit celkově sportovní podmínky a sportovní zázemí, tak 

aby byla obec více atraktivní pro místní ale i pro širokou veřejnost. Rozhodla se do svého plánu 

zahrnout tyto projekty týkající se sportovní infrastruktury: 

• Vybudování víceúčelového hřiště  

• Vybudování dětského hřiště 

• Revitalizace vodních ploch a vodních nádrží 

• Vybudování odpočinkových míst pro turisty a cyklisty 

 

 

V období od 2024-2025 má obec v plánu vybudovat víceúčelové hřiště, které občanům chybí 

k dalším sportovním aktivitám. Vybudování dětského hřiště je v plánu na období 2022-2023, 

přičemž v roce 2021 se obec pokusí získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.  
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10 Závěr 
 

Plán rozvoje sportu obce Žďár na období 2021-2025 bude sloužit zastupitelstvu při rozhodování 

o otázkách a plánech, které se týkají sportu.  

Případná aktualizace dokumentu bude prováděna na základě nově vzniklých skutečností např. 

podle nově získaných dotací nebo vybudovaných prostorů pro sportovní aktivity. Dokument 

bude též upravován podle potřeb občanů a také podle finančních možností obce Žďár. 

Zastupitelé obce se s dokumentem seznámili postupně při jeho vzniku. Tento strategický 

dokument je zveřejněn na webových stránkách obce Žďár https://ou-zdar.cz/ nebo je 

dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě, kde mají občané možnost si ho prostudovat.  

Tento dokument je platný od data schválení dokumentu zastupitelstvem obce. 
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PŘÍLOHA 1 – SOUČASNÝ STAV 

SPORTOVIŠŤ A HŘIŠŤ V OBCI ŽĎÁR 
 

 

 

Obrázek 3 Hasičské hřiště 
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Obrázek 4 Fotbalové hřiště 

 

Obrázek 5 Vodní plocha k rekreaci 


