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1. Úvod 

 

Plán rozvoje sportu obce Zbraslavice byl vyhotoven v souladu se zákonem   

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

pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  

Základní osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města je vymezen v § 6a,  

odst. 2 Zákona o podpoře sportu. 

 

Koncepce rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit  

či doplňovat v závislosti na potřebách a prioritách obce. 

 

Cílem Plánu sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách. Zajistit výstavbu, 

rekonstrukci, udržování a provoz svých sportovních zařízení, poskytnout je pro 

všechny sportovní činnosti občanů, zejména pro mládež a stanovit způsob 

financování podpory sportu v obci. 

 

2. Základní pojmy 

 

Sportem je pro účely tohoto zákona 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.  

 

Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená  

za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické 

osoby činnost v oblasti sportu.  

 

Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném 

kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní 

organizace evidována.  

 

Sportem pro všechny se rozumí zájmový, organizovaný a neorganizovaný 

sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.  

 

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich 

soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

 

 



Tělesná výchova a sport na školách se rozumí ohybové aktivity v rámci školní 

výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní  

i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní 

motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu  

ke sportu. 

 

 

3. Základní charakteristiky obce Zbraslavice 

 

Obec Zbraslavice leží v překrásné zvlněné krajině na úpatí Českomoravské 

vysočiny mezi městy Kutná Hora a Zruč nad Sázavou na severním úbočí kopce 

Poupilu, který se svou nadmořskou výškou 541 m patří mezi nejvyšší místa okresu 

Kutná Hora. Správní území Obce Zbraslavice tvoří dále osady Kateřinky, Rápošov, 

Malá Skalice, Velká Skalice, Chotěměřice, Krasoňovice, Hodkov, Lipina, Borová, 

Útěšenovice, Ostrov, Radvančice a rozkládá se na ploše 3494 ha. K 01. 01. 2021 měla 

obec Zbraslavice 1.379 obyvatel. Zbraslavicemi prochází poměrně frekventovaná 

silnice II/126 Kutná Hora - Tábor, ze které je možné napojení na dálnici D1 Praha - 

Brno (nájezd - Soutice u Zruče nad Sázavou). Vzdálenost ze Zbraslavic k dálnici  

je cca 17 km. 

 

Díky rozlehlým lesům a množství rybníků jsou Zbraslavice a okolí 

vyhledávanou rekreační oblastí. Chatové osady jsou ve Zbraslavicích u rybníků 

Starého, Spáleného a Nového, pak na Pančavě a v Hodkově u Panského rybníka. 

V celém správním území je rovněž velké množství rekreačních chalup. Obec 

Zbraslavice je členem Mikroregionu Zbraslavicko a sdružené obce, které sdružuje  

13 obcí. Předsedou mikroregionu byl zvolen pan Ondřej Havlovic, starosta obce 

Zbraslavice. Obec Zbraslavice je členem MAS Lípa pro venkov z.s., která sdružuje  

80 obcí, předsedou byl zvolen pan Ondřej Havlovic, starosta obce Zbraslavice. 

 

Je zde základní škola s kapacitou 270 žáků a v současné době ji navštěvuje  

225 žáků. Při škole je sportovní hala, venkovní hřiště a běžecká dráha, jenž slouží 

nejen k výuce tělesné výchovy pro její žáky, ale je využívána i veřejností 

ke sportovnímu vyžití. V obci je v provozu mateřská škola s kapacitou 95 dětí  

a v současné době je plně naplněna. Areál MŠ se nachází v klidném a bezprašném 

prostředí, dostatečně vzdálený od zdroje hluku, obklopen zelení. K budově patří prostorný 

pozemek, který slouží jako školní zahrada s letním bazénkem, velkým pískovištěm i mnoha 

herními a sportovními prvky a zelení. Ve zdravotním středisku provozují soukromou 

praxi: obvodní lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog a fyzioterapeut. 

Doprovodnou službou ve zdravotnickém oboru je lékárna. Zbraslavice jsou též sídlem 

poboček České pošty. V obci je i obvodní oddělení Policie ČR. Kladem bezesporu  

je dostatek obchodů a služeb. V kulturní oblasti funguje ve Zbraslavicích středisková 



knihovna, jenž nabízí mimo jiné i internet pro veřejnost.  V budově místní sokolovny 

jsou pořádány akce, jako jsou taneční zábavy, diskotéky a plesy.  Osady Útěšenovice, 

Ostrov, Hodkov a Rápošov mají zařízené klubovny, kde se pod patronátem obce nebo 

Sboru dobrovolných hasičů uskutečňují různé akce pro občany z těchto a okolních 

osad. 

 

Poloha obce v členitém terénu s rozsáhlými lesy, množstvím rybníků a čistým 

vzduchem je ideální pro celoroční rekreaci či aktivní odpočinek. V zimním období  

je okolí obce, vzhledem k nadmořské výšce a dostatku sněhu, navštěvováno 

především lyžaři - běžkaři. Od jara do podzimu pak zejména chataři. V chatových 

osadách u místních rybníků ve Zbraslavicích a Hodkově je přes 400 rekreačních chat  

a zařízení pro individuální i veřejnou rekreaci. Pro sportovní vyžití občanů Zbraslavic 

je k dispozici moderní sportovní hala u ZŠ, kterou ZŠ Zbraslavice, mimo dobu výuky, 

pronajímá zájemcům o veškeré halové sporty - provoz je denně včetně víkendu. 

K dispozici je i venkovní hřiště a běžecká dráha v areálu školy. V obci svoje sportovní 

zařízení nabízí rovněž Tělocvičná jednota Sokol. Jedná se o prostory nově 

zrekonstruované sokolovny se sálem pro cvičení, posilovnou a prostory pro stolní 

tenis. Za sokolovnou jsou na zastaralém areálu v provozu dva tenisové kurty a hřiště 

na volejbal. Sportovní činnosti mládeže i dospělých se věnuje i místní fotbalový klub. 

V obci je vybudováno dětské hřiště s herními prvky a velkým pískovištěm. Dětské 

hřiště jsou vybudovány ještě v osadách Borová a Lipina. Novinkou jsou nově vytýčené 

značené cyklotrasy, křižující celou oblast Mikroregionu Zbraslavicko, které uspokojí 

vyznavače stále více se rozvíjející cykloturistiky. 

 

 

4. Zájmové spolky a sportovní zařízení 

 

TJ Sokol Zbraslavice – v sokolovně se hraje organizovaný stolní tenis, je zde 

připravené hřiště na líný tenis a badminton. K dispozici je posilovna a minigolf. 

V případě získání dotace na vybudování nového venkovního sportovního areálu za 

sokolovnou počítáme s tím, že kromě organizovaného spolku kopané a házené bude 

přihlášen i oddíl tenisu a oddíl odbíjené a nohejbalu. 

SK Zbraslavice – provozuje oddíl kopané na fotbalovém hřišti ve Zbraslavicích. 

V současné době je i mládežnický oddíl přihlášen do soutěže. 

Házená – oddíl házené je nový a velice aktivní spolek mládeže 

Florbal – neorganizovaný sport hraný ve sportovní hale v ZŠ 

Hasiči – SDH Zbraslavice je aktivní spolek, který má i sportovní družstvo a zúčastňuje 

se hasičských závodů jak denních tak nočních a v případě vybudování nového 

sportovního areálu budou tento areál využívat k tréninku. 

Rybářský svaz  

MŠ Zbraslavice – v areálu MŠ Zbraslavice probíhá cvičení jógy 



Sportovní hala – nachází se u ZŠ Zbraslavice 

Sokolovna – je v majetku Obce Zbraslavice, v současné době probíhá rekonstrukce 

sokolovny, součástí je také posilovna a venkovní zastaralý sportovní areál 

Fotbalové a tréninkové hřiště  

Dětské hřiště – nachází se u bytových domů ve Zbraslavicích a je vybaveno různými 

hracími prvky a pískovištěm 

Dětské hřiště v osadě Borová a Lipina 

Cyklotrasa – vedle uvedených zařízení pro sportování a tělesné aktivity slouží také 

infrastruktura pro cyklistiku a v zimě slouží k běhu na lyžích 

Běžecká stopa – v zimním období se nachází na letištní ploše ve Zbraslavicích 

 

 

5. Oblasti podpory sportu v obci 

 

Obec Zbraslavice je dobrým místem pro sportovní vyžití občanů  

s dostatečným a kvalitně vybaveným zázemím. Obec Zbraslavice má zájem na rozvoji 

sportu všech věkových a sociálních skupin obyvatelstva. Klade důraz na dostupnost 

sportu pro všechny generace, zvláště na sportovní aktivity dětí a mládeže 

 

Obec Zbraslavice si klade za cíl zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času  

s ohledem na rostoucí trend zdravého životního stylu, rozšíření oblasti trávení 

volného času mladistvých sportem, propagace spolků a sdružení mezi mládeží, využití 

dotačních možností na podporu činnosti spolků a výstavby/rekonstrukce sportovní 

infrastruktury a rozvoj sítě cyklotras. 

 

Obec řeší systematické pravidelné podporování sportu formou dotačních 

titulů a finančních příspěvků na činnost. Dále se stará o sportoviště, která jsou  

ve vlastnictví Obce. Provádí jejich velké opravy a rekonstrukce. Řeší převážně 

zabezpečení podmínek pro možnosti sportu veřejnosti a to výstavbou,  

či rekonstrukcemi sportovišť. 

 

Sport pozitivně ovlivňuje prostředí obcí v několika směrech. Pomáhá  

se začleněním sociálně slabších jedinců do společnosti. Jedinec tak získává pocit 

seberealizace, zdatnosti, fyzické i psychické odolnosti a zdravé sebedůvěry.  

 

Pro potřeby PRS je sport rozdělen do 3 hlavních oblastí:  

1) rozvoj sportu dětí a mládeže  

2) rozvoj sportu pro všechny  

3) rozvoj sportovní infrastruktury  

 



Tyto 3 oblasti v sobě zahrnují sportování dětí i dospělých, individuální  

i kolektivní a výkonnostní či volnočasové.  

1) Rozvoj sportu dětí a mládeže 

Cílem je ve spolupráci se spolky působících v obci, vzbudit v dětech  

a mládeži zájem o sport a sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah  

k pohybovým aktivitám. Podpora a organizační zajištění sportovních akcí 

pro děti a mládež. Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci. 

Podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ a ZŠ, podpora tělocvičného 

školního vybavení, podpora zapojení škol do sportovních soutěží, podpora 

všestranného pohybu u dětí a mládeže, podpora činnosti sportovních 

spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících s dětmi a mládeží, 

podpora sportovních akcí pro děti a mládež. 

 

2) Rozvoj sportu pro všechny 

Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové 

aktivity pro obyvatele obce všech věkových kategorií, rozšiřovat možnosti 

sportovního využití a trávení volného času. Podpořit pořádání sportovních 

akcí a akcí pro aktivní a komunitní život. Podpořit sportovní organizace, 

zvýšit informovanost o možnostech aktivního trávení volného času  

a  zapojení veřejnosti do sportovní činnosti. 

 

3) Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro 

organizované i neorganizované sportovní činnosti, volnočasové aktivity. 

Obec Zbraslavice připravuje podání žádosti zaměřené na vybudování 

nového sportovního areálu, výstavbu dětského hřiště, skateboardového 

hřiště a workoutového hřiště za sokolovnou. Ve stávajícím areálu  

za sokolovnou se nacházejí 2 tenisové antukové dvorce a 1 antukový 

volejbalový kurt. Hřiště jsou již nekvalitní a špatně orientované vzhledem 

ke světovým stranám. Obec Zbraslavice má za cíl rekonstrukci a rozšíření 

tohoto sportovního areálu s rozměry kurtů odpovídajícím pravidlům  

ČTS pro národní soutěže. V areálu bude provozován tenis, volejbal, 

nohejbal, malá kopaná a další míčové sporty. Venkovní areál navazuje na 

stávající sokolovnu, kde jsou vnitřní sportoviště a sociální zázemí. 

Sportovní areál je již využíván a po rekonstrukci bude využíván veškerými 

spolky v obci jako je TJ Sokol Zbraslavice, SK Zbraslavice – oddíl kopané, 

SDH Zbraslavice, Základní škola Zbraslavice, Mateřská škola Zbraslavice, 

oddíl házené, což jsou organizované spolky a dále místní mládeží a dospělí 

všech věkových kategorií. 

 

 



 

 

6. Systém financování plánu 

 

Pro zajištění naplňování PRS jsou nutné finanční prostředky, které z hlediska 

plánovaných akcí nebudou v rámci obce malé.  

 

Jednotlivé zdroje, ze kterých je možné financovat naplnění PRS, jsou tyto:  

1) Vlastní zdroje z rozpočtu obce  

2) Externí zdroje  

a. z rozpočtů Evropské unie  

b. ze státních rozpočtů  

c. z rozpočtů Středočeského kraje  

d. soukromé kapitálové zdroje  

 

Z kombinace těchto zdrojů vychází možné způsoby financování PRS: 

1) financování výhradně z vlastních prostředků obce  

2) kombinované financování ze zdrojů obce a externích zdrojů. V tomto 

případě lze využít buďto nenávratných finančních prostředků (granty, 

dotace), jejichž spoluúčast se na financování konkrétního projektu  

v některých případech může pohybovat okolo 80–90 %, nebo vratných 

prostředků (úvěry, zápůjčky, atd.).  

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

 

Plán rozvoje sportu obce Zbraslavice schválilo Zastupitelstvo obce Zbraslavice 

na svém zasedání konaném dne 13. 09. 2021 pod bodem usnesení č. 141/2021. 

Plán rozvoje sportu ve Zbraslavicích je zveřejněn na webových stránkách Obce 

Zbraslavice nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………. 

      Ondřej Havlovic 

        starosta obce 

 


