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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Objednatel:   Obec Vysočany 

Adresa:    Vysočany 130, 679 13 Sloup 

IČ:    00281301 
E-mail:    obecniurad@vysocany.com 

Telefon:    +420 734 768 731 
Místo řešení:    Vysočany 

ORP:    Blansko 
Kraj:    Jihomoravský 

Katastrální území:  Housko (787833), 
    Molenburk (787841)  

 
Zpracovatel:   ENVIPARTNER, s.r.o  

Adresa:    Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ:     283 58 589 

DIČ:     CZ28358589 
Kontaktní osoba:   Mgr. Jana Línová 

E-mail:    linova@envipartner.cz  

Telefonní číslo:   +420 735 176 365 
Datum:    srpen 2020 

 

Tento dokument je výstupem projektu s názvem Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj 

venkova Moravský kras – CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010086 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, 

kraje, sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je finančně podpořen 

z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 

mailto:obecniurad@vysocany.com
mailto:linova@envipartner.cz


 Koncepce rozvoje sportu 
 

 
  

 

Zastupitelstvo obce Vysočany na svém zasedání, které se uskutečnilo ……………….., schválilo strategický 

dokument Koncepce rozvoje sportu obce Vysočany, usnesením číslo …………………... Jedná se o základní 

plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce. 
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PROLOG 
Obsahem koncepce rozvoje sportu v obci Vysočany je vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 

rozvoje a také konkrétních aktivit k zajištění kvalitního sportovního a pohybového vyžití pro občany 

obce. Koncepce rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Vysočany. Koncepce 

rozvoje sportu obce Vysočany je zpracována v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje základní právní rámec podpory sportu ze strany veřejných 

financí. 

Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou 

společenskou atmosférou obce. Při tvorbě tohoto dokumentu byly uplatněny 

základní principy: princip partnerství, koncentrace, doplňkovosti, princip 

monitorování a vyhodnocování, rovnosti příležitosti, respektování 

udržitelného rozvoje. 

Tato koncepce vznikla v rámci iniciativy Spolek pro rozvoj venkova Moravský 

kras, který je realizátorem projektu. Projekt je zaměřen na tvorbu 

strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí Spolku 

pro rozvoj venkova Moravský kras a na vzdělávání úředníků a volených 

zástupců jednotlivých obcí. 
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ÚVODNÍ ČÁST 
Účelem Úvodní části je představení základních faktografických údajů o sportu a pohybové aktivitě celkově 

v současné společnosti. Na základě poznatků lze predikovat budoucí vývoj v oblasti sportu a tím pomoci nalézt 

východiska pro zlepšení nynějšího stavu.  

Úvodní část obsahuje kapitoly:  

OBECNÉ INFORMACE  
VÝCHODISKA NADŘAZENÝCH 

DOKUMENTŮ 
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OBECNÉ INFORMACE 

Kapitola Obecné informace se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti sportu a dále interpretuje význam 

pohybové aktivity pro tělesné a psychické zdraví jedince. Současně definuje specifické nároky jednotlivých 

věkových skupin obyvatel (děti a mladiství, dospělí a senioři). 

Tato kapitola obsahuje části:  

Základní pojmy  Společenský význam sportu  
Obezita jako problém 

současné společnosti 

Zdravotní přínosy sportu  Děti a sport  Sport v produktivním věku 

Senioři a sport     
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Základní pojmy 

Každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti 

klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech 

úrovní, a to individuálně nebo společně. 

 

Je právnická osoba založená za jiným účelem než dosažením zisku, zahrnuje-li předmět 

činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. 

 

 

Každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, 

pro kterou je u sportovní organizace evidována. 

 

 

Je objekt, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 

provozování sportu.  
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Společenský význam sportu 

Péče o sport patří mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich 

potřeb a vychází z jejich kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen na financování sportu, ale 

zároveň koordinují činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost 

vynaložených veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou kontrolu vůči obci. 

Sport je podstatnou součástí řádného vývoje člověka od nejmladších dětí. Obec Vysočany si uvědomuje 

nezastupitelnost úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a mládeže. Snahou je mládež orientovat na vhodné 

využití volného času a tím předcházet negativním společenským jevům (hrací automaty, návykové látky 

apod.). Zároveň s tím vytvářet kvalitativně i kvantitativně bohatou členskou základnu pro sportovní organizace 

v obci.  
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Obezita jako problém současné společnosti 
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Zdravotní přínosy sportu 

Sport a pohybové aktivity úzce souvisí se zdravím, a proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. 

Pohybová aktivita se dá vysvětlit jako „jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, zvýšený výdaj 

energie nad klidovou úroveň“. Do dnešní doby se provedlo nespočet studií, které dokazují blahodárný vliv 

pohybové aktivity na zdraví člověka. 
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Děti a sport 
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Sport v produktivním věku 
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Senioři a sport 
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VÝCHODISKA NADŘAZENÝCH DOKUMENTŮ 

Kapitola Východiska nadřazených dokumentů se zabývá vymezením hlavních směrů pro oblast sportu 

na několika úrovních (světová, nadnárodní a státní). Dále budou zmíněny cíle, opatření a data vycházející 

z výzkumů jednotlivých organizací (WHO, EU apod.) 

Tato kapitola obsahuje části:  

Doporučení Světové 

zdravotnické organizace 
(WHO) 

 
Fakta o sportu v EU dle 

Eurobarometru 
 
Strategie fyzické aktivity pro 

státy EU 2016-2025 

Koncepční a metodické 

dokumenty podpory sportu v 

ČR 
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Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) 

WHO je klíčovým aktérem v boji proti obezitě. WHO 

přijala celou řadu dokumentů vymezujících 

individuální i společné cíle související s pohybovou 

aktivitou a stravou. Prioritou je prodloužení délky 

života občanů prostřednictvím změny životního 

stylu. Obce by měly zajistit příznivé prostředí pro 

pohyb a rovné příležitosti pro všechny. Pohyb je 

nezbytný pro zdravý životní styl. Podle Bílé knihy 

o sportu (2007) nedostatek tělesné aktivity 

zvyšuje pravděpodobnost výskytu nadváhy, 

obezity a četných chronických onemocnění, 

jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes. 

  

25 % dospělých a 80 % mládeže 

nesplňují doporučení WHO na 

množství pohybové aktivity. 
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Fakta o sportu v EU dle Eurobarometru 
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Strategie fyzické aktivity pro státy EU 2016-2025 
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Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v ČR 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 

samosprávných celků při podpoře sportu. 

 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 je klíčový materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

přijatý usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016, který předkládá směry rozvoje a podpory 

českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025 a navazuje 

na předchozí strategické dokumenty MŠMT v oblasti sportu.  

 

Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 

Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 volně navazuje na materiál Koncepce 

rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji na období 2004-2008. Koncepce JMK současně 

reflektuje metodické, koncepční a informativní materiály Vlády České republiky, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, Českého olympijského výboru, České unie sportu a Evropské unie.  
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ANALYTICKÁ ČÁST 
Účelem Analytické části je popis současné situace oblasti sportu v obci Vysočany. Kapitola obsahuje mimo jiné 

základní charakteristiku obce, která představuje kontextuální vhled do zkoumaného území. Dále bude 

zahrnovat analýzu sportovišť, spolkové činnosti a financování. Na základě výsledků analytické části bude 

formulována Návrhová část tohoto dokumentu. 

Analytická část obsahuje kapitoly: 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
OBCE 

 
EVIDENČNÍ LISTY 
SPORTOVIŠŤ 

 SPOLKOVÁ ČINNOST 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE 

Základní charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení vývoje, současné situace a struktury obyvatel. 

Daná kapitola poskytuje vstupní data k analýze a následnému vytvoření rozvojových opatření vydefinovaných 

na základě místních specifik. 

Tato kapitola obsahuje části:  

Poloha obce  O obci  Vývoj počtu obyvatel  

Věková struktura obyvatelstva     
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Poloha obce  

  

Obec Vysočany se nachází 

v Jihomoravském kraji, 48 km 

severovýchodně od Brna. Je situována 

v centrální části Drahanské vrchoviny 

v nadmořské výšce 580 m n. m. Skládá se 

ze 2 částí – Houska a Molenburku. 

Administrativně se obec nachází v SO ORP 

Blansko. Od města Blanska je vzdálená 

24 km. Vysočany sousedí s městysem Sloup, 

obcí Šošůvkou, Holštejnem, Ludíkovem, 

Žďárnou, Roztáním, Nivou a Protivanovem. 

Obec je členem MAS Moravský kras 

a Spolku pro rozvoj venkova Moravský 

kras.  

  

Podklad: ZM 25, 2020 ©Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz 
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Celková rozloha území obce 

Vysočany činí 1 211,9 ha. 

Z toho zemědělská půda zabírá 

30,6 % území obce. Z celkové 

plochy zemědělské půdy 

připadá 260,6 ha na ornou 

půdu a 91,6 ha na trvalé travní 

porosty. Sady představují 

pouze 0,2 ha a zahrady 19 ha. 

Další významnou část území 

obce zabírají lesní pozemky. 

Lesní porosty tvoří převážně 

smrkové monokultury. 

30,6

65,2

2,6

1,0

0,5

zemědělská plocha

lesní pozemky

ostatní plocha

zastavěná plocha

vodní plocha

O obci  

Obec Vysočany vznikla v roce 1964 spojením vesnic Molenburk a Housko. Obě místní části byly 

v 18. století založeny hrabětem Karlem Ludvíkem z Roggendorfu a svobodným pánem z Mollenburgu.   

Dopravní napojení obce je zajištěno po silnici II. třídy č. 377, která Vysočany propojuje se sousedními 

obcemi Šošůvka a Niva. Zbytek komunikací má charakter místních a obslužných.  

 

  

1 211  

ha 
 

Využití území (v %) 

Zdroj dat: ČSÚ (2020) 
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Vývoj počtu obyvatel I 

Vývoj počtu obyvatel byl ve Vysočanech velmi proměnlivý. Mezi roky 1869 a 1980 docházelo 

k nárůstu, který byl vystřídán poklesem, jenž pokračoval až do roku 1910. Následující desetiletí obec dosáhla 

nevyššího počtu obyvatel (937 osob). Přes období obou světových válek dochází k výraznému 

poklesu, který je od poloviny 20. století vystřídám prudkým růstem. Tento nárůst dosáhl svého vrcholu okolo 

roku 1970. Následujících 30 let počet obyvatel kontinuálně klesal. První dvě desetiletí 21. století je počet 

obyvatel stabilní.  
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Zdroj dat: ČSÚ (2020) 

Nejvyšší zaznamenaný 

počet obyvatel v historii 

(937 osob) 

 

Úbytek obyvatel po 

2. světové válce 

Stabilní počet 

obyvatel na počátku 

21. století 
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Vývoj počtu obyvatel II 

Pohyb obyvatel ve Vysočanech vyjádřený v hodnotách přirozeného přírůstku a přírůstku migrací vykazuje 

od roku 2002 velmi rozkolísané hodnoty obou ukazatelů. Střídají se roky s kladnými hodnotami obou 

ukazatelů s roky se zápornými. Z dlouhodobého hlediska jsou nicméně hodnoty vzájemně vyvážené, 

a proto je počet obyvatel v posledních dvou desetiletích spíše stabilní. Lze očekávat, že hodnoty 

přirozeného přírůstku a přírůstku migrací budou v budoucnu dosahovat spíše záporných hodnot 

v souvislosti se stárnutím populace a nedostatkem pracovních příležitostí v obci.  

 

 

 

 

 

 

Přírůstek přirozený a přírůstek migrací 

Zdroj dat: ČSÚ (2020) 
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Věková struktura obyvatelstva 

Průměrný věk obyvatel je 

42,8 let, což je v porovnání 

s Jihomoravským krajem, ve kterém 

je průměrný věk obyvatel 42,4 let, 

hodnota vyšší. Index stáří 

dosahuje hodnoty 130,6 a je 

při porovnání s Jihomoravským 

krajem a SO ORP Blansko mírně nižší. 

Tvar věkové pyramidy odpovídá 

regresnímu typu, kdy dochází 

k postupnému úbytku počtu obyvatel 

a ke zvyšování průměrného věku 

a nárůstu počtu obyvatel 

v postproduktivní skupině. Starší 

populace má jiné nároky na sportovní 

vyžití a vybavenost sportovišť. 
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Zdroj dat: ČSÚ (2020) 
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Shrnutí kapitoly ZÁKLADNÍ CHARAKTERISKA OBCE 

  

 

 

 Blízkost CHKO Moravský kras 

 Stabilní počet obyvatel 

 

 

 Periferní poloha vůči velkým 

sídlům 

 Stárnutí populace  

 Nízká porodnost a migrace 

 

 

KLADY ZÁPORY 
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EVIDENČNÍ LISTY SPORTOVIŠŤ 

Evidenční listy sportovišť vychází z pasportu sportovišť, který byl zpracován pro obec Vysočany. Smyslem 

evidenčních listů je shrnutí základních údajů o sportovních zařízeních, jako jsou poloha, plocha, sportovní 

využití, povrch, popis herních prvků a přístup. Ke každému objektu byla vytvořena „karta“, která obsahuje 

atributy daného objektu, přehlednou mapku, kde se sportovní zařízení nachází, a fotografii. 

Tato kapitola obsahuje části: 

Sportovní zařízení  
Přehled sportovišť na území 
obce 

 1. Dětské hřiště 

2. Velké fotbalové hřiště  3. Malé fotbalové hřiště  
4. Dětské hřiště a workoutová 
posilovna 

5. Tenisové kurty  A. Sál v KD   
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20%

27%
32%

13%

5%

3%

Sportovní zařízení 

Obec Vysočany disponuje několika místy pro sportovní účely. 

V části obce Molenburk se nachází fotbalové hřiště včetně zázemí 

a tribuny. Toto hřiště je ve vlastnictví TJ Vysočany. V části obce 

Housko se nachází sportovní areál, který obec postupně 

dovybavuje herními prvky (venkovní posilovna) a dalším mobiliářem. 

Chybí sociální zázemí. Součástí je také tenisový kurt, který je 

ovšem v horším technickém stavu a do budoucna vyžaduje 

rekonstrukci. V sousedství budovy mateřské školy se nachází 

dětské hřiště, které je vybaveno základními herními prvky, 

do budoucna by bylo vhodné jeho dovybavení. V rámci obce se 

nachází rybník Polačka vhodný k rybaření a v letních měsících 

ke koupání. 

Občané hodnotili v dotazníkovém šetření úroveň sportovního 

vyžití v obci převážně kladně až neutrálně. 

 

 

 
nemohu posoudit 

nejhorší 

nejlepší 

Jak hodnotíte úroveň 
sportovního vyžití? 

SPORTOVNÍ 
VYŽITÍ 
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Přehled sportovišť na území obce 

  

1. Dětské hřiště 

A. Sál v KD 

2. Velké fotbalové 
hřiště 

3. Malé fotbalové 
hřiště 

4. Dětské hřiště 
a workoutová posilovna 

5. Tenisové kurty 
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1. Dětské hřiště 

  

Umístění p.č. 368/2, 369, 381/2, 381/3,381/3, 729/2 k.ú. Molenburk 

Rozloha 895,2 m2 

Povrch tráva, štěrk 

Sporty hry 

Přístup oplocené 

Využití MŠ, veřejnost 

Stav dobrý, do budoucna plánované dovybavení hracími prvky 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 
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2. Velké fotbalové hřiště 

Umístění p.č. 824/8, 824/54, 824/75, 824/76, 824/77, 824/79, 824/81 k.ú. Molenburk 

Rozloha 6617 m2 

Povrch tráva 

Sporty fotbal 

Přístup oplocené 

Využití sportovní spolky, veřejnost 

Stav uspokojivý, nutná rekonstrukce zázemí 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 
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3. Malé fotbalové hřiště 

  

Umístění p.č. 824/75, 824/76, 824/77 k.ú. Molenburk 

Rozloha 2066,3 m2 

Povrch umělá tráva 

Sporty fotbal 

Přístup oplocené 

Využití sportovní spolky, veřejnost 

Stav dobrý 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 
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4. Dětské hřiště a workoutová posilovna 

  

Umístění p.č. 4/1, 4/5 k.ú. Housko 

Rozloha 410,3 m2 

Povrch tráva 

Sporty hry, cvičení, posilování 

Přístup otevřené 

Využití veřejnost 

Stav dobrý – postupné dovybavení, vybudování sociálního zázemí 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 
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5. Tenisové kurty 

  

Umístění p.č. 2/5, 3/2, 4/5, 312/1 k.ú. Housko 

Rozloha 388,6 m2 

Povrch antuka 

Sporty tenis 

Přístup oplocené 

Využití sportovní spolky, zájemci  

Stav uspokojivý – nutná rekonstrukce 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 
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A. Sál v KD 

  

Umístění budova č. p. 130 na pozemku st. 162/1, k.ú. Molenburk 

Rozloha --- 

Povrch --- 

Sporty tanec a jiné kryté sporty dle potřeby 

Přístup uzamčeno 

Využití veřejnost 

Stav --- 

Revize --- 

Podklad: KN, Ortofoto, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz  

Podklad: ZM 25, 2020, ©ČÚZK, www.cuzk.cz 

Zdroj: MAPY.CZ, 2020, www.mapy.cz 
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Shrnutí kapitoly EVIDENČNÍ LISTY SPORTOVIŠŤ

 Přítomnost vnitřních 

i venkovních sportovišť 

 Dostatečné množství 

sportovní infrastruktury pro 

volnočasového vyžití občanů 

 Relativní spokojenost 

obyvatel se sportovním 

vyžitím v obci 

  

 

 Nevyhovující stav areálu 

Housko (tenisové kurty) 

 Dětské hřiště – absence 

hracích prvků 

 Špatný stav zázemí velkého 

fotbalového hřiště 

 

 

KLADY ZÁPORY 
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SPOLKOVÁ ČINNOST 

Kapitola Spolková činnost obsahuje základní přehled jednotlivých spolků a sdružení na území obce Vysočany. 

Daný přehled obsahuje stručný popis a nástin financování ze strany obce. 

Tato kapitola obsahuje části: 

Přehled spolků a sdružení     
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Přehled spolků a sdružení   

 

Tělovýchovná jednota Vysočany čítá celkem 97 členů, z nichž 41 náleží do fotbalového klubu.
Jedná se o tahouna sportu v rámci obce a má zde svou již stoletou tradici (vznik roku 1920).
Součástí je také oddíl stolního tenisu (13 členů), jenž je na velmi dobré úrovni (krajská soutěž,
regionální přebor). Každoroční příspěvek od obce na chod spolku činí 150 - 200 tisíc Kč.

Skaut Vysočany 1. oddíl Naděje čítá kolem 30 členů (4 družiny). Tento spolek působí v rámci
obce v místní klubovně a využívá také fotbalové hřiště. Mezi tradiční akce tohoto sdružení patří
- Vánoční zdobení stromečků pro zvířátka, Betlméské světlo, Vaření v přírodě či Skautské
závody. Každoroční příspěvek od obce na chod spolku činí 8 tisíc Kč.

V obci se nachází dva sbory dobrovolných hasičů - SDH Molenburk a SDH Housko (historie
vzniku obce - dřívě dvě samostatné vesnice). SDH Molenburk byl založen již v roce 1892,
zatímco SDH Housko o 19 let později. Po sloučení obce Molenburk a Housko v obec Vysočany
roku 1964 se jednalo o sdružení obou sborů, nicméně do dnešního dne se tak nestalo.

Mladý zdravotník, místní skupina Českého červeného kříže, učí zájemce první pomoci, jak a co
v lidské těle funguje, pořádá exkurze u vojáků, policie a záchranářů. Současně vede kurzy
plavání, kde se členové učí záchraně tonoucího. Zástupci kroužku mají možnost se účastnit též
Hlídek mladých zdravotníků. Každoroční příspěvek od obce na chod spolku činí 4 - 5 tisíc Kč.

Včelaři Vysočany, pod správou Českého svazu včelařů ZO Sloup, čítají 7 členů a celkem 26
včelstev. Včelařství je obor lidské činnosti, který vychází ze znalostí zákonů přírody. Vysočanští
včelaři sehráli významnou historickou roli při vzniku prvního včelařského spolku v roce 1902 na
území dnešního okresu Blansko. Každoroční příspěvek od obce na chod spolku činí 3 tisíce Kč.
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VÝCHODISKA PRO 

NÁVRHOVOU ČÁST 
 

Hlavním východiskem pro Návrhovou část je zejména Analytická část, jejíž klíčové podněty jsou shrnuty 

pomocí SWOT analýzy. Pro zpracování kvalitního strategického dokumentu byl již od počátku spolupráce 

kladen značný důraz na zapojení vedení obce do celého procesu plánování. Dalšími podpůrnými východisky 

jsou pak výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi občany obce, nebo také projednání 

se zastupiteli. Pro zjištěná východiska jsou v rámci následující Návrhové části rozvrhnuta nejvhodnější řešení. 

Kapitola je rozčleněna do následujících částí: 

SWOT ANALÝZA  
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO 
ŠETŘENÍ 

 PROJEDNÁNÍ SE ZASTUPITELI 
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SWOT ANALÝZA I 

SWOT analýza je analytickou metodou, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání 

vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních 

tendencí současného a budoucího vývoje obce. Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další 

analyzování obce, vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce. Jejím akcentováním 

se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad 

pojmenovaných hrozeb.  

Silné stránky (anglicky Strenghts) 

Popisují výhody a přednosti obce. Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“ 

Slabé stránky (anglicky Weaknesses) 

Popisují slabiny a nedostatky obce. Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“ 

Příležitosti (anglicky Opportunities) 

Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj obce. Odpovídá na otázku „Co má pro nás potenciál?“ 

Hrozby (anglicky Threats) 

Popisují rizika a potenciální ohrožení pro obec. Odpovídá na otázku „Co nás může poškodit?“ 
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SWOT ANALÝZA II 

 

  

Silné stránky 

Stabilní počet obyvatel 

Spokojenost se sportovním vyžitím 

Přítomnost vnitřních i vnějších sportovišť 

Finanční podpora spolků obcí Vysočany 

Tradiční sportovní akce 

Spolková činnost 

Aktivní občané 

Slabé stránky 

Absence sociálního zázemí ve sportovním 

areálu Housko 

Stav tenisových kurtů 

Kvalita zázemí pro volnočasové vyžití dětí 

Stav velkého fotbalového hřiště v Molenburku 

Neexistence systémové koncepce 

Nedostatečná informovanost občanů o dění 

v obci 

Hrozby 

Pasivita občanů vůči volnočasovým aktivitám 

Pokles zájmu o sport v souvislosti s nárůstem 

nabídky jiných volnočasových aktivit 

Nedostatek finančních prostředků na provoz 
a investice stávajících zařízení 

Nedostatečná finanční podpora sportu 

ze strany státu (MŠMT) 

Příležitosti 

Dotační titul cílený na dovybavení dětských hřišť 

Spolupráce s MŠ a ZŠ na účasti dětí ve sportu 

Participace na rozvoji lidských zdrojů 

nezbytných pro zajištění sportu a tělovýchovy 

Nadále pokračovat v ekonomickém zajištění 
sportu a hledat další finanční zdroje pro jeho 

rozvoj 

Zajištění sportovních skupinových lekcí 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ I 
Důležitým východiskem pro Návrhovou část jsou výsledky dotazníkového šetření proběhlého v březnu 2020. 

Dotazník vyplnilo 40 občanů, návratnost činila 6 %. Kompletní výsledky jsou uvedeny v přílohách 

tohoto dokumentu. 

Občané hodnotili v seznamu různé aspekty sporovního života v obci. Díky malé intenzitě dopravy a vedení 

mezinárodní cyklotrasy přes obec, je cyklistika dobře hodnocena, nicméně absence samostatné 

infrastruktury pro cyklisty nejspíše vedla k udělení nejvyššího podílu nejhoršího možného hodnocení (15 %) 

ze všech oblastí. Nabídka aktivit, pro dospělé i děti, je nízká, což ukazuje na potřebu budování nové 

a optimalizace současné sportovní infrastruktury. 

Prioritou by mělo být informování o možnosti a podmínkách vstupu na fotbalového hřiště pro veřejnost, 

jehož zdánlivé uzavření a vysokou podporu fotbalistů označují občané za největší problém v oblasti sportu.   

Nejlépe hodnocené oblasti 

Činnost sportovních spolků 

Možnosti pro cyklistickou dopravu 

Nejhůře hodnocené oblasti 

Nabídka sportovních aktivit 

Nabídka aktivit pro děti 

Největší problémy v oblasti sportu 

místo na cvičení, Fotbal, uzavřené hřiště, … 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ II 
Respondenti mohli vpisovat, jaké sportovní zařízení jim v obci nejvíce chybí. Nejčastěji se opakoval požadavek 

na tenisový kurt, víceúčelové hřiště a dále workoutové hřiště, což naznačuje nedostatky stávajícího či jeho 

vzdálenost pro obyvatele některých částí obce. Víceúčelové hřiště by patrně uspokojilo co nejširší spektrum 

obyvatel. Další možností je zajištění přepravy obyvatel k zařízením ve větších sídlech. 

  

Obsah připomínek občanů, z nichž některé byly vypsány výše, může poukazovat 

na dodatečné problémy a rozvojové potřeby obce a jsou tak vhodným doplňkem 

východisek pro návrhovou část. 

Připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obci 

Co vytvořit půjčovnu kol, koloběžek? Zřídit sportovní halu, v přísálí málo prostoru. Odemknout 

fotbalové hřiště. Více vstřícnosti a ochoty k lidem pořádající aktivitu pro ostatní… 

Jaká sportovní zařízení obyvatelům nejvíce chybí 

Tenisový kurt, Víceúčelové hřiště, Workout hřiště, Bazén, Cvičení v tělocvičně, …  
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PROJEDNÁNÍ SE ZASTUPITELI I 
V rámci přípravy koncepčního dokumentu proběhlo projednání za účasti zastupitelů obce Vysočany. Projednání 

se konalo v budově obecního úřadu dne 22. června 2020 od 18:00 hodin, tedy v pracovní den 

v odpoledních hodinách, aby byla umožněna účast co nejvyššího počtu zastupitelů. Na projednání se dostavilo 

celkem 8 z 15 zastupitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem projednání byla debata nad výsledky dotazníkového šetření a výstupy Analytické části. 

Se zastupiteli byly probrány konkrétní aktivity Koncepce rozvoje sportu obce Vysočany a dále jim byl 

předložen jejich seznam.  

Zúčastnilo se 

8 zastupitelů 

Obsah projednání se zastupiteli 

Výstupy Analytické části 

Výsledky dotazníků 

Konkrétní rozvoj. aktivity 
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PROJEDNÁNÍ SE ZASTUPITELI II 
V předloženém seznamu konkrétních aktivit mohli zastupitelé na projednání zaškrtávat, se kterými souhlasí 

a se kterými naopak nikoliv. U aktivit bylo odečtením celkového počtu negativních hlasů od hlasů pozitivních 

zjištěno skóre, které odráží jejich podporu mezi přítomnými zastupiteli. Níže byly vypsány aktivity s nejvyšší 

podporou.  

Rozvojová aktivita Skóre 

Pokračovat v podpoře mimoškolních pohybových aktivit 8 

Kompletní rekonstrukce včetně sociálního zázemí výletiště Pod Lipami 7 

Aktivní podpora uržby prostranství okolo rybníka Polačka pro využití v letní sezóně 7 

Rekonstrukce tenisových kurtů ve sportovním areálu Housko 7 

Výstavba víceúčelového hřiště 7 

Dovybavení hracími prvky dětské hřiště u MŠ 7 

Vyčleňování prostředků na údržbu sportovních zařízení/na podporu místních spolků 7 

Pokračovat ve spolupráci obce, školských zařízení a místních sportovních spolků 7 

Podpora aktivně stráveného času dojížďkou do a ze školy u dětí a mládeže 7 

Efektivní informovanost o dostupnosti sportovních zařízení 7 

Propagace cykloturistiky + vybudování turistických tras 7 
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NÁVRHOVÁ ČÁST  
Účelem Návrhové části je reflektovat témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Vychází z kapitoly 

Východiska pro návrhovou část, zejména z poznatků Analytické části, a jednání s vedením obce. Návrhová 

část postupuje od obecného sestavení vize po návrh konkrétních aktivit. 

Návrhová část je rozčleněna do následujících částí: 

STRATEGICKÁ VIZE  STRATEGICKÉ CÍLE  
SEZNAM OPATŘENÍ 

A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 
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STRATEGICKÁ VIZE 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet a měnit. 

Strategická vize vychází zejména z poznatků Analytické části a dalších východisek návrhové části. Realizace 

navržených aktivit napomůže k naplnění této vize a zajistí kvalitní sportovní příležitosti pro obyvatele Vysočan. 

  

Vize obce Vysočany 

Obec Vysočany nabízí aktivním sportovcům, rekreačně 

sportujícím obyvatelům a návštěvníkům bohaté možnosti 

sportovního vyžití. Vytváří podmínky pro rozvoj sportu 

a tělovýchovy v rámci daných kompetencí  

a možností a podněcuje ke vzájemné spolupráci všechny 

subjekty působící ve sportu a tělovýchově. Důraz je kladen 

také na specifické cílové skupiny, zejména děti, mládež 

a seniory. Obec se soustředí i na podporu mimořádných 

sportovních akcí, které lze mj. chápat i jako motivační 

prostředek pro budování vztahu ke sportu v dětství. 

Informovanost o sportu je efektivně zajišťována pomocí 

využívání obecních komunikačních kanálů. 
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STRATEGICKÉ CÍLE 

Strategické cíle vychází z potřeb občanů obce a definovaných problémů v Analytické části a vyjadřují žádoucí 

stav obce v oblasti sportu. Obsahují i takové aktivity, jejichž realizace může být pro nedostatek finančních 

prostředků posunuta do pozdějších let. Nerealizované projekty tak mohou být inspirací pro následující 

koncepční dokument. Plnění cílů vede k postupné realizace vize obce. 

  

Cíl 1. 

Bohatá nabídka 

sportovních 

zařízení 

Cíl 2. 

Obyvatelstvo  

v pohybu 

Strategické cíle 

obce Vysočany 
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SEZNAM OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT I 
 

1. CÍL BOHATÁ NABÍDKA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

1.A Opatření Budování a obnova sportovní infrastruktury 

1.A.1 Rekonstrukce tenisových kurtů ve sportovním areálu Housko 

1.A.2 Výstavba víceúčelového hřiště 

1.A.3 Instalace ping-pongového stolu 

1.A.4 Dovybavení a výměna herních prvků na dětském hřišti u MŠ 

1.A.5 Vyčlenění prostředků na údržbu sportovních zařízení 

1.B Opatření Povědomí o nabídce sportovních zařízení 

1.B.1 Efektivní informovanost o dostupnosti sportovních zařízení 
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SEZNAM OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT II 
 

2. CÍL OBYVATELSTVO V POHYBU 

2.A Opatření Podpora sportovních aktivit a spolkové činnosti 

2.A.1 Vyčlenění prostředků na podporu místních spolků 

2.A.2 Podpora cvičitelů a trenérů 

2.A.3 Rozšíření nabídky skupinových lekcí 

2.A.4 Zavedení pohybových aktivit pro seniory 

2.A.5 Podpora mimoškolních pohybových aktivit 

2.A.6 Zintenzivnit podporu sportu jako významného prostředku občanské soudržnosti 

2.A.7 Spolupráce obce, školských zařízení a místních sportovních spolků 

2.A.8 Podpora aktivně stráveného času dojížďkou do a ze školy u dětí a mládeže 

2.B Opatření Vyšší využití sportovního potenciálu krajiny 

2.B.1 Aktivní podpora údržby prostranství okolo rybníka Polačka pro využití v letní sezóně 

2.B.2 Propagace cykloturistiky a vyznačení turistických tras 
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení koncepce do praxe řízení obce. Představuje popis přístupů 

a postupů, které umožní zrealizovat opatření a aktivity, které jsou definované v Návrhové části. 

Zpřístupnění dokumentu 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Vysočany a zároveň bude k nahlédnutí, 

případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. 

Hodnocení plnění strategie 

Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byla naplánovaná opatření 

skutečně realizovaná, či z jakých důvodů případně realizována být nemohla. Současně budou případně 

přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.  

Jednotlivé aktivity 

Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude naplněna realizací konkrétních 

rozvojových aktivit. 

Implementační část popisuje jednotlivé aktivity v následujících cílech: 

1. CÍL BOHATÁ NABÍDKA 
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
2. CÍL OBYVATELSTVO 
V POHYBU 
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1. CÍL BOHATÁ NABÍDKA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

První cíl, Bohatá nabídka sportovních zařízení, zvyšuje nabídku sportovních zařízení v obci prostřednictvím 

výstavby nových, ale i optimalizací či rekonstrukcí již stávajících. Doposud opomíjená sportoviště se mohou 

stát pro občany opět relevantní. O nabídce zařízení a podmínkách provozu je třeba občany informovat 

Ke splnění cíle přispívá opatření 1.A Budování a obnova sportovní infrastruktury a navržené aktivity: 

Ke splnění cíle přispívá opatření 1.B Povědomí o nabídce sportovních zařízení a navržené aktivity: 

 

 

1.A.1 Rekonstrukce tenisových kurtů ve sportovním areálu Housko 

1.A.2 Výstavba víceúčelového hřiště 

1.A.3 Instalace ping-pongového stolu 

1.A.4 Dovybavení a výměna herních prvků na dětském hřišti u MŠ 

1.A.5 Vyčlenění prostředků na údržbu sportovních zařízení 

1.B.1 Efektivní informovanost o dostupnosti sportovních zařízení 



Koncepce rozvoje sportu – Implementační část  

55 

 

1.A.1 Rekonstrukce tenisových kurtů ve sportovním areálu 

Housko  

  

Popis aktivity 

Cílem aktivity je provést kompletní rekonstrukci tenisového kurtu 

a jeho vybavení, tak aby mohlo plnohodnotně sloužit svému účelu 

a vytvořit tak další kvalitní hrací plochu v obci.  

Východiska aktivity 

Tenis představuje jeden z velmi populárních sportů. V obci se nachází 

tenisový kurt, který ovšem svým současným technickým stavem již 

není vyhovující a pro další využívání ke sportovním účelům je nutná 

jeho kompletní rekonstrukce.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

2024 

Odhad finanční 

náročnosti 

200 000,- 
 

Zdroje 
financování 

Rozpočet obce 
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1.A.2 Výstavba víceúčelového hřiště   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je vybudovat v části obce Molenburk víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, které by odpovídalo současným požadavkům 

na tento druh sportovní infrastruktury.    

Východiska aktivity 

V obci se nyní nenachází žádné víceúčelové hřiště. V současné době 

víceúčelové hřiště patří k vysoce žádanému (ze strany občanů) 

a populárnímu typu sportovního vybavení, které poskytuje hrací 

plochu pro široké spektrum míčových i jiných sportů v obci.    

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

 

Odhad finanční 

náročnosti 

1 300 000,- 
(dle rozměrů hřiště) 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce, 

Nadace ČEZ, MŠMT 

2021-2026 
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1.A.3 Instalace ping-pongového stolu   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je zakoupení a instalace ping-pongového stolů v části 

obce Housku v blízkosti tenisového kurtu. Tímto počinem by vzniklo 

venkovní sportoviště pro hráče ping-pongu, které by bylo možné 

užívat při dobrém počasí především v jarních a letních měsících.  

Východiska aktivity 

V současnosti se v obci nenachází venkovní stůl pro ping-pong. Tento 

sport je v rámci obce velmi populární, ve Vysočanech působí také 

ping-pongové družstvo pod záštitou TJ Vysočany. Podpora tohoto 

sportu by tak měla hrát významnější roli.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

2021 

Odhad finanční 
náročnosti 

40 000,- 
(1 ping-pongový stůl) 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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1.A.4 Dovybavení a výměna herních prvků na dětském 

hřišti u MŠ   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je obnova a doplnění dětského hřiště v blízkosti 

mateřské školy herními prvky. Bude tak zajištěna jeho plná funkčnost 

a bezpečnost uživatelů. Vznikne plnohodnotné venkovní sportoviště 

pro mladší generace obyvatel. 

Východiska aktivity 

V blízkosti mateřské školy se nachází dětské hřiště s několika herními 

prvky. Pro plné zajištění funkčnosti tohoto dětského hřiště by bylo 

vhodné provést opravu a výměnu některých herních prvků a osazení 

hřiště prvky zcela novými (moderními), doposud chybějícími.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně 

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce, 
Nadace ČEZ 
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1.A.5 Vyčlenění prostředků na údržbu sportovních zařízení   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je dále vyčleňovat z rozpočtu obce finanční prostředky 

na údržbu sportovního zařízení v obci. Finanční částka by měla 

odpovídat potřebám údržby, tak aby mohla být plně zajištěna 

funkčnost a dobrý stav všech sportovišť stávajících i nově 

zbudovaných. 

Východiska aktivity 

Obec v současnosti vyčleňuje část obecního rozpočtu na údržbu 

svých sportovních zařízení. V této činnosti by měla obce pokračovat 

i nadále. Nutný je nejen dostatečný objem podpory, ale také 

zodpovědné financování odpovídající rozpočtovým možnostem obce.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 
termín realizace 

Průběžně 

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 



Koncepce rozvoje sportu – Implementační část  

60 

 

1.B.1 Efektivní informovanost o dostupnosti sportovních 

zařízení   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je informovat případné zájemce o sportovní aktivity 

ohledně dostupnosti a obsazenosti sportovních zařízení v obci. 

Informování zájemců bude realizováno, jak pomocí např. obecního 

zpravodaje, tak rozhlasu. Nicméně důležité je tyto informace sdílet 

také pomocí oficiálních webových stránek obce a prostřednictvím 

profilů na sociálních sítích. Konkrétně by se jednalo např. 

o zpřístupnění rezervací hřiště TJ online.  

Východiska aktivity 

Mezi nejčastější bariéry sportovní účasti patří stav zařízení, nízká 

informovanost a fakt, že zájemci nemají, kde sportovat nebo nemají 

dostatečné povědomí o obsazenosti sportovišť. Efektivní systém, 

který by o dostupnosti sportovních zařízení informoval, v současnosti 

v obci chybí. 

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2. CÍL OBYVATELSTVO V POHYBU 

Druhý cíl, Obyvatelstvo v pohybu, podněcuje občany k pohybovým aktivitám a k využívání potenciálu 

sportovních zařízení i krajiny na území obce. Zajištění podmínek pro rozvoj sportu ze strany občanů a spolků 

a podpora aktivního zapojení občanů do spolků upevňuje roli sportu jako prostředku občanské soudržnosti. 

Ke splnění cíle přispívá opatření 2.A Podpora sportovních aktivit a spolkové činnosti a navržené aktivity: 

Ke splnění cíle přispívá opatření 2.B Vyšší využití sportovního potenciálu krajiny a navržené aktivity: 

2.A.1 Vyčlenění prostředků na podporu místních spolků 

2.A.2 Podpora cvičitelů a trenérů 

2.A.3 Rozšíření nabídky skupinových lekcí 

2.A.4 Zavedení pohybových aktivit pro seniory 

2.A.5 Podpora mimoškolních pohybových aktivit 

2.A.6 Zintenzivnit podporu sportu jako významného prostředku občanské soudržnosti 

2.A.7 Spolupráce obce, školských zařízení a místních sportovních spolků 

2.A.8 Podpora aktivně stráveného času dojížďkou do a ze školy u dětí a mládeže 

2.B.1 Aktivní podpora údržby prostranství okolo rybníka Polačka pro využití v letní sezóně 

2.B.2 Propagace cykloturistiky a vyznačení turistických tras 
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2.A.1 Vyčlenění prostředků na podporu místních spolků   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je vyčleňovat prostředky v rámci obecního rozpočtu, 

které budou použity na finanční podporu místních spolků tak, aby 

mohla být zajištěna jejich činnost a zajištěno stabilní fungování 

a rozvoj jejich sportovní činnosti.   

Východiska aktivity 

V obci Vysočany působí několik spolků v oblasti sportu. Jedná se 

o podstatné aktéry života v obci, především s ohledem na jejich roli 

v podpoře zájmu o sport a sportovní činnosti. Obec vychází vstříc 

spolkovým aktivitám a podporuje je finančně formou individuálních 

dotací poskytovaných z rozpočtu obce. Důležitá je role obce coby 

zřizovatele a správce sportovního zařízení a vybavení v obci. 

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně 

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 



Koncepce rozvoje sportu – Implementační část  

63 

 

2.A.2 Podpora cvičitelů a trenérů   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je poskytnutí obecních prostor bez požadavků 

na finanční náhradu. Snižování byrokratických překážek. Symbolické 

finanční ohodnocení. Redukce požadavků na kvalifikaci trenérů 

a cvičitelů. Vstřícný přístup k osobám mající zájem v obci provozovat 

běžnou sportovní, trenérskou nebo organizační činnost.  

Východiska aktivity 

Aktuálním problémem sportovního prostředí je absence dobrovolných 

trenérů a funkcionářů a tím i úbytek sportujících obyvatel, zejména 

mládeže. Výsledkem tohoto trendu je velmi razantní pokles 

pravidelně sportující členské základny. 

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně 

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.3 Rozšíření nabídky skupinových lekcí   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je rozšíření nabídky skupinových lekcí, tak aby jejich 

spektrum pokrylo poptávku, co největší části populace, konkrétně 

žen a seniorů. Vznikla by tak možnost pro pohybové aktivity 

co největší části populace Vysočan.  

Východiska aktivity 

Skupinové lekce jsou jednou z nejdostupnějších a nejrozšířenějších 

fitness aktivit, které můžete provozovat. Široká nabídka aktivit je 

v dnešní době opravdu typická. Motivace kolektivem je jedním 

ze základních pilířů skupinových lekcí. Vyhovění specifických nároků 

na pohyb různých věkových skupin je jedním z předpokladů 

pro zvýšení zájmu obyvatel obce o zdraví pohyb a sport.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.4 Zavedení pohybových aktivit pro seniory   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je rozšíření nabídky a sportovních prvků pro pohybové 

vyžití seniorů v obci. V rámci této aktivity bude pořízeno několik 

venkovních posilovacích strojů (stroje pro osoby se sníženou 

pohyblivostí).   

Východiska aktivity 

Významnou část populace obce Vysočany tvoří obyvatelé 

v postproduktivním věku. Nízká vybavenost obce pro sportovní vyžití 

seniorů je zásadní překážkou pro pohybovou aktivaci této věkové 

skupiny.  

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.5 Podpora mimoškolních pohybových aktivit   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je podpora mimoškolních pohybových aktivit za účelem 

zajištění pestré a dostatečně široké nabídky volnočasových 

sportovních činností, čímž by se předcházelo vzniku následků 

nedostačující fyzické aktivity u mladších generací.  

Východiska aktivity 

Fyzická aktivita mladších generací je v současné době velmi nízká. 

Pohyb dětí a mládeže i mimo školní vyučování je jedním ze základních 

předpokladů pro udržené zdravé fyzické a psychické kondice. Cílená 

podpora mimoškolních pohybových aktivit je jednou z možností, jak 

zvýšit pohybovou aktivitu dětí.    

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby  

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.6 Zintenzivnit podporu sportu jako významného 

prostředku občanské soudržnosti   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je zintenzivnit podporu sportu jako významného 

prostředku občanské soudržnosti. Formou zvýšené podpory různých 

sportovních utkání pro veřejnost (ať tradičních nebo nových), 

pořádáním akcí se zapojením obyvatel do pohybových aktivit apod.  

Východiska aktivity 

Činnost sportovních spolků a sport jako takový představují důležitý 

prostředek občanské soudržnosti v rámci obce. Sportovní akce 

pořádané v průběhu roku vytváří podmínky pro setkávání všech 

věkových skupin obyvatel. 

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 
náročnosti 

Dle potřeby 

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.7 Spolupráce obce, školských zařízení a místních 

sportovních spolků   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro spolupráci mezi obcí, 

školskými zařízeními a místními sportovními spolky. V rámci 

spolupráce by mohla být realizovány společné sportovní akce, 

kolektivní propagace sportu a zdravého pohybu.  

Východiska aktivity 

V rámci obce působí několik sportovních uskupení, spolků a obcí 

zřizovaných subjektů (ŽŠ a MŠ), které se alespoň částečně svojí 

činností angažují v oblasti sportu a pohybových aktivit.    

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby  

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.A.8 Podpora aktivně stráveného času dojížďkou 

do a ze školy u dětí a mládeže   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro aktivní trávení času dětí 

a mladistvých při cestě do a ze školy (např. umístění většího počtu 

stojanů na kola u budovy základní školy). Propagace pěší chůze 

a jízdy na kole, jako účinného prostředku dopravy v rámci obce 

(realizace specializovaných akcí/soutěží v rámci školního vyučování – 

závody na jízdních kolech, koloběžkách atd.).   

Východiska aktivity 

Nedostatečný pohyb dětí a mladistvých je aktuálním problémem. 

Aktivně trávený pohyb při cestě do a ze školy (chůze, jízda na kole, 

koloběžce atd.) může být účinným nástrojem proti obezitě, jež patří 

mezi významné zdravotní problémy současné populace. Propagace 

aktivně tráveného času při cestě do a ze školy má tak své místo 

v rámci rozvoje sportu a zdravého pohybu.   

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 
termín realizace 

Průběžně 

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby  

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 
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2.B.1 Aktivní podpora údržby prostranství okolo rybníka 

Polačka pro využití v letní sezóně   

Popis aktivity 

Cílem aktivity je udržování travních porostů a jiné zeleně na břehu 

rybníku, tak aby byla zachována jeho přírodní funkce a zároveň bylo 

možné vodní plochu a její bezprostřední okolí využít jako lokalitu 

pro sport (plavání). Žádoucí by bylo vybudování stezky, která by 

vedla po celém obvodu rybníku a byla vhodně doplněna lavičkami. 

Vznikla by tak trasa pro vycházky či běh.   

Východiska aktivity 

Rybník Polačka představuje výrazný krajinný prvek v rámci obce. 

Jedná se o významnou vodní plochu a zároveň biocentrum. Zvýšení 

využití rybníka, coby rekreační a sportovní lokality, by proto mělo být 

ve vyváženém vztahu k environmentální udržitelnosti tohoto 

krajinného prvku. Rybník je v současnosti ve správě a vlastnictví 

Lesů ČR.    

Odpovědný 

subjekt 
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termín realizace 
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Odhad finanční 
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financování 

Rozpočet obce 
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2.B.2 Propagace cykloturistiky a vyznačení turistických tras 

Popis aktivity 

Cílem aktivity je propagace stávajících cyklistických tras, které přes 

území obce procházejí. V rámci pěší turistiky si klade tato aktivity  

za cíl nejen propagaci stávajících tras, ale vyznačení tras nových 

(např. lokálních naučných tras a jejich doplnění infotabulemi atd.) 

a zvýšit tak atraktivitu obce coby turistické oblasti.   

Východiska aktivity 

Obec Vysočany se nachází v regionu s hustou sítí značených 

cyklistických a turistických tras. Pěší a cykloturistika představuje 

významný a široce propagovaný způsob fyzické aktivity a trávení 

volného času. Propagace obce Vysočany, coby vhodné lokality 

pro tento druh aktivit, by měla být doprovázena vyznačením tras 

nových a propojit a zahustit stávající síť.   

 

Odpovědný 

subjekt 

Obec Vysočany 

Odhadovaný 

termín realizace 

Průběžně  

Odhad finanční 

náročnosti 

Dle potřeby  

Zdroje 

financování 

Rozpočet obce 



Koncepce rozvoje sportu – Seznam zdrojů dat  

72 

 

SEZNAM ZDROJŮ DAT 
Veškeré grafické výstupy byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. prostřednictvím grafického editoru 

Canva. 

Fotografie byly pořízeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o.  

Dokumentace byly poskytnuty obcí se souhlasem starosty obce. 

Podkladová data byla také získávána formou pasportizace potřebných objektů, míst (sportoviště). Pasporty 

byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o.  

Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci 

podkladů ČÚZK – Základní mapa České republiky (ZM) 10, 25, 50, 100 a 200, 2020. 

<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>. Zdroj mapových dat je uveden u každé mapy zvlášť. 
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SEZNAM ZKRATEK 
ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

CHKO chráněná krajinná oblast 

k.ú. katastrální území 

KD kulturní dům 

MAS místní akční skupina 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

p.č. parcela číslo 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

TJ tělovýchovná jednota 

ÚSC územně samosprávný celek 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ZM Základní mapa České republiky 

ZO základní organizace 

ZŠ základní škola 
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PŘÍLOHY 
V přílohách strategického dokumentu se nachází doplňkové a dodatečné informace, rozšiřující poznatky 

o daných problematikách. 

Mezi přílohy koncepce rozvoje sportu obce Vysočany patří: 

Příloha 1: Prezenční listina projednání se zastupiteli 

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 
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Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ KE KONCEPCI ROZVOJE 

SPORTU OBCE VYSOČANY 

 

 

 

 

Duben 2020 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s obcí Vysočany zpracovala společnost  
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ÚVOD 
 

Dotazníkové šetření probíhalo v obci Vysočany v březnu roku 2020 za 

účelem zjištění názorů občanů při přípravě Koncepce rozvoje sportu 

obce Vysočany 2021–2026. 

Koncepční dokument je střednědobým dokumentem, který má nastínit 

hlavní směry rozvoje a investic ve střednědobém časovém horizontu. 

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci 

možných řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských 

zdrojů obce je důležité zapojit obyvatele a sladit představy o 

budoucnosti obce. Zapojení občanů zkvalitní proces plánování a zajistí 

účelnější využití prostředků při řízení obce. 

Dotazník byl k dispozici v elektronické podobě na webových 

stránkách obce.  

Vyplněno bylo celkem 40 dotazníků. 

Celková návratnost dotazníků tedy byla 6 % (počet osob v obci 

oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku 15 let a více činí 665). 
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38 % 

ŽENY 

62 % 
MUŽI 

Obr. 1: Pohlaví respondentů 

 

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 
 

V následující kapitole této zprávy jsou vždy slovně zhodnoceny výsledky 

průzkumu, které jsou doplněny grafy.  

 

Složení respondentů 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žen a 25 mužů.  

 

 

 

 

 

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková 

skupina 41 až 64 let (45 %). Nejmenší zastoupení měli respondenti ve věku 

do 25 let (8 %). 
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Obr. 2: Věk respondentů 
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Obr. 3: Délka pohybových aktivit obyvatel  

 

Sport v obci Vysočany 

Tato část dotazníku se zaměřovala na otázky týkající se pohledu obyvatel 

obce Vysočany na sport v obci a na jejich názor na jednotlivé oblasti a také 

jakým směrem by se dle nich měl rozvoj sportu v obci v budoucnu ubírat.  

 

1. Kolik času trávíte denně pohybem? 

 

Obyvatelé obce Vysočany nejčastěji tráví 1 až 3 h denně pohybem 

(45 %). Více než 3 h denně trávených pohybem uvádělo 28 % 

respondentů. 10 % dotázaných tráví pohybem do jedné hodiny denně. 

  

 

Velká část obyvatel je tak poměrně neaktivní během dne. V obci se 

nachází obyvatelé, kteří tráví čas pohybem minimálně či 

nedostatečně dlouho (10 %). Obyvatelé, kteří jsou výrazně aktivní 

tvoří jen malý podíl obyvatel. Tyto výsledky jsou pravděpodobně 

ovlivněny věkovým složením respondentů, kdy obyvatelé nad 41 let 

tvoří 57 %.  

Do budoucna je proto vhodné zaměřit se na důvody, proč obyvatelé 

tráví pohybem tak málo času. Pokud je jedním z důvodů pokročilejší 

věk, stojí za zvážení realizace sportovních příležitostí vhodných i pro 

obyvatele v důchodovém věku, jejichž počet se bude nadále zvyšovat.  
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2. Věnujete se ve volném čase nějaké sportovní aktivitě? 

Sportovní aktivitě se ve svém 

volném čase věnuje celkem 68 % 

dotázaných obyvatel obce, je tak 

vidět, že obyvatelé jsou poměrně 

sportovně založení, přestože 

v předchozí otázce uváděli nízkou 

aktivitu během dne. Žádné 

sportovní aktivitě se nevěnuje 

necelá čtvrtina respondentů.    

 

3. Kde nejčastěji sportujete? 

Přestože většina obyvatel se 

věnuje nějaké sportovní aktivitě, 

tak respondenti uvádějí, že 

nejčastěji sportují mimo území 

obce (65 %). Je tak patrné, že 

sportovní zázemí obce nedokáže 

zcela naplnit sportovní potřeby 

obyvatel.  

 

 

4. Kde nejčastěji sportujete v rámci obce? 

V rámci obce obyvatelé nejčastěji využívají jiná místa (50 %), jako jsou 

vnitřní prostory kulturního domu, okolí obce, obyvatelé často 

sportují též u sebe doma. Mnohdy jsou využívána i jiná hřiště v obci 

(36 %). Fotbalové hřiště využívá pouze 29 % dotázaných. Málo 

využívaný je tenisový kurt, z důvodu špatného technického stavu, a 

venkovní posilovna. Z odpovědí je patrné, že přítomnost velkého 

fotbalového hřiště nijak výrazně nenahrazuje vhodné prostory pro 

sportovní vyžití obyvatel obce (pozn. uzavřeno pro veřejnost).  

Obr.4: Sportovní aktivita obyvatel [%] 

 

Obr. 5: Místo, kde obyvatelé sportují [%] 
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Jiná: Kulturní dům, okolí obce, doma 

 

5. Jak hodnotíte následující oblasti? 

Nejlépe hodnocenou oblastí sportu v obci je činnost sportovních 

spolků, kterou kladně vnímá celkem 53 % respondentů. Další pozitivně 

hodnocenou oblastí jsou možnosti pro cyklistickou dopravu v obci 

(51 %). Shodně hodnoceny jsou témata stav a vybavenost sportovních 

zařízení v obci a stav a vybavenost dětských hřišť (48 %). 

Podprůměrně je hodnocena nabídka sportovních aktivit a 

volnočasových aktivit pro děti a celková nabídka sportovních aktivit 

v obci.  
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Obr. 6: Místo, kde obyvatelé sportují v rámci obce  

 

Obr. 7: Hodnocení jednotlivých oblastí sportu v obci  
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6. Jaké sportovní zařízení Vám v obci chybí? 

Respondentům nejvíce v rámci obce chybí kvalitní tenisový kurt. Často 

byla zmiňovaná také absence víceúčelového hřiště. Další opakující se 

odpovědí bylo workoutové hřiště, což naznačuje nedostatky stávajícího či 

jeho vzdálenost pro obyvatele některých částí obce. Přehled všech odpovědí 

ukazuje obr. 18. 

Pro zajištění kvalitní a široké nabídky sportovního vybavení, které 

by využilo, co nejširší spektrum obyvatel, se víceúčelové hřiště jeví, 

jako jeden z vhodných způsobů řešení.  

 

 

 

 

 

 

7. Co je v oblasti sportu podle Vás v obci největší problém? 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že největším problémem sportu v obci 

je přílišná podpora a upřednostňování fotbalu před ostatními sporty a 

aktivitami. Obyvatelé jsou také nespokojeni s uzavřením fotbalového 

hřiště mimo konání fotbalových utkání. V neposlední řadě stojí také 

nezájem mladších generací o sport a málo místa např. na cvičení uvnitř.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Největší problémy v oblasti sportu v obci 
 

 

Obr. 8: Jaké sportovní zařízení obyvatelům v obci chybí 
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8. Prostor pro Vaše připomínky či náměty k oblasti sportu. 

 

 

 

Uvítala bych více vstřícnosti a ochoty k někomu, kdo chce v obci 

začít s nějakou sportovní aktivitou pro ostatní a potřebuje vyřešit 

místo pro cvičení. 

Vybudovat i jiné hřiště než jenom na fotbal. 

Fotbalové hřiště. Věřím, že zamčené bylo jen přes zimu a na jaře 

se otevře pro veřejnost, nebo je to snad výhradní majetek TJ 

SOKOL? 

Nevím. Co vytvořit půjčovnu kol, koloběžek, ping-pong pro 

veřejnost. 

Sportovní hala pro veškeré sporty (v přísálí málo prostoru). 


