Plán rozvoje sportu v obci Bohuslavice u Zlína

1. ÚVOD
1.1.

Strategický plán rozvoje sportu v obci Bohuslavice u Zlína je zpracován v souladu se

zákonem č. 230/2016 Sb., o podpoře sportu, kterým se mění zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějším předpisů, v němž byla obcím uložena povinnost rozvíjet sport na
základě plánu rozvoje sportu.
Koncepce podpory sportu je strukturována do několika základních částí. V analytické části
je provedena analýza současného stavu sportovní infrastruktury, struktury obyvatelstva obce a
zhodnocen současný stav sportovních klubů a spolků v obci. Na základě výsledků analytické části
je definována v rámci navazující návrhové části budoucí rozvojová koncepce, která stanovuje
priority, na které by se obec měla soustředit.

1.2. Cíl strategického plánu
Cílem strategického plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu v obci. Má návaznost na související strategické dokumenty obce a to
především na Program rozvoje obce a Územní plán obce Bohuslavice u Zlína.
Plán rozvoje sportu v obci Bohuslavice u Zlína byl schválen zastupitelstvem obce na 16.
zasedání dne 9.12.2020.

1.3. Přehled základní terminologie
Sport – veškeré formy tělesné činnosti, provozované příležitostně či organizovaně, kladoucí si za
cíl harmonický rozvoj tělesné a psychické kondice a společenských vztahů, upevňování zdraví a
dosahování sportovních výkonů v soutěžích na všech úrovních
Sport pro všechny – zájmový, organizovaný i neorganizovaný sport a rekreační, soutěžní či
nesoutěžní aktivity určené občanům. Motivací a výslednými hodnotami jsou pohybové vyžití,
zábava, sociální kontakt, udržování a zlepšování zdravotní a psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školách – soustavná a cílevědomá výchova dětí a žáků k získávání
zájmu o aktivní zapojení do sportovních činností, navazující na zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních prostorách. Hlavním cílem školní tělesné výchovy není
výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke
sportu.
Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, závody, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru
Sportovní kluby – právní subjekty, zpravidla spolky, fungující za účelem zajišťování a provozování
sportu a pohybových aktivit svých členů

Sportovní zařízení – objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo soubor budov sloužící
výhradně nebo převážně pro provozování sportu, dle charakteru se dělí na interiérová a
exteriérová zařízení.
Sportovní areál – komplex sportovních zařízení, který slouží ke sportovnímu vyžití různých
věkových a společenských skupin. Není určen jen pro výkonnostní sportovce, slouží veřejnosti a
zajišťuje širokou nabídku sportovních aktivit.

1.4. Podpora sportu veřejnou správou
Sport je považován za důležitou veřejně prospěšnou činnost s velkým množstvím přínosů
pro jednotlivce i celou společnost. Podporu sportu veřejnou správou je možno rozdělit na
centrální a regionální úroveň.
Za oblast sportu je na centrální úrovni odpovědné Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy a v roce 2019 nově ustavená Národní sportovní agentura. Tyto orgány jsou také
hlavními zdroji financování sportu a volnočasových aktivit, dalšími zdroji jsou např. kraje (Fond
sportu Zlínského kraje), Evropská Unie (program IROP) a dále různé nadace a neziskovky.
Legislativní prostředí sportu je definováno Zákonem o podpoře sportu a strategický rozvoj sportu
je zaštítěn Koncepcí podpory sportu 2016 – 2025.
Na regionální úrovni jsou to pak vlastní koncepce rozvoje a podpory sportu v jednotlivých
obcích. Ty zabezpečují rozvoj sportu pro všechny občany, zejména se zaměřením na mládež. Dále
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, poskytují jej
pro sportovní činnost občanů a kontrolují jejich využívání. V neposlední řadě zabezpečují ze svého
rozpočtu finanční podporu sportu a poskytují účelovou podporu na sportovní a mládežnické
aktivity.

2. Analytická část
2.1. Základní údaje o obci
Obec Bohuslavice u Zlína leží asi 8 km jihozápadním směrem od krajského města Zlína,
v protáhlém údolí Březnického potoka, střed obce tvoří křižovatka silnic II. třídy ze Zlína na
Uherské Hradiště, na Luhačovice a na Malenovice. Terénní reliéf vyváří zvlněnou pahorkatinu
s nadmořskou výškou 236 – 464 m n.m. Katastrální území má rozlohu 805 ha. V centru obce je
budova obecního úřadu, kde je i knihovna, ordinace praktického i dětského lékaře a pošta.
K občanské vybavenosti patří obchod smíšeným zbožím, hasičská zbrojnice s areálem výletiště,
sokolovna s víceúčelovým sálem a dále mateřská a malotřídní základní škola, vedle níž se nachází
tělocvična a venkovní sportovní areál. Za pracovními příležitostmi dojíždí většina obyvatel do
Zlína, pouze malá část pracuje v místních firmách nebo službách.

2.2. Demografická struktura obyvatel
Vývoj demografické struktury v jednotlivých populačních skupinách je jedním z hlavních
faktorů pro zaměření podpory sportu v obci. Počet obyvatel v posledních letech stagnuje nebo
spíše mírně klesá, k 31.12.2010 měla obec celkem 779 obyvatel, k 31.12.2015 783 obyvatel a
k 1.1. 2020 je zde 774 trvale žijících obyvatel s průměrem věku 42,4 roku. V posledních letech se
ale do obce přistěhovalo více mladých lidí, kteří si zde postavili nebo opravili domy a založili
rodiny, proto se oproti dřívějším létům zvýšil počet dětí, takže zatímco dříve byla např. MŠ
zaplněna „našimi“ občánky z poloviny, v současné době kapacita 28 dětí většinou nestačí.
Z hlediska formulace cílů Koncepce je tedy podstatná zejména skutečnost měnícího se věkového
složení populace.
Tabulka – obyv.obce dle věkových skupin (k 1.1.2020)

Obyvatelstvo obce dle věkových skupin k 1.1.2020
0-6 let

7-15 let

15-20 let

20-40 let

40-60 let

nad 60 let

64

54

38

207

210

202

2.3. Základní sportovní infrastruktura
Obecně se dá říci, že v obci se v posledních 15 letech vybudovala, případně zrekonstruovala
sportovní infrastruktura, která tu citelně chyběla.
V roce 2009 se na místě travnaté plochy pod školou vybudovalo víceúčelové hřiště a
v následujících letech bylo toto hřiště „oploceno“ mantinely, aby bylo možno v zimním období
využít tuto plochu jako kluziště. V roce 2018 se zrealizovalo osvětlení a vybavení hřiště bylo vloni
doplněno o basketbalové koše. Vedle víceúčelového hřiště se od r. 2010 budovalo a postupně
doplňovalo různými herními prvky hřiště pro menší děti. Kromě toho se v roce 2017 v zahradě
mateřské školy zrealizovalo hřiště pro děti z mateřinky. V roce 2020 se veřejné dětské hřiště
rozšířilo o „workoutové hřiště“ s dalšími herními prvky, tentokrát určenými starším dětem
(lanovka, horolezecký kámen, lanové centrum a pyramida) a přidal se další mobiliář včetně fitness
strojů. Všechna tato volnočasová a sportovní zařízení jsou určena jednak dětem z MŠ, ZŠ a školní
družiny, ale jsou volně přístupná a slouží všem sportovně laděným občanům obce a také
sportovním klubům, kroužkům a sdružením.
V roce
2012 přešla do majetku obce budova Sokolovny, která se postupně
zmodernizovala a přeměnila na uspokojivě vybavený víceúčelový sál s příslušenstvím. Toto
zařízení se využívá nejen pro společenské a kulturní účely, ale probíhají tu i nejrůznější sportovní
soutěže, které se nedají pořádat venku. Sokolovnu také využívají taneční kluby pro své nácviky.
Koncem roku 2018 se zrekonstruovala budova tělocvičny – byla např. vyměněna okna,
strop, zateplení, fasáda, střecha apod., ale opravil se pouze samotný sál tělocvičny. Vybavení,
jako jsou šatny, sprchy a WC prozatím chybí – jako šatna slouží předsálí tělocvičny a využívají se
zatím staré záchody a sprchy ve vedlejší budově staré školy.
Všechna tato obecní volnočasová a sportovní zařízení se financovala z obecního rozpočtu
za přispění dotací z MMR, SFŽP a Zlínského kraje. Ve výčtu sportovní infrastruktury by asi neměly
chybět ani cyklotrasy, které procházejí po hranicích katastru v prostoru obecního lesa, ale
klasické cyklostezky, které by velmi pomohly cyklistům se bezpečněji pohybovat po území obce
a umožnily by lepší propojení alespoň se sousedními obcemi Březnicí a Šarovami, ty tady velmi
chybí.
V severní části katastru obce, u silnice na Březnici, se ještě nachází další sportovní areál,
soukromý tenisový klub, jehož majitelem je pan Václav Nuhlíček. V areálu tohoto zařízení je
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a jsou zde 2 antukové tenisové kurty. K dalšímu vybavení
patří kompletní sociální zázemí kurtů s prodejnou sportovních a servisem tenisových potřeb a je
zde možno si zaplatit i výuku tenisu. V současné době je ovšem celé toto zařízení na prodej, takže
funguje jen v omezeném provozu.

Naši sportovní infrastrukturu lze tedy identifikovat následovně:
Exteriér:
Víceúčelové hřiště
•
•
•
•

Vlastník:
Výstavba:
Dovybavení včetně osvětlení:
Vybavení:

Obec Bohuslavice u Zlína
v roce 2009
v letech 2012-2020
fotbalové branky, sloupky a sítě pro volejbal,
nohejbal a tenis, basketbalové koše, osvětlení,
mantinely (v zimě slouží jako kluziště)

Dětské hřiště
•
•
•

Vlastník:
Výstavba:
Vybavení:

Obec Bohuslavice u Zlína
od r. 2010 do 2014
hrací prvky pro menší děti, altán

Workoutové hřiště
•
•
•

Vlastník:
Výstavba:
Vybavení:

Obec Bohuslavice u Zlína
rok 2020
lanovka, lanová pyramida,
minilanové centrum
horolezecký kámen

Hřiště u Mateřské školky – „Sluníčková zahrada“
•
•
•

Vlastník:
Výstavba:
Vybavení:

Obec Bohuslavice u Zlína
rok 2016
dětské hrací prvky pro nejmenší
děti

Tenisové kurty (soukromý tenisový klub)
•
•

Vlastník:
Vybavení:

Václav Nuhlíček
2 antukové kurty, víceúčelové hřiště
s umělou trávou, prodejna sportovních
potřeb, výuka tenisu

Sokolovna
•
•
•
•

Vlastník:
Rekonstrukce:
Vybavení:
Využití:

Obec Bohuslavice u Zlína
postupně v letech 2014, 2016 a 2018
víceúčelový sál s kompletním příslušenstvím
kulturní a společenské akce, soutěže hasičů,
sportovní akce (závody autíček, stolní tenis ap.)

Tělocvična
•
•
•

Vlastník:
Rekonstrukce:
Vybavení:

Obec Bohuslavice u Zlína
rok 2019-2020
sál o rozměrech
zázemí sport.potřeb pro těl.výchovu MŠ a ZŠ,
předsálí (provizorní šatna), stoly na stolní tenis,
klubovna (malí hasiči)

2.4. Sportovní spolky a neorganizovaný sport v Bohuslavicích u Zlína
I v Bohuslavicích u Zlína působí několik sportovních klubů nebo spolků, které sdružují
občany všech věkových kategorií. Protože jsme ale menší obec v blízkosti velkého města a naše
sportovní vybavení není na profesionální úrovni, za spoustou svých sportovních aktivit jezdí naše
děti i dospělí jednak do Zlína, případně se zapojují do sportovních klubů v okolních, lépe
vybavených obcích. Tréninky ovšem probíhají i na našem hřišti či v tělocvičně; tímto způsobem
funguje např. družstvo fotbalistek SK Březůvky, malí fotbalisté hrají pod SK Březnice, naopak naši
tělocvičnu zase využívá florbalové družstvo ze Šarov, posílené bohuslavickými žáky.
Právní subjektivitu má oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bohuslavice u Zlína, hasičský sport
provozují pod hlavičkou SDH Bohuslavice u Zlína jak „Malí hasiči – Smajlíci“, tak i družstvo
juniorek. Tělocvičnu i víceúčelové hřiště navštěvují ale také Klub maminek (cvičení matek
s dětmi), předškolní i školní děti sdružené v „barevném volejbalu“, muži, hrající fotbal či ženy
cvičící jógu.
Jako neorganizovaný sport můžeme nazvat celou kategorii volnočasových a dobrovolných
sportovních aktivit. Jedná se např. o cvičení na posilovacích strojích, turistiku, jízdu na kolech či
koloběžkách, zimní bruslení nebo ježdění na in-linech, kondiční běhání apod., takovýmto
aktivitám se věnuje odhadem alespoň 1x týdně polovina obyvatel obce. Problémem je ale poloha
obce podél potoka a frekventované silnice II.třídy - chybí zde možnost bezpečného pohybu jak
cyklistů, tak i chodců v obci a jednodušší návaznost na okolní obce, jako cyklotrasy se využívají
pouze lesní cesty na okraji katastru v lese.
Další roli v podpoře sportu sehrávají také školská zařízení, v Bohuslavicích se jedná o
malotřídní základní školu 1.-4. Ročník s cca 30 žáky do 10 let a mateřskou školku s cca 24-28

dětmi. Právě pod budovou základní a mateřské školy se nachází víceúčelové i dětské hřiště
s aktivními hracími prvky, u školy mateřské jsou prvky na Sluníčkové zahradě přizpůsobené
především ke zvládnutí motoriky. Všechna hřiště jsou v podstatě nová, splňují tedy soudobé
bezpečnostní i estetické požadavky. Škola využívá také možnosti tělesné výchovy v přilehlé
tělocvičně, problémem je ale absence šaten a sociálního vybavení.
Ze seznamu sportovních organizací nelze vynechat ani Obec Bohuslavice u Zlína. Její role
je neméně důležitá, protože je vlastníkem téměř veškeré sportovní infrastruktury a do její
modernizace a údržby pravidelně investuje finanční prostředky. Stejně tak přispívá ze svého
rozpočtu na podporu místních spolků a klubů, které by bez takovéto podpory nemohly fungovat
a podílí se na pořádání velké části sportovních a společenských akcí.

SWOT analýza
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, poskytuje podklady pro
formulaci rozvojových směrů a aktivit a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení
současného stavu a na jeho základě se stanoví strategické kroky, kterými se budeme zabývat.
Silné stránky

Slabé stránky

- Celoroční možnost sportování díky tělocvičně

- nedostatečné rozměry tělocvičny pro kolektivní sporty

- Možnost využití víceúčelového sálu v sokolovně

- absence šaten a sociálního zařízení u tělocvičny

- Dobrá poloha hřišť v klidové zóně u MŠ a ZŠ

- chybějící zázemí víceúčelového hřiště (pořádání akcí)

- Dostatečně vytížená a dobře vybavená dětská hřiště

- chybějící propojení sousedních obcí cyklotrasami

- Ucelenost sportovního areálu

- nedostatečná nabídka vedoucích sportovních oddílů

- Zájem obce na koncepčním rozvoji sportu

- generační problémy – rušení kroužků a klubů

- Dobrá nabídka pro turistiku
- Sportovní akce a jejich podpora ze strany obce

Příležitosti

Hrozby

- Vyšší míra zapojení rodičů dětí do sportovních aktivit

- Nedostatek trenérů a vedoucích sport.kroužků

- Zvýšený zájem občanů o sport. aktivity a zdravý živ.styl

- Snižování dotací do sportu v důsledku ekon.recese

- Možnost využití dotací do sportovní infrastruktury

- Nárůst alternativní zábavy pro děti (PC, mobily) a
z toho plynoucí snižování zájmu o sport

- Možnost využití dotací do sportovních aktivit

- Vandalismus na sportovní infrastruktuře
- Snížení výdajů na sport z rozpočtu obce

3. Návrhová a programová část
3.1. Cíle v oblasti sportu
Naplnění vize v oblasti sportu v roce 2030 – obec má moderní sportoviště s kvalitním
zázemím, jenž se skládá z interiérové části – tělocvičny se šatnami, sociálními zařízeními a
klubovnami pro spolkovou činnost a exteriérového sportovně-rekreačního areálu se systémem
hřišť pro všechny generace a různé druhy sportů vyžaduje konkrétně stanovené cíle, které je
vhodné rozdělit na kratší časové horizonty tak, aby bylo možno reagovat na změny, které mohou
tuto vizi ovlivňovat, jsou tedy rozděleny na krátkodobé do roku 2025 a ve výhledu do roku 2030.
Tyto strategické cíle jsou dále rozpracovány do dvou základních specifických cílů:
1) Zkvalitnění a rozšíření sportovní infrastruktury
2) Zlepšení podmínek pro sportovní činnost

1) Zkvalitnění a rozšíření sportovní infrastruktury
Prioritou v této oblasti pro nejbližší období je především vybudovat u budovy mateřské a
základní školy ucelený sportovní komplex - moderně vybavenou tělocvičnu s odpovídajícím
příslušenstvím a soustavu hřišť jak pro děti, tak pro všechny druhy sportů a volnočasových aktivit
především pro potřeby občanů naší obce. Dále zabezpečit lepší průjezdnost obcí cyklisty a zajistit
alespoň částečně propojení cyklostezkou s okolními obcemi.
Tělocvična
Po provedené rekonstrukci tělocvičny v roce 2019 je nyní nejdůležitějším úkolem obce
v oblasti sportu dostavba příslušenství tělocvičny, která spočívá ve výstavbě objektu nových šaten
a sociálek a protože nám pro činnosti spolků a klubů neustále scházejí prostory, využije se
podkroví této budovy ještě pro vybudování kluboven s vlastním sociálním zařízením.
Realizací projektu „Přístavba tělocvičny“ bude zabezpečen provoz základní školy v oblasti
tělesné výchovy a navíc bude také umožněna činnost sportovních organizací a zájmových kroužků
našich mladých i starších sportovců při dodržení současných hygienických požadavků a norem.
Navržená budova přístavby splňuje všechny požadavky na moderní zázemí sportovního
zařízení a navíc šatny, WC i sprchy mohou sloužit také uživatelům víceúčelového hřiště, které je
situováno pod mateřskou a základní školou, případně rodičům s dětmi na dětském a
workoutovém hřišti, umístěném hned vedle hřiště víceúčelového. Kromě toho klubovny
s vlastním sociálním zařízením, které budou ve 2. NP přístavby, umožní vznik dalších nebo
rozšíření zájmové činnosti současných místních spolků a klubů.

Hřiště
V budoucnu bychom chtěli pokračovat v rozšiřování hřiště o pumptrackovou dráhu,
postupně další vybavení hřiště doplňovat, případně některé prvky dětského hřiště obměnit.
V plánu je i obnova tzv. „staré klubovny“ u hřiště – objekt, který je v současné době využit
pouze k uložení vybavení víceúčelového hřiště (sloupky, sítě, potřeby pro úklid a údržbu apod.).
Ten bychom chtěli přestavět na srubovou stavbu s otevřenou terasou, která by měla sloužit také
při pořádání různých sportovních nebo kulturně-společenských akcí jako bufet.
Cyklostezky
Jednou z priorit, která je v současné době ve fázi přípravy, je vybudování cyklostezky z
Březnice do Bohuslavic. V současné době řešíme některé problematické majetkoprávní vztahy
na potřebné pozemky a mezitím se pracuje na projektu na společné DUSP a PDPS.
V budoucnu se (podle návrhu v ÚP) se počítá také s prodloužením cyklostezky od
„školního“ mostu až po most Na Kopaniny nebo raději až po autobusovou zastávku na dolním
konci Bohuslavic. To by umožnilo našim cyklistům se bezpečněji pohybovat po území obce,
protože silnice II. třídy, která naší obcí prochází, je již natolik vytížená automobilovou dopravou,
že pohyb po ní je životu nebezpečný. Dále by to umožnilo rozvoj dalších sportů, jako je např. jízda
na in-linech, bezpečněji by se tu učily děti jízdě na koloběžce, tříkolce nebo kole a hlavně by se
na těchto klidnějších zónách mohli procházet jak matky s kočárky, tak také starší občané.
2) Zlepšení podmínek pro sportovní činnost
Obec vnímá potřebu volnočasových aktivit a úlohu tělovýchovy a sportu jako významnou
část lidského života, která rozvíjí sociální vědomí, vede k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci
a to zejména v dětství a mládí. Proto jsou v rozpočtu na každý rok vyčleněny předpokládané
náklady na provoz a údržbu jak sokolovny a tělocvičny, tak i všech našich hřišť a jednotlivě
v různých letech také náklady na případnou výstavbu nebo modernizaci. Abychom v dětech
podnítili zájem o sport a nabídli jim i dospělým smysluplnou zábavu při současném rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti, obec iniciuje, podporuje a organizačně zajišťuje kromě
výše uvedeného také pořádání různých sportovních i společenských akcí, podílí se na akcích
pořádaných školou či místními spolky a na základě žádosti jednotlivých sportovních klubů a
spolků prostřednictvím každoročně uzavíraných veřejnoprávních smluv tyto spolky také finančně
podporuje.
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