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1 Úvod 

 

Sport je fenoménem současné doby. Získal si přízeň lidí všech generací, a to hlavně díky jeho 

pozitivnímu vlivu na psychiku člověka. Sportování nám pomáhá cítit se lépe, a to jak po 

psychické, tak i fyzické stránce. Existuje tolik druhů sportů, ţe si vybere opravdu kaţdý. Pro 

některé je to příjemný prostředek k odreagování, jiní se sportem dokonce ţiví. 

V kaţdé, i té nejmenší obci dnes můţeme najít fotbalové hřiště, kde mládeţ aktivně tráví svůj 

volný čas. Bohuţel mnohde najdeme opravdu jen to fotbalové hřiště a to ještě v hodně 

zoufalém stavu. Myslím si, ţe oblast sportu byla ve většině malých obcí dost zanedbávána a 

zaslouţila by si větší pozornost, uţ z toho důvodu, aby obec podpořila příliv mladší generace. 

Protoţe jsem v malé obci ţila a ţije zde mnoho mých přátel a známých, rozhodla jsem se ve 

své bakalářské práci věnovat problematice podpory sportovních aktivit v malých obcích. 

Moje práce nese název „Podpora sportovních aktivit v malých obcích“. Jako objekt jsem si 

zvolila dvě malé obce ve Zlínském kraji, Chvalnov-Lísky a Prasklice, zmapuji zdejší 

moţnosti sportovního vyţití, z rozpočtu obce zjistím, jak tyto obce finančně sport podporují, 

zda čerpají dotace, podrobněji se pak zaměřím na výstavbu multifunkčního hřiště a budování 

cyklostezky. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit a srovnat podporu sportovních aktivit v obcích 

Chvalnov-Lísky a Prasklice v období od roku 2007 do roku 2012, analyzovat a vytvořit 

ucelený přehled o moţnostech sportovního vyţití pro obyvatelstvo těchto obcí. 

K naplnění tohoto cíle bylo vyuţito sběru dat a informací, dále analýzy, taktéţ byla provedena 

SWOT analýza k určení silných a slabých stránek vybraných lokalit. 

Práce se skládá z úvodu, závěru a tří hlavních kapitol. Ve druhé kapitole jsem popsala 

základní pojmy týkající se dané problematiky s vyuţitím dostupné odborné literatury. Třetí 

kapitola je zaměřena na vybrané obce. Je zde krátké seznámení s obcí, přehled moţností 

sportovního vyţití pro obyvatele obcí, pořádané sportovní akce a informace o realizaci 

Volnočasového centra Chvalnov – Lísky a Cyklostezky na opuštěném dráţním tělese 

Nezamyslice - Morkovice. Ve čtvrté kapitole zhodnotím a srovnám podporu sportovních 

aktivit těchto obcí pomocí grafů a tabulek. Provedu taktéţ SWOT analýzu pro zjištění silných 

a slabých stránek těchto obcí. 
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2 Obce a sportovní aktivity 

 

2.1 Tělesná kultura 

Tělesná kultura je součástí kultury obecné. Je souhrnem, tvorbou norem a hodnot v oblasti 

pohybové činnosti lidského těla. Pomocí tělesné kultury člověk uspokojuje své biologické a 

sociální potřeby. Objektem tělesné kultury je kulturní a společenský člověk jako 

plnohodnotný člen společnosti. Sloţkami tělesné kultury jsou: 

 sport, 

 tělesná výchova, 

 pohybová rekreace. 

 

2.1.1 Sport 

Slovo sport vzniklo z latinského „disportare“ – bavit se, trávit příjemně volný čas. Sportem se 

rozumí rekreační fyzická aktivita, která je součástí volného času a ţivotního stylu. Ve 

vrcholové podobě je sport prováděn i jako profese. Sport je relaxačním i zdravotním 

prostředkem. Zahrnuje prvky soutěţivosti, výkonu, regulované ventilace agrese a je prováděn 

podle určitých pravidel. V současné době je přibliţně 150 mezinárodně uznávaných sportů. 

Dle výkonnostní úrovně se sport dělí na: 

(a) rekreační, 

(b) výkonnostní, 

(c) vrcholový. [2] 

 

a) Rekreační sport je dobrovolná zájmová pohybová činnost zaměřená na upevňování 

zdraví, udrţování a zvyšování kondice, na prevenci proti stárnutí, obnovu a rozvoj ţivotních 

sil a na osvěţení a aktivní odpočinek. Rekreační sport úzce souvisí s pohybovou rekreací. Pro 

svou masovost je rekreační sport cennou sloţkou tělesné kultury [2]. 
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b) Výkonnostní sport je provozování sportu s pravidelným a systematickým tréninkem a 

účastí v soutěţích niţšího stupně, je nejrozšířenější a také společensky nejvýznamnější oblast 

sportu pro svou masovost a působnost. Vyznačuje se snahou po cílevědomém zvyšování 

sportovní výkonnosti. Vede k účinnému rozvoji pohybových schopností i osvojování techniky 

a taktiky daných sportovních odvětví, respektive disciplín a k formování sportovcovi 

osobnosti. Dlouhodobě vykonávaný trénink má vliv na upevňování zdraví, zvyšuje zdatnost a 

výkonnost, rozvíjí volní a morální vlastnosti sportovce. Je nejefektivnějším druhem 

tělovýchovného procesu [2]. 

 

c) Vrcholový sport je relativně samostatná oblast sportu, která zabezpečuje reprezentaci 

státu, diváckou zábavu pracujících v jejich volném čase a přispívá k propagaci sportu mezi 

mládeţí. Týká se však malé části sportovců (asi 1% všech registrovaných), vysoce 

talentovaných jednotlivců. Vytváří určitý systém, jehoţ cílem je zajišťování dlouhodobé 

přípravy sportovců k vrcholové sportovní výkonnosti. Vyţaduje plné přizpůsobení ţivotního 

způsobu sportovců náročnému a vyčerpávajícímu tréninku. Vrcholový sport řídí společenské 

organizace (ČSTV, ČMFS aj.) za vydatné podpory státu [2]. 

 

Sport je zpřístupněn široké veřejnosti. Podle vztahu ke sportu rozlišujeme veřejnost do čtyř 

skupin: 

 aktivní sportovci na jakékoliv výkonnostní úrovni, 

 bývalí aktivní sportovci, 

 pasivní konzumenti, například diváci, 

 lidé nezajímající se o sport. 

 

2.1.2 Tělesná výchova 

Je uskutečňována v rámci pedagogického procesu. Jako hlavního prostředku se zde pouţívá 

tělesných cvičení, která slouţí k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji jeho 

osobnosti. 
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2.1.3 Pohybová rekreace 

Jde o činorodý a rozvíjející se koncept vyuţití volného času, harmonické utváření osobnosti a 

její rozvoj. Musí však zároveň naplňovat a uspokojovat představy těch, jimţ je určena, tj. 

odpočinek, zábava, vzdělání. 

 

2.2 Tělesná kultura a sport ve veřejném sektoru 

Nejdříve bychom si měli poloţit otázku, zda tělesná výchova a sport vůbec patří do veřejného 

sektoru. Veřejný sektor je částí národního hospodářství a nastupuje tam, kde dochází k selhání 

trţního mechanismu. Institucionalizovaný sport lze povaţovat za součást veřejné ekonomiky a 

to především v oblasti školního sportu a také na u sportu na komunální úrovni (obecní nebo 

městská sportovní střediska). Neinstitucionalizovaný sport, jako neorganizovaná a dobrovolně 

organizovaná forma sportu, je řazena spíše do ekonomie domácnosti. 

 

V České republice je tělesná výchova a sport významně podporována z veřejných rozpočtů. 

Veřejný sektor je dělen do šesti bloků: 

 

 blok společenských potřeb, 

 blok odvětví rozvoje člověka, 

 blok odvětví poznání a informací, 

 blok odvětví technické infrastruktury, 

 blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů, 

 blok existenčních hodnot. [4] 

Tělesná kultura se řadí do bloku odvětví rozvoje člověka. Odtud plyne zahrnutí tělesné 

výchovy a sportu do kapitoly ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 
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2.3 Tělesná kultura a sport jako ekonomický statek 

Pojem „statek“ pochází z neoklasické ekonomie. Slouţí ke spotřebě, za účelem uspokojení 

potřeby. Ve sportu rozlišujeme následující druhy statků: 

(a) čistý veřejný statek, 

(b) smíšený statek, 

(c) čistý soukromý statek. [4] 

 

a) Tělesná kultura a sport jako čistý veřejný statek  

Charakteristickými rysy čistého veřejného statku jsou: 

 nevylučitelnost ze spotřeby – je dána volnými podmínkami v provozování sportů, 

jako je například běh v přírodě, cykloturistika, cvičení ve veřejných prostorách, 

lyţování ve volné přírodě, ale také například tělesná výchova ve školách; 

 nerivalita – spočívá ve volném přístupu členů společnosti k výše uvedeným 

sportovním aktivitám; 

 nulové mezní náklady na spotřebu kaţdého dalšího spotřebitele – lze pozorovat 

tam, kde jsou fixní a variabilní náklady stejné pro různý počet spotřebitelů 

(sportujících). Se zvyšujícím počtem sportovců se náklady na příslušná zařízení 

nemění. 

Čisté veřejné statky jsou většinou poskytovány bezplatně, a to státem nebo územními 

samosprávnými celky. 

 

b) Tělesná kultura  a sport jako smíšený statek  

Smíšené statky mohou být dvojího typu: 

 vylučitelné nerivalitní - zde řadíme pasivní sport a také některé výkonnostní sporty, 

které nabízejí občanská sdruţení, 
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 nevylučitelné rivalitní – do této skupiny můţeme zařadit například veřejná kluziště, 

či veřejná koupaliště, tyto statky jsou spotřebovávány kolektivně, ale při naplnění 

kapacity jeví znaky přetíţenosti. 

Smíšené statky jsou financovány jak spotřebitelem, tak veřejným sektorem. Veřejný sektor je 

zastoupen státem, případně obcemi nebo kraji. 

 

c) Tělesná kultura a sport jako čistý soukromý statek  

O soukromý statek jedná jestliţe: 

 spotřebitel se nechce nechat podřizovat omezením, která souvisí se spotřebou 

veřejných statků, 

 v moţnostech obce není zajistit dostupnost statku v poţadovaném rozsahu, 

 daný druh statku je finančně náročný a výdaje na jeho provoz převyšují příjmy. 

 Cena těchto statků je určována trţně. 

 

2.4 Subjekty působící v tělesné kultuře 

U produktů tělesné kultury je konečným příjemcem vţdy individuální uţivatel. Na straně 

nabídky však existuje celá řada subjektů. Tělesná kultura je podporována ze strany státních a 

samosprávných orgánů, ale taktéţ individuálními soukromými zdroji. V následujících 

podkapitolách budou charakterizovány subjekty veřejného a soukromého sektoru, které 

zabezpečují stranu nabídky produktů tělesné kultury. 

 

2.4.1 Subjekty veřejného sektoru působící v tělesné kultuře 

Následující graf zobrazuje vztah mezi subjekty veřejného sektoru a tělesnou kulturou. 

Veřejný sektor se dělí na státní sektor a samosprávný sektor. Zatímco státní sektor je 

neziskový, samosprávný sektor můţe být i ziskový. 
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Obr. 2.1. Zajištění produktů a sluţeb tělesné kultury prostřednictvím subjektů veřejného 

sektoru. 

 

Zdroj: HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu. Praha : 

Ekopress, s.r.o., 2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3 [4]. 

 

Ve veřejném sektoru zajišťují činnosti tělesné kultury tyto subjekty: 

 V oblasti tělesné výchovy jsou to především školy všech typů. 

 Nabídku pohybové rekreace zajišťují: 

- obce, města a sdruţení obcí, 

- příspěvkové organizace obcí a měst, 

- ziskově orientované obchodní společnosti, u kterých je ve většině případů 

vlastníkem obec a jsou zřizovány za účelem komerčního vyuţití sportovišť. 

 Vrcholový sport je komplexně financován specializovanými středisky vrcholového 

sportu, která slouţí k podpoře státní sportovní reprezentace. 

 

2.4.2 Subjekty soukromého sektoru působící v tělesné kultuře 

Soukromý sektor dělíme na ziskový a neziskový. V následující tabulce jsou vyobrazeny 

jednotlivé sloţky tělesné kultury se zařazením do ziskového a neziskového soukromého 

sektoru. 

VEŘEJNÝ SEKTOR

Státní sektor

neziskový

Samosprávný 
sektor

neziskový

ziskový

TĚLESNÁ KULTURA

- tělesná výchova

- pohybová rekreace

- sport
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Tab.2.1 Charakteristika subjektů soukromého sektoru v tělesné kultuře 

                                    Sektor 

 

  Tělesná kultura 

Soukromý sektor 

Ziskový Neziskový 

tělesná výchova X 
privátní školství 

NNO 

pohybová rekreace 
ţivnosti 

obchodní společnosti 
NNO 

sport 
ţivnosti 

obchodní společnosti 
NNO 

Zdroj: HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Základy ekonomie sportu. Praha : 

Ekopress, s.r.o., 2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3 [4]. 

 

V ziskovém soukromém sektoru mohou mít sportovní organizace podobu obchodních 

společností. Zaměstnanci takové sportovní organizace jsou sportovci a sportovní činnost je 

realizována za účelem dosaţení zisku. Sportovní organizace můţe vystupovat jako jediný 

zakladatel obchodní společnosti, v tomto případě musí mít organizace právní formu akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Taktéţ mohou vystupovat jako 

spoluzakladatelé, kdy mohou vyuţít jakékoliv právní formy společnosti.  

Dalšími subjekty působícími v soukromém ziskovém sektoru jsou samostatní podnikatelé. 

Tito mohou například poskytovat různé sportovní kurzy (aerobik, lyţování, tenis, atd.), 

provozovat fit centra nebo masérské a rekondiční sluţby. 

V neziskovém soukromém sektoru se nejčastěji setkáváme s nestátními neziskovými 

organizacemi. Nestátní neziskové organizace v oblasti sportu jsou subjekty, které mají ve 

svých stanovách zakotveno provozování sportovních a tělovýchovných činností. Lze je 

charakterizovat jako organizované, soukromé, samosprávné a dobrovolné organizace, které 

nerozdělují zisk, ale pouţívají ho dále pro činnost organizace. Mohou mít podobu občanských 

sdruţení, obecně prospěšných společností, nadací nebo nadačních fondů. 
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2.5 Financování tělesné kultury a sportu 

Financování tělesné kultury a sportu je uskutečňováno dvojím způsobem, a to z veřejných a 

soukromých zdrojů. V mnohých případech se oba tyto způsoby prolínají, potom mluvíme o 

vícezdrojovém financování. I kdyţ jsou všechny sloţky tělesné kultury značně dotovány 

z veřejných zdrojů, nesmíme opomínat také rozpočty domácností, které jsou vzhledem 

k rozšířenosti a oblíbenosti sportu největším zdrojem.  

 

Obr. 2.2 Vícezdrojové financování tělesné kultury 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.5.1 Financování tělesné kultury z veřejných zdrojů 

Tělesná kultura vykazuje podíl jak pozitivních, tak i negativních externalit.  

Mezi pozitivní externality řadíme např.: 

 podporu zdraví a kvality ţivota 

 sociální integraci 



14 

 

 rozvoj cestovního ruchu 

 sázení na sport. 

Mezi negativní externality řadíme např.: 

 negativní vliv na zdraví člověka 

 negativní vliv na ţivotní prostředí 

 komercializaci sportu. 

Jelikoţ u tělesné kultury obecně převládá úroveň pozitivních externalit nad negativními, je 

produkce produktů a sluţeb tělesné kultury v podmínkách čisté trţní ekonomiky nedostatečná. 

Proto je tato produkce podporována ve formě přímé finanční podpory z veřejných prostředků 

a státního rozpočtu. [4] 

Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního rozpočtu 

zahrnuje tyto oblasti: 

(a) dotace ze státního rozpočtu 

(b) dotace z územních rozpočtů (rozpočty krajů a obcí) 

(c) financování školní tělesné výchovy. [4] 

 

a) Financování sportu ze státního rozpočtu  

Financování sportu ze státního rozpočtu je uskutečňováno prostřednictvím kapitoly 333 – 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, které poskytuje účelové dotace investiční a 

neinvestiční. Finanční podpora Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy je určena pro 

sportovní reprezentace, výchovu sportovních talentů, sport pro všechny, sport pro zdravotně 

postiţené sportovce, údrţbu, provoz a podporu modernizace sportovních zařízení. 

Dále je sport financován dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa. V rámci 

Všeobecné pokladní správy se jedná o ty výdaje, které mají všeobecný charakter nebo u 

kterých není v době schvalování rozpočtu známa jejich výše. 

Rozdělování státních prostředků posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která je poradním 

orgánem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. 
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Úkoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v oblasti sportu následující: 

 vypracovávání návrhu koncepce státní politiky ve sportu a předkládání jej vládě ke 

schválení, 

 koordinování uskutečňování schválené koncepce, 

 zabezpečování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu, 

 vytváření podmínek pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních 

talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postiţených občanů, 

 vydáváni antidopingového programu a organizování a kontrolování jeho 

uskutečňování, 

 rozhodování o akreditaci vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu, 

 zřizování rezortního sportovního centra a zabezpečování jeho činnosti, 

 koordinování činnosti rezortních sportovních center Ministerstva obrany a 

Ministerstva vnitra
1
. 

 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj 

sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují 

svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost
2
. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní sportovní 

reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady umoţňující specifický 

přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje laboratoř dopingové kontroly a 

zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném Mezinárodním olympijským výborem; 

laboratoř dopingové kontroly je organizační sloţkou státu
2
. 

 

 

 

                                                 
1
 Podle § 3, č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 

2
 Podle § 4, č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 
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b) Financování sportu z  rozpočtů územních samosprávných celků  

Kraje jsou povinné financovat údrţbu a rozvoj sportovních zařízení, které mají ve svém 

majetku. Mohou poskytovat dotace investiční a neinvestiční. O dotaci mohou ţádat fyzické i 

právnické osoby, které vykonávají tělovýchovnou či sportovní činnost. 

 

Úkoly krajů pro vytváření podmínek pro sport následující: 

 zabezpečování rozvoje sportu pro všechny a příprava sportovních talentů, včetně 

postiţených občanů, 

 zajišťování výstavby, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních 

zařízení, 

 zabezpečování finanční podpory sportu ze svého rozpočtu
3
. 

 

Obce podporují zejména organizace sdruţující děti a mládeţ. Předmětem podpory jsou 

konkrétní sportovní a tělovýchovné akce pro děti a mládeţ nebo podpora aktivit pro vhodné 

vyuţití volného času. 

 Úkoly obcí v samostatné působnosti v oblasti vytváření podmínek pro sport 

následující: 

 zabezpečování rozvoje sportu pro všechny a příprava sportovních talentů, včetně 

postiţených občanů, 

 zajišťování výstavby, rekonstrukce, udrţování a provozování svých sportovních 

zařízení a zároveň poskytování těchto zařízení pro sportovní činnost občanům, 

 kontrolování účelného vyuţívání svých sportovních zařízení, 

 zabezpečování finanční podpory sportu ze svého rozpočtu
4
. 

 

c) Financování školní tělesné výchovy  

Tělesná výchova na školách je financována zejména z veřejných zdrojů, ale podílejí se na ní 

také domácnosti, například kdyţ rodiče a studenti přispívají na kurzy lyţování nebo kupují 

                                                 
3
 Podle § 5, č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5.května 2005. 

4 Podle § 6, č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. května 2005. 
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vlastní sportovní vybavení. Neinvestiční výdaje na školní tělesnou výchovu, jako jsou 

například platy pedagogů a drobné investiční výdaje (pomůcky pro výuku TV) jdou 

z rozpočtů škol. Investiční projekty pro zlepšení sportovních zařízení škol jsou 

spolufinancovány z rozpočtů územních samosprávných celků. 

 

2.5.2 Financování tělesné kultury ze soukromých zdrojů 

Tělesná kultura není financována pouze z veřejných zdrojů, ale z velké části také ze zdrojů 

soukromých. Řadíme zde např.: 

(a) výnosy ze sportovní činnosti sportovních klubů 

(b) výdaje rodinných rozpočtů 

(c) podpora podniků a firem 

(d) výnosy sportovních loterií a sázek 

 

a) Výnosy ze sportovní činnosti sportovních klubů  

Hlavní činností sportovních klubů je pořádání sportovních akcí. Zde mají sportovní kluby 

finanční příjmy ze vstupného, startovného a z prodeje vysílacích práv. Mimo hlavní činnost 

mohou sportovní kluby realizovat i činnost vedlejší. Tou můţe být například pronájem 

sportovních zařízení, prodej suvenýrů, provozování ubytoven nebo pořádání sportovních 

kurzů. 

 

b) Výdaje rodinných rozpočtů  

Jedná se o zásadní finanční zdroj pro financování sportu. Domácnosti platí například za 

vyuţívání sportovních zařízení, platí vstupné na sportovní akce, nakupují sportovní vybavení. 

Členové sportovních klubů platí členské příspěvky, které jsou trojího typu, vstupní, 

pravidelné a mimořádné. Dále mohou domácnosti prostředky pro sportovní účely darovat. 

Dárci se nejčastěji stávají bývalí nebo současní členové sportovního klubu. Domácnosti 

mohou darovat i nepeněţní dar, kterým je například jejich práce. 
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Dobrovolnictvím se rozumí poskytování času, vědomostí, dovedností a energie ve prospěch  

ostatních lidí či společnosti a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolná činnost má 

vysokou ekonomickou hodnotu a je určitou formou nepeněţního daru. 

 

c) Podpora podniků a firem  

Finanční podporu sportu ze strany podniků a firem dělíme na sponzorství a dárcovství.  

Sponzorstvím rozumíme poskytování finančních a nefinančních prostředků, za které podnik 

nebo firma očekávají určitou protisluţbu. Tato protisluţba je nejčastěji ve formě reklamy, kdy 

například hráči na svých dresech mají název nebo logo sponzora nebo jsou na sportovním 

zařízení umístěny reklamní panely sponzora. Sponzorováni mohou být jak jednotlivci, tak i 

sportovní kolektivy nebo sportovní akce. 

Dárcovství se od sponzorství liší zejména tím, ţe za poskytnuté prostředky není vyţadována 

protisluţba. 

 

d) Výnosy sportovních loterií a sázek  

Provozovatelé loterijních a sázkových her jsou povinni odvádět 6 – 20 % výtěţku (dle 

velikosti společnosti) na veřejně prospěšné účely. Jelikoţ současný zákon o podpoře sportu 

neurčuje, kam přesně mají provozovatelé prostředky odevzdávat, dochází často k tomu, ţe 

jsou skrytě pouţívány například pro marketingové účely. Odvody na veřejně prospěšné účely 

jsou tedy velmi netransparentní. Dle nového zákona o podpoře sportu by měly být výnosy 

z loterijní činnosti řádně zdaněny formou odvodů do státního rozpočtu a odtud by měly 

navýšit prostředky kapitoly sport MŠMT. 

 

2.6 Charakteristika obcí 

Obec je základní územním samosprávným společenstvím občanů, které je vymezeno hranicí 

území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, coţ ji opravňuje vystupovat v právních vztazích 

svým jménem na vlastní odpovědnost. 
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Podle míry přenesené státní správy rozlišujeme následující kategorie obcí: 

 obec 

 obec s matričním úřadem 

 obec se stavebním úřadem 

 obec s pověřeným obecním úřadem 

 obec s rozšířenou působností 

 

Tab. 2.2 Počet obcí v ČR a Zlínském kraji dle velikostních kategorií 

Velikostní kategorie 

obce dle počtu 

obyvatel 

Počet obcí Procentní vyjádření 
Z toho ve Zlínském 

kraji 

do 199 1 783 27,8 % 18 

200 – 499 1 988 31,8 % 88 

500 – 999 1 247 19,9 % 98 

1 000 – 1 999 656 10,5 % 48 

2 000 – 4 999 357 5,7 % 32 

5 000 – 9 999 134 2,1 % 11 

10 000 – 19 999 66 1,1 % 4 

20 000 – 49 999 43 0,7 % 4 

50 000 – 99 999 17 0,3 % 1 

nad 100 000 5 0,1 % 0 

Celkem 6 251 100 % 304 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.czso.cz 

Z uvedené tabulky můţeme zjistit, ţe v České republice je 6 251 obcí v desíti velikostních 

kategoriích. Nejvíce obcí České republiky je ve velikostní kategorii s 200 – 499 obyvateli. Ve 

Zlínském kraji se nachází 304 obcí, nejvíce obcí je ve velikostní kategorii 500 – 999 obyvatel, 

druhou nejpočetnější skupinou je potom kategorie s 200 – 499 obyvateli, do této kategorie 

spadají také obce Prasklice a Chvalnov – Lísky, kterým se budu věnovat v dalších kapitolách 

své práce. 

 

http://www.czso.cz/
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2.6.1 Orgány obce 

Orgány obce jsou: 

(a) zastupitelstvo obce, 

(b) rada obce, 

(c) starosta obce, 

(d) obecní úřad. 

 

a) Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je hlavním samosprávným orgánem. Zastupitelstvo obce odpovídá za 

dodrţování plánu územního rozvoje a za hospodaření s majetkem obce. Zastupitelstvo je 

voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na čtyřleté funkční období. Počet 

členů zastupitelstva obce je 5 – 55 podle velikosti obce. Zastupitelstvo obce se schází podle 

potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává starosta a je 

veřejné. Zastupitelstvo obce můţe zřizovat výbory jako své kontrolní orgány, finanční a 

kontrolní výbor je zřizován povinně. 

Mezi pravomoci zastupitelstva obce patří např.: 

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, 

 rozhodování o zaloţení nebo zrušení právnických osob, 

 zřizování a rušení obecní policie, 

 zřizování a rušení výborů, 

 vydávání obecně závazných vyhlášek, 

 zřizování trvalých a dočasných fondů obce, 

 rozhodování o názvech části obcí, ulic a dalších veřejných prostranství, 

 stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
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b) Rada obce 

Rada obce je výkonný orgán obce. Za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce 

má podle zákona o obcích 5 – 11 členů a jsou voleni zastupitelstvem. Členy jsou starosta, jeho 

zástupce a radní. V obcích, kde má zastupitelstvo méně neţ 15 členů, se rada nezřizuje, ale 

tuto funkci zastává starosta obce. Do kompetencí rady patří zabezpečování hospodaření obce, 

schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu. 

 

c) Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce ze svých řad. Za 

výkon své funkce starosta odpovídá zastupitelstvu obce. 

Mezi pravomoci starosty obce patří např.: 

 jmenování a odvolávání tajemníka úřadu, 

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce, 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 

 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci, kde není tajemník, 

 svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce, 

 pozastavuje výkon usnesení rady obce, má-li za to, ţe je nesprávné. 

 

d) Obecní úřad  

Obecní úřad je orgán obce s administrativním charakterem (na rozdíl od zastupitelstva, rady či 

starosty, jeţ jsou orgány politické). Obecní úřad tvoří: 

 starosta, 

 místostarosta (místostarostové), 

 tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena,  

 zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. 
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3 Analýza podpory sportovních aktivit ve sledovaných 

obcích 

 

Pro analýzu podpory sportovních aktivit jsem si vybrala obce Chvalnov – Lísky a Prasklice. 

Tyto obce jsem si vybrala proto, ţe se chci zaměřit na moţnosti sportovního vyţití a podporu 

sportu v malých obcích, kde je tato oblast často velmi problémová a zanedbávaná.  

V této kapitole zmapuji moţnosti sportovního vyţití pro obyvatele těchto obcí. Dále se 

zaměřím na budování cyklostezky a multifunkčního hřiště. 

 

3.1 Chvalnov – Lísky 

Obec Chvalnov-Lísky se nachází ve Zlínském kraji, okrese Kroměříţ. Rozkládá se na 

katastrální výměře 884,93  ha a dělí se na dvě místní části (Chvalnov, Lísky). První zmínka o 

obci se datuje do roku 1371. Obec je součástí mikroregionu Koryčansko-Zdounecko.  

Obr. 3.1                                                                                         Obr. 3.2 

        

 
       znak obce,  

         zdroj: www.chvalnovlisky.cz 

 

mapa ČR, poloha obce 

zdroj: www.wikipedie.cz 

 

 

 

http://www.chvalnovlisky.cz/
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Tab. 3.1, Struktura obyvatel obce Chvalnov - Lísky 

Pohlaví 
Počet 

k 26.3.2011 

Věková struktura Průměrný 

věk 0-14 15-64 65+ 

muţi 136 22 87 27 41,7 

ţeny 129 16 83 30 44,8 

obě pohlaví 265 38 170 57 43,2 

Zdroj: www.czso.cz 

 

3.1.1 Sport ve Chvalnově - Lískách 

Do roku 2010 zde byla oblast sportu značně zanedbávána. Kromě zarostlého fotbalového 

hřiště zde nebylo ţádné sportovní zařízení a sportovní vyţití pro obyvatele bylo téměř nulové. 

Zlom nastal v roce 2010, kdy vznikl nápad výstavby Volnočasového centra Chvalnov, 

zahrnující i multifunkční hřiště s umělým povrchem. Obci se podařilo získat pro tento účel 

dataci z Evropské unie, a to prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR. Dnes je sportovní 

vyţití v obci zcela na jiné úrovni. 

 

3.1.2 Sportovní zařízení v obci 

 fotbalové hříště 

 multifunkční hřiště s umělým povrchem pro fotbal, basketbal, tenis, volejbal 

 volnočasové centrum s pravidelnými hodinami aerobiku 

 dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, průlezkami, houpacími lany, 

šplhací sítí a pérovými houpadly 
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3.1.3 Volnočasové centrum Chvalnov 

V roce 2008 vznikl nápad vybudovat v obci volnočasové centrum s multifunkčním hřištěm a 

výletištěm pro pořádání letních zábav. V březnu téhoţ roku přestavitelé obce začali 

zpracovávat projekt pro tuto akci, coţ trvalo dva měsíce. Získat dotaci bylo pro obec velmi 

důleţité, protoţe náklady na projekt byly vysoké a z vlastního rozpočtu by obec jen stěţí něco 

takového zafinancovala. Představitelé obce  hledali odpovídající dotační program, jejich cílem 

bylo získat prostředky z Evropských fondů. V říjnu 2008 obec zaţádala o dotaci ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova (Osa III). Aby měla 

obec větší šanci na dotaci dosáhnout, zavázala se, ţe v rámci Volnočasového centra od 1. 11. 

2010 do 31. 10. 2015 vytvoří jedno pracovní místo. Zde zaměstnaný člověk se nyní stará o 

kulturní a sportovní ţivot v obci. Další podmínkou pro získání dotace bylo, ţe obec po dobu 

pěti let nesmí z vyuţívání volnočasového centra vytvářet zisk.  

Během realizace došlo k několika změnám, které se projevily na navýšení nákladů. Bylo 

zjištěno, ţe pod hrací plochou je nestabilní podloţí, coţ bylo nutné vyřešit vybudováním 

opěrné zdi s hlubokým betonovým základem. Dále došlo ke zvětšení a změně materiálu 

zastřešení plochy pro posezení, zvětšení pódia a tanečního kola. Tyto práce navíc stály obec 

1 281 996 Kč. 

 

Financování 

Volnočasové centrum musela obec Chvalnov – Lísky předfinancovat. K tomuto kroku obec 

vyuţila bankovních úvěrů, coţ stálo nějaké peníze na úrocích. V roce byl obci poskytnut úvěr 

na předfinancování dotace ve výši 4 256 660 Kč a úvěr na spolufinancování projektu ve výši 

472 963 Kč.  

 

Struktura dotace na Volnočasové centrum Chvalnov 

Dotace na tento projekt byla obci přiznána v březnu 2009. 9. 4. 2009 byla podepsána dohoda 

o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 
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Tab. 3.2, Výše podpory 

Celkové výdaje projektu 4 792 803 Kč  

Celkové způsobilé výdaje projektu 4 792 803 Kč  

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4 792 803 Kč  

Celková výše přiznané dotace 4 313 522 Kč 90 % 

Příspěvek společenství (EU) 3 235 141 Kč 75 % 

Příspěvek z národních zdrojů 1 078 381 Kč 25 % 

Zdroj: Interní informace obce [18] 

 

Tab. 3.3, Způsobilé výdaje 

Způsobilé výdaje projektu Částka v Kč 

stavební výdaje na obnovu budov a ploch 1 079 915 

stavební výdaje na výstavbu budov a ploch 1 905 805 

stavební výdaje na zpevnění ploch 1 088 986 

výdaje na oplocení a osvětlení, informační tabule, venkovní 

označení, poutače, … 
443 097 

výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení související 

s projektem do 10% způsobilých výdajů na projekt, ze kterých 

je stanovena dotace 

220 000 

výdaje na zpracování projektové dokumentace 20 000 

výdaje na zpracování technické dokumentace 35 000 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4 792 803 

Zdroj: Interní informace obce [18] 
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Vyuţití 

Volnočasové centrum je hojně vyuţíváno a obyvatelé obce si moţnosti sportovního vyţití 

nemohou vynachválit. Na hřišti se hrají turnaje v nohejbalu, volejbalu a malé kopané. Občas 

si někdo přijde zahrát tenis nebo basketbal. Kaţdé úterý cvičí ţeny aerobik, který se u ţen a 

dívek těší velké oblibě. Dvakrát ročně je areál Volnočasového centra propůjčen závodům psů 

Agility Chvalnovská pohodička. 

 

Struktura dotací ze  SZIF, odkud byla dotace čerpána 

Státní zemědělský intervenční fond aktuálně nabízí pět dotačních programů. Jedním z nich je i 

program rozvoje venkova. Program rozvoje venkova se dále dělí na čtyři osy (OSA I. , OSA 

II. , OSA III. a OSA IV. Leader). 

Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

Cíle osy III vycházejí z analýz problémů venkova a jeho potřeb v oblasti vzniku nových 

pracovních příleţitostí, disponibility místních sluţeb a úrovně kvality ţivota obecně. Tato osa 

řeší dlouhodobé negativní trendy sniţování populace ve venkovských oblastech. 

Osa III se dále dělí na tři skupiny opatření: 

 Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

 Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících 

v oblastech, na něţ se vztahuje osa III 

Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

Cílem této skupiny opatření je vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit 

vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáleţitost obyvatel s místním 

prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje 

malého a středního podnikání a zlepšení ţivotního prostředí venkovských sídel. 

K dosaţení těchto cílů je pouţito dvou opatření: 

 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
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Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

Opatřením budou podpořeny investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 

2000 obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále bude podpořeno budování a obnova 

místních komunikací do 5 mil., obnova či výstavba inţenýrských sítí do 5 mil., zlepšení 

vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství. Opatření by mělo rovněţ zajistit zvýšení kvality 

ţivota obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a sluţeb 

v obcích do 500 obyvatel.  

Uvedené opatření se člení na dvě podopatření: 

 Obnova a rozvoj vesnic 

 Občanské vybavení a služby 

Občanské vybavení a služby 

Podpora je zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a sluţeb (školských, 

zdravotnických, sociálních, na něţ není moţné získat mandatorní výdaje státu, včetně 

předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské sluţby o seniory, základní obchodní 

infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích 

zařízení, objektů pro spolkovou činnost). Podpora je poskytována také na zřizování 

integrovaných informačních a školících center s vyuţíváním ICT, vyuţití ICT iniciativ pro 

lepší dostupnost sluţeb a práce. 

 

3.1.4 Sportovní akce ve Chvalnově – Lískách 

Chvalnovská pohodička 

Jiţ tradičně od roku 2007 se v obci Chvalnov – Lísky konají dvakrát ročně oficiální závody 

psů agility. Agility je sport se psy, který vznikl okolo roku 1978 v Anglii. Tento sport vznikl 

podle koňského parkuru. Jedná se zde o to, aby psovod se svým psem překonal ve správném 

pořadí překáţky v co nejlepším čase. Na trati  se nachází 12 – 20 překáţek, a to skokové 

překáţky, tunel látkový a pevný, áčko, kladina, kruh, skok daleký, houpačka, viadukt, 

akvadukt, stůl, trojskok a dvojskok. Agility můţe dělat kaţdé s kaţdým psem. Nejvíce se pro 

agility hodí border kolie, belgičtí ovčáci, sheltie, pudli nebo kříţenci. Závodí se ve třech 

velikostních kategoriích a to podle velikosti psa v kohoutku, pro kaţdou velikostní kategorii 
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jsou vlastní výšky překáţek. Pravidla agility se podobají koňským parkurovým závodům. 

Záleţí na tom, kolik trestních bodů psovod se psem nasbírají. Trestné body se udělují za 

chyby nebo tzv. odmítnutí, uděluje se vţdy pět trestních bodů. Dalším kritériem je čas, ve 

kterém tým trať absolvuje. Rovněţ můţe dojít k diskvalifikaci, a to v případě, ţe pes 

absolvuje jinou překáţku, neţ která je v pořadí. 

Obec pro tyto dvoudenní závody poskytuje prostory fotbalového hřiště a multifunkční hřiště 

s umělým povrchem. Účastníci mají také moţnost stravování v místním restauračním zařízení. 

Ubytování je moţné přímo na hřišti ve stanech nebo v nedalekém rekreačním areálu Kamínka 

v Roštíně. 

 

Další sportovní akce konané ve Chvalnově – Lískách 

Obec prostřednictvím Volnočasového centra Chvalnov pořádá různé sportovní turnaje, které 

se u obyvatel těší velké oblibě. Jde o turnaje volejbalové, nohejbalové či turnaje v malé 

kopané. 

V rámci hodových oslav se tradičně koná fotbalový zápas Chvalnov – Lísky vs. Zbytek světa, 

který kaţdoročně končí remízou. Dále se pořádají ukázky westernového a parkurového 

jeţdění na koni, které jsou vţdy zakončeny projíţďkami pro veřejnost. 
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3.2 Prasklice 

Obec Prasklice leţí ve Zlínském kraji, v severozápadní části okresu Kroměříţ. Rozkládá se na 

katastrální výměře 392 ha. Obec je součástí mikroregionu Morkovsko.  

 

Obr.3.3                                                                                                            Obr.3.4 

                                                                 
                                                         znak obce 

                                         zdroj:www.obecprasklice.cz 
  

 

 

mapa ČR, poloha obce 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

 

Tab.3.4, Struktura obyvatel obce Prasklice 

Pohlaví 
Počet 

k 26.3.2011 

Věková struktura Průměrný 

věk 0-14 15-64 65+ 

muţi 123 22 76 25 42,2 

ţeny 130 13 81 36 46,5 

obě pohlaví 253 35 157 61 44,4 

Zdroj: www.czso.cz 

 

3.2.1 Sport v Prasklicích 

Pro sportovní vyţití slouţí obyvatelům obce sportovní areál v jiţní části obce. Nachází se zde 

fotbalové hřiště s šatnami a sociálním zařízením, tenisový kurt a hřiště na odbíjenou. 

K odpočinku a pro účely pořádání obecních akcí poslouţí nově vybudovaná pergola 

s posezením a udírnou. Najdeme zde také taneční kolo, které je vyuţíváno při tanečních 

zábavách. 

http://www.wikipedie.cz/
http://www.czso.cz/
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V minulosti se v Prasklicích nacházely dvě sportovní organizace, Tělocvičná jednota Orel a 

Tělovýchovná jednota Sokol. 

Tělocvičná jednota Orel byla zaloţena v roce 1920 jako křesťanská organizace. V období 

svého působení pořádala cvičení muţů a ţen, účastnila se i několika Orelských sletů. Mimo 

sportovní aktivity byla tato jednota pořadatelem i kulturních akcí. 

Tělovýchovná jednota Sokol existovala jiţ před první světovou válkou. V počátcích se 

cvičenci této jednoty zabývaly nářaďovými cviky stejně jako cvičenci Tělocvičné jednoty 

Orel. Po druhé světové válce zůstal Sokol z politických důvodů jedinou sportovní organizací 

v obci. Její činnost byla postupně přeorientována ke kolektivním sportům, zejména fotbalu. 

Jedno z prvních fotbalových hřišť nechal na svém pozemku vybudovat jeden z obyvatelů obce 

a to v prostorách dnešního Agrodruţstva. V poválečných letech se zde začal hrát také 

volejbal. Postupem času díky práci sportovních nadšenců vzniklo fotbalové a volejbalové 

hřiště na obecních pozemcích zvaných Opleta. V roce 1992 zde přibyl tenisový kurt. 

Nejúspěšnějším obdobím Sokola byla devadesátá léta dvacátého století. V roce 1990 Sokol 

sdruţoval 118 členů. Postupně však docházelo k úbytku členů a omezování činnosti. Od roku 

2001 uţ hrálo místní fotbalové druţstvo pod hlavičkou FC Morkovice B, 5. května 2004 se 

sešla členská schůze tělovýchovné jednoty Sokol Prasklice naposled a rozhodla o ukončení 

činnosti. Registrace byla ukončena v listopadu 2004 a sportovní areál přebrala do svého 

vlastnictví obec. 

 

3.2.2 Sportovní zařízení v obci 

 fotbalové hřiště 

 tenisový kurt s antukovým povrhem 

 dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami a pérovými hopadly 

 cyklostezka 

 hipostezka 
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3.2.3 Cyklostezka na opuštěném dráţním tělese Nezamyslice – Morkovice 

S budování cyklostezky opuštěném dráţním tělese Nezamyslice – Morkovice se začalo 15. 

srpna 2011 a dokončena byla v listopadu 2011. Cyklostezka měří 11,5 km a vede přes sedm 

obcí ( Morkovice-Slíţany, Uhřice, Prasklice, Koválovice-Osíčany, Tištín, Nezamyslice, 

Dřevnovice ). Uvedené obce usilovaly o vybudování cyklostezky jiţ od zrušení ţelezniční 

tratě, coţ bylo v prosinci roku 2005. Tuto opuštěnou trať obce odkoupily od státu za 2,5 

milionu Kč. Z důvodu průtahů způsobených nesouhlasem některých obyvatel s odkupem 

pozemků nebylo dlouho moţné vydat stavební povolení nutné k ţádosti o dotaci na 

vybudování trati. Obce tak promeškaly příleţitosti k získání prostředků například 

z evropských fondů. Pomohl jim aţ nový program Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SFDI) zaměřený na budování cyklostezek na opuštěném dráţním tělese. 

 

Informace o cyklostezce 

Cyklostezka je dlouhá 11,6 km a široká dva metry a leţí na katastrálním území sedmi obcí. 

Propojuje dva regiony (prostějovský a kroměříţský) a dva kraje (Zlínský a Olomoucký). 

Terén je překlenut šesti mosty, které jsou pokryté mostovkami z modřínových fošen. 

Cyklostezka je obousměrná a jsou zde nakresleny středové čáry. V místech kříţení se 

stávajícími účelovými a místními komunikacemi jsou zasazeny středové ostrůvky, které 

zabraňují vjezdu motorovým vozidlům. Cyklostezka má mít vyuţití i v zimě a to pro běţkaře. 

V létě bude vyuţívána cyklisty, případně in-line bruslaři. Na trase cyklostezky taktéţ leţí tři 

koupaliště a to v Morkovicích, Nezamyslicích a Koválovicích. Cyklostezka prochází přírodní 

památkou Křéby, takţe cyklisté si vychutnají projíţďku i krásnou přírodou. V budoucnu 

chtějí obce vybudovat zázemí pro sportovce, k čemuţ hodlají vyuţít bývalé nádraţní budovy. 

 

Financování cyklostezky 

Celkové náklady na výstavbu cyklostezky činily 26 588 677 Kč. Ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury bylo k 19. 3. 2012 uvolněno 18 216 008 Kč. Zbylou část nákladů si mezi sebou 

rozdělily obce. 70% nákladů bylo rozděleno podle počtu obyvatel a 30% v poměru délky 

cyklostezky na katastrálním území obce. Obec Prasklice se na financování podílela 459 210 

Kč.  
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3.2.4 Hipostezka MAS Hříběcí hory 

Obec Prasklice se nachází v mikroregionu Morkovsko. V roce 2011 mikroregion Morkovsko 

ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Hříběcí hory vybudovaly turistickou stezku a 

hipostezku, které jsou součástí projektu Cestujeme po Morkovsku. Náklady na tento projekt 

byly 60 000 Kč, z toho 50 000 Kč mikroregion získal z dotačního titulu Program rozvoje 

venkova. Zbylých 10 000 Kč zaplatil mikroregion Morkovsko z vlastních zdrojů.  

MAS Hříběcí hory je občanské sdruţení, které bylo zaloţeno v roce 2005 za účelem získání 

dotací z Evropské unie z programu LEADER v plánovacím období 2007 – 2013. Aktivity 

MAS jsou zaměřeny na zvýšení kvality ţivota ve venkovských oblastech. Území MAS je 

součástí NUTS II Střední morava a NUTS III Zlínský kraj. Nachází se v jihozápadní části 

okresu Kroměříţ na území mikroregionů Zdounecko a Morkovsko. Území je tvořeno 22 

obcemi a má rozlohu 249,63 km
2
.
   
 

Obec Prasklice dne 13. 7. 2011 souhlasila s umístěním mobiliáře souvisejícím s vedením 

cyklostezky na katastrálním území obce v rámci projektu značení jezdeckých stezek s názvem 

„Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“. 

Na území obce Prasklice bylo umístěno: 

 dva rozcestníky, 

 malovaná obousměrná značka, 

 dvě směrovky, 

 malá odpočívka s infotabulí, uvazištěm a odpadkovým košem. 

 

3.2.5 Sportovní akce konané v Prasklicích 

Prasklický ţelezný hasič 

Prasklický ţelezný hasič je soutěţ v poţárním sportu, pořádaná Sborem dobrovolných hasičů 

Prasklice. Této soutěţe se mohou zúčastnit členové sboru dobrovolných hasičů z celé České 

republiky. Závodník musí platné zdravotní prohlídky z důvodu zdravotní způsobilosti k účasti 

v soutěţi. Závod se skládá z osmi disciplín. Všech disciplín se závodník účastní ve 

vícevrstvém zásahovém obleku, přilbě, rukavicích a zásahové či jiné pevné kotníkové obuvi. 

Jako zátěţ nese závodník na zádech dýchací přístroj. 
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Disciplíny: 

 30 metrů běh s dvěma 20 litrovými kanystry s vodou, 

 překonání dvou metrové dřevěné bariéry, 

 závodník musí desetkrát překlopit pneumatiku nákladního automobilu, 

 přeběhnutí dvaceti pneumatik seřazených do dvouřadu vedle sebe, 

 po přistaveném vozíku vylézt na čtyř metrovou věţ, pomocí lana vytáhnout 20 litrový 

kanystr s vodou, odloţit ho na plošinu a slézt dolů z věţe, 

 prolezení oknem pro poţární sport, 

 transport 80 Kg váţící figuríny v úseku 40 metrů, 

 roztáhnutí dvojitého vedení (čtyři hadice) s připojenými proudnicemi do cíle. 

Závodníci startují kaţdý sám ve své vyznačené trati. Tratě jsou dvě a to souběţně vedle sebe. 

Start je pro obě tratě společný výstřel ze startovací pistole. Čas je měřen od proběhnutí 

závodníka optickou bránou a zastavuje se přerušením paprsku. Pro úspěšné dokončení musí 

závodník správně splnit všechny disciplíny. 

Další sportovní akce v Prasklicích 

Tradičně se v rámci hodových oslav hraje fotbalový zápas Svobodní vs. Ţenatí. Při oslavách 

Dne dětí jsou připravené různé dětské sportovní disciplíny jako skákání v pytli nebo skákání 

na trampolíně, kterou obec zakoupila v roce 2010, a další. 
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4 Srovnání a zhodnocení podpory sportovních aktivit ve 

vybraných obcích 

 

4.1 Znázornění podpory sportovních aktivit v obci Chvalnov - Lísky 

V následujících tabulkách a grafu znázorním, jak obec Chvalnov – Lísky finančně podporuje 

oblast tělovýchovy a zájmové činnosti. Utvořím přehled o jednotlivých sluţbách pro 

obyvatele včetně pro mě stěţejní oblasti tělovýchovy a ZČ. V grafu znázorním podíl výdajů 

na tělovýchovu a ZČ na výdajích na ostatní sluţby pro obyvatele obce. Poslední dvě tabulky 

slouţí k podrobnému rozčlenění výdajů na tělovýchovu a ZČ podle paragrafů výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, FIN 2 – 12M. Zároveň zde uvedu plánované a skutečné 

výdaje pro zjištění, jak se obci daří plnit rozpočtové plány. 

 

Tab. 4.1, Výdaje na sluţby pro obyvatele obce Chvalnov – Lísky v letech 2007 – 2009 

(údaje v Kč) 

 2007 2008 2009 

Vzdělání 68 250 63 000 54 250 

Kultura, církve, SP 189 220 346 110 1 163 040 

Tělovýchova a ZČ 160 0 0 

Zdravotnictví 0 0 0 

Bydlení a úz. rozvoj 109 610 416 720 102 310 

Ochrana ŢP 296 260 308 730 324 380 

CELKEM 663 500 1 134 560 1 643 980 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16] 
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Tab. 4.2, Výdaje na sluţby pro obyvatele obce Chvalnov – Lísky v letech 2010 – 2012 

(údaje v Kč) 

 2010 2011 2012* 

Vzdělání 57 750 50 750 53 000 

Kultura, církve, SP 167 320 68 719 93 000 

Tělovýchova a ZČ 5 266 152 711 997 260 000 

Zdravotnictví 2 500 0 0 

Bydlení a úz. rozvoj 966 740 500 758 473 000 

Ochrana ŢP 297 980 267 927 323 000 

CELKEM 6 758 442 1 600 151 1 202 000 

*dle schváleného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16], [17] 

 

Tabulky 4.1 a 4.2 znázorňují přehled výdajů na sluţby pro obyvatele obce Chvalnov – Lísky, 

včetně pro mě stěţejních výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost v letech 2007 – 2012. 

 

Obr. 4.1, Grafické znázornění procentního podílu výdajů na tělovýchovu a zájmovou 

činnost vůči celkovým výdajům na sluţby pro obyvatele v letech 2007 - 2012 

 

*dle schváleného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování. [16], [17] 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe podíl výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost byl od 

roku 2007 do roku 2009 téměř nulový. V roce 2010 uţ výdaje na tělovýchovu a zájmovou 

činnost převyšují ostatní výdaje na sluţby pro obyvatele o více neţ 50 %, coţ bylo 

zapříčiněno realizací Volnočasového centra Chvalnov. V roce 2011 byly výdaje na 

tělovýchovu a zájmovou činnost a výdaje na ostatní sluţby pro obyvatele téměř vyrovnané. 

V roce 2012 se předpokládá, ţe výše výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost bude 

dosahovat asi 20 % podílu oproti ostatním sluţbám pro obyvatele, tento podíl by měl i 

v dalších letech stagnovat. 

 

Tab. 4.3, Výdaje na tělovýchovu a ZČ v podrobném členění v letech 2007 – 2009 (údaje 

v Kč) 

 
2007 2008 2009 

plán 
skutečno

st 
plán 

skutečno

st 
plán 

skutečno

st 

3412  Sportovní 

zařízení obcí 
0 0 0 0 0 0 

3419  Ostatní 

tělovýchovná činnost 
10 000 160 10 000 0 10 000 0 

341  Tělovýchova 10 000 160 10 000 0 10 000 0 

3421  Volný čas 

mládeţe 
0 0 0 0 0 0 

3429  Ostatní zájmová 

činnost 
0 0 0 0 0 0 

342  ZČ a rekreace 0 0 0 0 0 0 

34  Tělovýchova a ZČ 10 000 160 10 000 0 10 000 0 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16] 
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Tab. 4.4, Výdaje na tělovýchovu a ZČ v podrobném členění v letech 2010 – 2012 (údaje 

v Kč) 

 
2010 2011 2012 

plán skutečnost plán 
skutečno

st 
plán 

skutečno

st 

3412  Sportovní 

zařízení obcí 
0 0 0 0 0 - 

3419  Ostatní 

tělovýchovná činnost 
10 000 0 20 000 0 10 000 - 

341  Tělovýchova 10 000 0 20 000 0 10 000 - 

3421  Volný čas 

mládeţe 
0 5 266 152 7 380 000 669 997 250 000 - 

3429  Ostatní 

zájmová činnost 
0 0 0 42 000 0 - 

342  ZČ a rekreace 0 5 266 152 7 380 000 711 997 250 000 - 

34  Tělovýchova a 

ZČ 
10 000 5 266 152 7 400 000 711 997 260 000 - 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16], [17] 

Tabulky 4.3 a 4.4 znázorňují plánovanou a skutečnou výši výdajů na tělovýchovu a zájmovou 

činnost v letech 2007 – 2012, v podrobném členění na jednotlivé paragrafy podle výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, FIN 2 – 12M. Je zřejmé, ţe obci Chvalnov – Lísky se 

dodrţovat plán nedaří a dochází během roku k velkým změnám, způsobeným buď 

nedostatkem financí nebo nepřiznáním dotace. 

 

4.2 Zhodnocení podpory sportovních aktivit v obci Chvalnov – Lísky 

Z  grafu a tabulek uvedených v předešlé podkapitole je patrné, ţe do roku 2010 byla podpora 

sportu v obci Chvalnov – Lísky téměř nulová. Tato skutečnost byla zapříčiněna faktem, ţe 

obci nezbyly prostředky pro financování této oblasti nebo obec sice ţádala o dotace, ale 

neuspěla. Ve zmíněném období však stojí za zmínku fakt, ţe proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

kulturního domu, který je nyní součástí volnočasového centra. Jsou zde pořádány pravidelné 

hodiny aerobiku či břišních tanců. V roce 2005 zde byly poloţeny nové podlahy, bylo 

vybudováno nové sociální zařízení v sále a celý kulturní dům byl nově vymalován. V roce 

2006 proběhlo zateplení stěn a byly udělány stropní podhledy. Taktéţ bylo vybudováno nové 
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plynové topení v kombinaci s krbem a zrekonstruováno sociální zařízení ve sklepě kulturního 

domu, který slouţí jako restaurační zařízení. Tyto práce na rekonstrukci kulturního domu byly 

vyčísleny na 1 920 865 Kč. 

V roce 2010 bylo vybudováno zmiňované Volnočasové centrum Chvalnov, které zahrnuje 

multifunkční hřiště s umělým povrchem, zastřešené prostory pro sezení, pódium a taneční 

kolo. Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost se tak vyšplhaly na 5 266 152 Kč. V této 

částce je mimo samotnou realizaci zahrnuta také mzda pracovníka, který je ve Volnočasovém 

centru od 1. 11. 2010 zaměstnán a stará se o kulturní a sportovní ţivot v obci. 

V roce 2011 dosáhly výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost na částku 669 997 Kč. V této 

částce je opět zahrnuta mzda pracovníka ve výši 129 024 Kč a různé nákupy materiálu a 

sluţeb. Nejvýznamnější poloţkou však v roce 2011 bylo vybudování dětského hřiště na návsi 

ve výši 383 090 Kč. Na vybudování dětského hřiště byla obci poskytnuta dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to ve výši 268 160 Kč. Zbylou část zaplatila obec 

Chvalnov – Lísky ze svého rozpočtu. 

Na rok 2012 obec neplánuje ţádnou významnou akci. Počítá se s výdaji kolem 260 000 Kč, 

tato částka bude opět rozdělena na mzdu zaměstnance, nákup materiálu a sluţeb a další 

drobné výdaje související s pořádáním sportovních akcí. 

Z mého pohledu se obec Chvalnov – Lísky za poslední roky opravdu hodně změnila 

k lepšímu. Ať uţ jde o zrekonstruovaný kulturní dům, jakoţto dominantu obce, který uţ 

neslouţí pouze k pořádání tanečních zábav dvakrát ročně a dětských besídek. Proudí k němu 

lidé téměř kaţdý den, a to zejména kvůli zde zřízenému volnočasovému centru, kde kaţdý 

týden probíhají hodiny aerobiku, promítají se zde filmy nebo pořádají kurzy patchworku. 

Obyvatelé obce si zde mohou zapůjčit sportovní náčiní a zamířit za kulturní dům na 

multifunkční hřiště s umělým povrchem, kde si mohou zahrát tenis, volejbal, basketbal, malou 

kopanou či třeba nohejbal. Toto hřiště mohou obyvatelé obce vyuţívat zdarma po celý rok. 

Obec zde také pořádá různé turnaje, které u obyvatel budí velký zájem. Na návsi rovněţ 

vyrostlo nové moderní dětské hřiště, kde děti rády aktivně tráví svůj volný čas. Co se týká 

sportovních akcí, mimo jiţ zmiňované sportovní turnaje, se zde uţ tradičně konají závody psů 

agility, Chvalnovská pohodička, v rámci hodových oslav nesmí chybět fotbalový zápas 

Chvalnov vs. Zbytek světa, ukázky westernového a parkurového jeţdění na koních, spojené 

s projíţďkami pro veřejnost. V obci se pořád něco děje a občané si uţ nemohou stěţovat na 

nedostatečné sportovní a kulturní vyţití. 
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Následující SWOT analýza je zpracována dle mého názoru na situaci ve Chvalnově – 

Lískách. Tato analýza hodnotí situaci v obci, z hlediska předností a nedostatků v moţnostech, 

které obec můţe svým obyvatelům nabídnout. 

 

Tab. 4.5, SWOT analýza obce Chvalnov - Lísky 

 

SILNÉ STRÁNKY (Stranghts) – skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak občanům, tak i 

samotné obci. 

 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) – věci, které 

obec nedělá dobře nebo věci, ve kterých si jiné 

obce vedou lépe. 

 

- Volnočasové centrum s multifunkčním 

hřištěm s umělým povrchem. 

- Zkušenost s čerpáním dotací z Evropských 

fondů. 

- Informovanost veřejnosti. 

 

 

- Poloha obce. 

- Nízký rozpočet. 

 

 

 

PŘÍLEŢITOSTI (Opportunities) – skutečnosti, 

které mohou zvýšit zájem nebo lépe uspokojit 

obyvatele obce a přinést obci úspěch. 

HROZBY (Threats) – skutečnosti, které mohou 

zapříčinit nespokojenost občanů obce. 

 

- Dotace. 

- Členství v mikroregionu. 

 

 

- Nedodrţení plánu. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Volnočasové centrum zajišťuje kulturní a sportovní ţivot v obci. Nabízí se zde občanům 

obce kaţdotýdenní hodiny aerobiku, promítají se filmy, pořádají kurzy patchworku atd. 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem je pro obyvatele obce přístupné zdarma a nabízí 

celou řadu sportovních aktivit (volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, tenis, …). Jsou zde 
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pořádány sportovní turnaje. K dispozici je rovněţ půjčovna sportovních potřeb pro uvedené 

sporty. 

Zkušenost s čerpáním dotací z Evropských fondů, pro realizaci Volnočasového centra 

Chvalnov, obec úspěšně ţádala o dotaci z Evropských fondů přes SZIF z Programu rozvoje 

venkova ČR. 

Informovanost veřejnosti, občané obce jsou velmi dobře informováni o sportovním dění 

v obci. Obec má na svých stránkách zvláštní sekci věnovanou Volnočasovému centru 

Chvalnov, kde uveřejňuje plánované akce, obsazenost volnočasového centra a multifunkčního 

hřiště s rozvrhem akcí. 

Slabé stránky 

Poloha obce, obec Chvalnov – Lísky není moc dobře situována, občané musí za spoustou 

sportů dojíţdět do okolních obcí a měst. Vzhledem k absenci cyklostezky, jsou obyvatelé 

často nuceni vyuţívat autobusovou dopravu, která není zrovna ideální. Tuto stránku však obec 

nemůţe nijak ovlivnit. 

Nízký rozpočet je dán nízkým počtem obyvatel, coţ sice není chyba obce, ale lze ji 

povaţovat za slabou stránku. Bez dotací tak bohuţel není moţné realizovat větší projekty. 

Příležitosti 

Dotace, nabízejí určitou příleţitost pro obec, jak realizovat výstavbu nových sportovišť nebo 

zrekonstruovat stávající. 

Členství v mikroregionu, obec Chvalnov – Lísky je součástí mikroregionu Koryčansko – 

Zdounecko. Malé obce vstupují do společných uskupení – mikroregionů, za účelem zlepšení 

kvality ţivota svých občanů. Obce v mikroregionu sdruţují své zdroje, aby mohly snáze 

realizovat obvyklé nebo specifické záměry. Je také jednodušší získat další prostředky pro 

rozvoj svého území a uspokojování potřeb svých občanů. 

Hrozby 

Nedodrţení plánu, malé obce mají malý rozpočet a proto dochází často k tomu, ţe nemůţe 

realizovat záměry, které si naplánovala. Často musí být prostředky přesunuty do jiné oblasti 

nebo obec nezíská dotace, o které si zaţádala. 
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4.3 Znázornění podpory sportovních aktivit v obci Prasklice 

V následujících tabulkách a grafu je znázorněno, jak obec Prasklice finančně podporuje oblast 

tělovýchovy a zájmové činnosti. Je zde přehled o jednotlivých sluţbách pro obyvatele včetně 

pro mě stěţejní oblasti tělovýchovy a ZČ. Graf znázorňuje podíl výdajů na tělovýchovu a ZČ 

na výdajích na ostatní sluţby pro obyvatele obce. Poslední dvě tabulky slouţí k podrobnému 

rozčlenění výdajů na tělovýchovu a ZČ podle paragrafů výkazu pro hodnocení plnění 

rozpočtu ÚSC, FIN 2 – 12M. Jsou uvedeny také plánované a skutečné výdaje pro zjištění, jak 

se obci daří plnit rozpočtové plány. 

 

Tab. 4.6, Výdaje na sluţby pro obyvatele obce Prasklice v letech 2007 – 2009 (údaje 

v Kč) 

 2007 2008 2009 

Vzdělání 54 410 61 700 55 570 

Kultura, církve, SP 81 430 193 010 163 310 

Tělovýchova a ZČ 1 950 180 697 290 

Zdravotnictví 0 0 2 370 

Bydlení a úz. rozvoj 334 190 61 140 413 480 

Ochrana ŢP 182 050 220 960 206 560 

CELKEM  654 030 536 990 1 520 580 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16], [17] 
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Tab. 4.7, Výdaje na sluţby pro obyvatele obce Prasklice v letech 2010 – 2012 (údaje 

v Kč) 

 2010 2011 2012* 

Vzdělání 50 774 48 570 68 000 

Kultura, církve, SP 25 493 167 030 41 000 

Tělovýchova a ZČ 19 370 67 930 45 000 

Zdravotnictví 0 0 0 

Bydlení a úz. rozvoj 459 590 491 730 481 000 

Ochrana ŢP 201 640 283 460 396 000 

CELKEM 756 867 1 058 720 1 031 000 

*dle schváleného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16], [17] 

 

Tabulky 4.6 a 4.7 znázorňují přehled výdajů na sluţby pro obyvatele obce Prasklice, včetně 

pro mě stěţejních výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost v letech 2007 – 2012. 

 

Obr. 4.2, Grafické znázornění procentního podílu výdajů na tělovýchovu a zájmovou 

činnost vůči celkovým výdajům na sluţby pro obyvatele v letech 2007 - 2012 

 

*dle schváleného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování. [16], [17] 

 

0,30% 0,03%

45,86%

2,56% 6,42% 4,36%

99,70% 99,97%

54,14%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012*

výdaje na tělovýchovu a ZČ výdaje na ostatní služby pro obyvatele
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Vyobrazený graf ukazuje procentní podíl výdajů na tělovýchovu a ZČ a na ostatní sluţby pro 

obyvatele. V roce 2007 a 2008 podobně jako u obce Chvalnov – Lísky byly tyto výdaje téměř 

nulové. V roce 2009 byl tento podíl téměř vyrovnaný. Od roku 2010 začaly výdaje na mnou 

sledovanou oblast oproti výdajům na ostatní sluţby pro obyvatele, opět klesat na jednociferná 

čísla. 

 

Tab. 4.8, Výdaje na tělovýchovu a ZČ v podrobném členění v letech 2007 – 2009 (údaje 

v Kč) 

 
2007 2008 2009 

plán 
skutečno

st 
plán 

skutečno

st 
plán 

skutečno

st 

3412  Sportovní 

zařízení obcí 
0 0 0 0 145 000 614 820 

3419  Ostatní 

tělovýchovná činnost 
47 000 1 950 55 000 180 0 0 

341  Tělovýchova 47 000 1 950 55 000 180 145 000 614 820 

3421  Volný čas 

mládeţe 
0 0 0 0 0 82 470 

3429  Ostatní zájmová 

činnost 
0 0 0 0 0 0 

342  ZČ a rekreace 0 0 0 0 0 82 470 

34  Tělovýchova a ZČ 47 000 1 950 55 000 180 145 000 697 290 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16] 
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Tab. 4.9, Výdaje na tělovýchovu a ZČ v podrobném členění v letech 2010 – 2012 (údaje 

v Kč) 

 
2010 2011 2012 

plán 
skutečno

st 
plán 

skutečno

st 
plán 

skutečno

st 

3412  Sportovní 

zařízení obcí 
103 000 19 370 18 000 5 260 15 000 - 

3419  Ostatní 

tělovýchovná činnost 
0 0 0 0 0 - 

341  Tělovýchova 103 000 19 370 18 000 5 260 15 000 - 

3421  Volný čas 

mládeţe 
10 000 0 35 000 15 670 30 000 - 

3429  Ostatní zájmová 

činnost 
0 0 0 47 000 0 - 

342  ZČ a rekreace 10 000 0 35 000 62 670 30 000 - 

34  Tělovýchova a ZČ 113 000 19 370 53 000 67 930 45 000 - 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obce. [16], [17] 

 

Tabulky 4.8 a 4.9 znázorňují plánovanou a skutečnou výši výdajů na tělovýchovu a zájmovou 

činnost v letech 2007 – 2012, v podrobném členění na jednotlivé paragrafy podle výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, FIN 2 – 12M. Obci Prasklice, se stejně jako obci Chvalnov – 

Lísky, nedaří plnit plán rozpočtových výdajů na tělovýchovu a ZČ. Jediným rokem, kdy se 

obci podařilo skutečnou výši výdajů přiblíţit plánu je rok 2011. 

 

4.4 Zhodnocení podpory sportovních aktivit v obci Prasklice 

Podle grafu a tabulek uvedených v předcházející kapitole, lze zhodnotit, jak obec podporovala 

oblast tělovýchovy a ZČ.  

V roce 2007 a 2008 se obci nedařilo tuto oblast podporovat podle plánu. Prostředky bylo 

nutné přesunout jinam a na podporu sportu uţ téměř ţádné prostředky nezbyly.  

V roce 2009 výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost výrazně vzrostly na 697 290 Kč. 

Tento rok proběhla rekonstrukce sportovně – kulturního areálu Opleta, která stála téměř 



45 

 

500 000 Kč. Bylo vybudováno kryté sezení, taneční kolo a rekonstrukcí prošlo zázemí pro 

sportovce (šatny, sociální zařízení). Nově bylo vybudováno dětské hřiště se skluzavkou, 

houpačkami, pérovými houpadly a lanovou stěnou. Dětské hřiště stálo obec 105 000 Kč, 

z toho 73 500 Kč se Prasklicím podařilo získat od Ministerstva pro místní rozvoj ČR formou 

dotace. Za 82 470 Kč byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

V roce 2010 se obci opět nepodařilo dodrţet plán a výdaje na tělovýchovu a ZČ byly pouze 

19 370 Kč, a to na nákup materiálu a sluţeb. 

Rok 2011 byl jediným rokem, kdy skutečné výdaje přiblíţili plánu. Tyto výdaje byly převáţně 

rozděleny na nákup drobného dlouhodobého majetku, materiálu a sluţeb. Mimo jiné obec 

pořídila dětskou trampolínu, která je pouţívána například při oslavách Dětského dne. Co se 

týká roku 2011 je nutné zmínit, ţe byla vybudována cyklostezka na opouštěném dráţním 

tělese Nezamyslice – Morkovice. Obec Prasklice se na financování cyklostezky podílela 

částkou 459 210 Kč. Tento výdaj není zahrnut ve výdajích na tělovýchovu a ZČ, ale ve 

výdajích na pozemní komunikace. 

Na rok 2012 se plánuje, ţe výdaje na tělovýchovu a ZČ budou 45 000 Kč. Tyto výdaje budou 

opět pouţity na výdaje na nákup materiálu a sluţeb. 

Do roku 2014 se plánuje opět rekonstrukce kulturně – sportovního areálu Opleta. 

 

Následující SWOT analýza je zpracována na základě mého názoru na situaci ve Prasklicích. 

SWOT analýza hodnotí situaci v obci spojenou s přednostmi a nedostatky v moţnostech, 

které obec můţe svým obyvatelům nabídnout. 
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Tab. 4.10, SWOT analýza obce Prasklice 

 

SILNÉ STRÁNKY (Stranghts) – skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak občanům, tak i 

samotné obci . 

 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) – věci, které 

obec nedělá dobře nebo věci, ve kterých si jiné 

obce vedou lépe. 

 

- Relativně dobře vybavený sportovní areál 

- Sbor dobrovolných hasičů zasazující se o 

pořádání sportovních akcí. 

- Obyvatelé angaţující se do renovace 

sportovních zařízení. 

- Cyklostezka. 

- Hipostezka. 

 

 

- Poloha obce. 

- Nízký rozpočet. 

 

 

 

PŘÍLEŢITOSTI (Opportunities) – skutečnosti, 

které mohou zvýšit zájem nebo lépe uspokojit 

obyvatele obce a přinést obci úspěch. 

HROZBY (Threats) – skutečnosti, které mohou 

zapříčinit nespokojenost občanů obce. 

 

- Dotace. 

- Členství v mikroregionu. 

 

- Nedodrţení plánu. 

- Zvyšující se podíl obyvatel v důchodovém 

věku. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky 

Relativně dobře vybavený sportovní areál, sportovně - kulturní areál v Prasklicích prošel 

v roce 2009 větší rekonstrukcí. Byl vybudován krytý prostor pro sezení, taneční kolo, 

rekonstrukcí prošlo sociální zařízení. Rovněţ bylo vybudováno dětské hřiště. V roce 2011 

prošel renovací také tenisový kurt. Tento sportovní areál je povaţován za nejlépe vybavený 

v rámci mikroregionu. 

Sbor dobrovolných hasičů zasazující se o pořádání sportovních akcí, Sbor dobrovolných 

hasičů Prasklice je pořadatelem řady sportovních a kulturních akcí v obci. Pořádá soutěţ 
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v poţárním sportu Prasklický ţelezný hasič, různé fotbalové zápasy a hodové oslavy jsou 

rovněţ v jejich reţii. 

Obyvatelé angaţující se do renovace sportovních zařízení, v obci je několik obyvatel, 

kterým není jedno, v jakém stavu jsou obecní sportoviště. V poslední době byl například na 

podnět obyvatel renovován tenisový kurt (byla navezena nová antuka a poloţeny nové lajny). 

Cyklostezka je uţitečnou spojnicí mezi Prasklicemi a okolními obcemi. Obyvatelé tak mohou 

jezdit za sportovním vyţitím do okolních obcí a naopak obyvatelé sousedních obcí mohou 

dojíţdět sportovat do Prasklic. 

Hipostezka byla realizována v rámci mikroregionu Morkovsko a jejím účelem je zvýšit 

turistický ruch. Jelikoţ obec obklopuje krásná příroda s dominantní přírodní památkou Křéby, 

je se opravdu na co dívat. 

Slabé stránky 

Poloha obce sice uţ není po vybudování cyklostezky tak významnou slabou stránkou 

Prasklic. Uvedla jsem ji však proto, protoţe do obce je velmi špatné autobusové spojení a 

zejména v zimních měsících, kdy nelze pouţít cyklistickou dopravu, je pro obyvatele problém 

dostat se za sportovními aktivitami do okolních obcí a měst. 

Nízký rozpočet obce je stejně jako u obce Chvalnov – Lísky způsoben malým počtem 

obyvatel, coţ není vinou obce. 

Příležitosti 

Dotace, nabízejí určitou příleţitost pro obec, jak realizovat výstavbu nových sportovišť nebo 

zrekonstruovat stávající. 

Členství v mikroregionu, obec Prasklice je součástí mikroregionu Morkovsko. Jak jiţ bylo 

zmíněno u obce Chvalnov – Lísky, obce se často sdruţují do větších celků, za účelem 

realizace větších projektů a sdruţují zde své prostředky. Pro mikroregion je mnohdy snaţší 

získat dotace, neţ pro obce samotné. Konkrétně byla v roce 2011 v rámci mikroregionu 

Morkovsko realizována hipostezka, a to ve spolupráci s MAS Hříběcí hory. Hipostezka má 

turistům zpřístupnit památky, které se na území mikroregionu nachází. 
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Hrozby 

Nedodrţení plánu, malé obce mají malý rozpočet a proto dochází často k tomu, ţe nemůţe 

realizovat záměry, které si naplánovala. Často musí být prostředky přesunuty do jiné oblasti 

nebo obec nezíská dotace, o které si zaţádala. 

Zvyšující se podíl obyvatel v důchodovém věku, tento problém se týká mnoha malých obcí. 

Pro obce s převaţujícím podílem obyvatel v důchodovém věku nemá smysl budovat nové 

sportovní areály nebo rekonstruovat stávající, protoţe by nebyly dostatečně vyuţívány. 

 

4.5 Vzájemné srovnání podpory sportovních aktivit Chvalnova – Lísek a 

Prasklic 

Následující tabulku a graf slouţí pro názornější srovnání podpory sportovních aktivit, 

prostřednictvím výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost obcí Chvalnov – Lísky a 

Prasklice. 

 

Tab. 4.11, Srovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost Chvalnova – Lísek a 

Prasklic (údaje v Kč). 

 Chvalnov - Lísky Prasklice 

2007 160 1 950 

2008 0 180 

2009 0 697 290 

2010 5 266 152 19 370 

2011 711 997 
67 930 (+ 459 210 

cyklostezka)  

2012* 260 000 45 000 

*dle schváleného rozpočtu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací obcí. [16], [17] 
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Obr. 4.3, Srovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost Chvalnova – Lísek a 

Prasklic (údaje v Kč). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. [16], [17] 

 

Z uvedené tabulky a grafu vyplívá, ţe v roce 2007 a 2008 byly výdaje v obou obcích na mnou 

sledovanou oblast opravdu minimální nebo dokonce nulové. Výdaje byly přece jen vyšší 

v Prasklicích. Totéţ platilo i v roce 2009, zatímco ve Chvalnově – Lískách byly výdaje 

nulové, v Prasklicích výdaje výrazně vzrostly na 697 290 Kč. Obrat nastal v roce 2010, kdy 

výdaje Chvalnova – Lísek značně převýšily výdaje Prasklic. Proběhla totiţ jiţ zmiňovaná 

výstavba Volnočasového centra Chvalnov. Tímto se zvýšili výdaje i v dalších letech, protoţe 

se v obci Chvalnov – Lísky koná více sportovních akcí a ve Volnočasovém centru je 

zaměstnán jeden pracovník, starající se o kulturní a sportovní ţivot v obci. Očekává se tak, ţe 

z tohoto titulu, budou výdaje na tělovýchovu a ZČ ve Chvalnově – Lískách vyšší neţ výdaje 

na tuto oblast v Prasklicích. 
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5 Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zhodnotit a srovnat podporu sportovních aktivit v obcích Chvalnov-

Lísky a Prasklice v období od roku 2007 do roku 2012, analyzovat a vytvořit ucelený přehled 

o moţnostech sportovního vyţití pro obyvatelstvo těchto obcí. 

V teoretické části jsem čerpala z dostupné literatury, zabývající se touto problematikou. 

Praktická část uţ vyţadovala spolupráci se starosty obcí, kteří mi velmi ochotně poskytli 

potřebné informace. Hlavně díky jejich vstřícnému přístupu jsem došla aţ k závěru této práce. 

Při postupném plnění stránek mé bakalářské práce jsem měla moţnost obeznámit se 

s problematikou podpory sportu v obou obcích. Pochopila jsem, ţe finančně zabezpečovat 

oblast tělovýchovy a zájmové činnosti není pro tak malé obce vůbec jednoduché. 

Zjistila jsem, ţe vhledem k malé velikosti obce je oblast sportu na slušné úrovni. Obec 

Chvalnov – Lísky se můţe pyšnit volnočasovým centrem na úrovni, za kterou by se nemusela 

stydět ani řada menších měst. Prasklický sportovně – kulturní areál je zase na nejlepší úrovni 

v rámci mikroregionu Morkovsko. Prasklicemi také vede cyklostezka, která je s oblibou a 

hojně vyuţívána. 

Podporu oblasti sportu jsem znázornila pomocí grafů a tabulek, prostřednictvím výdajů na 

tělovýchovu a zájmovou činnost. Tyto údaje jsem čerpala z rozpočtů, závěrečných účtů obcí a 

výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN 2 – 12M) 

Myslím, ţe obce se nemusejí za nic stydět, důleţité je však nepolevovat a dál rozvíjet tuto 

oblast, ať uţ pořádáním sportovních akcí či údrţbou a rekonstrukcemi stávajících sportovních 

areálů. 

Podle mého názoru je u řady malých obcí velkým problémem fakt, ţe jejich představitelé 

neznají moţnosti a neví jak a kde správně ţádat o dotace pro oblast tělovýchovy s ZČ. Na 

příkladu obce Chvalnov – Lísky bylo jasně ukázáno, ţe je moţné dosáhnout na prostředky 

z EU pro oblast tělovýchovy a ZČ i prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR. Tato 

skutečnost můţe být pro řadu obcí překvapením, z důvodu neznalosti dotačních programů. 

Moţnosti zde jsou, záleţí jen na šikovnosti a vynalézavosti představitelů obcí, jak s těmito 

moţnostmi naloţí. 
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Moje práce, tak můţe být jakýmsi návodem pro starosty takto malých obcí, kteří mají zájem 

zkvalitnit ţivot v obci, ale v moţnostech pro získání dotací stále tápou. 
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Seznam zkratek 

ČSTV Český svaz tělesné výchovy 

ČMFS Českomoravský fotbalový svaz 

NNO nestátní nezisková organizace 

TV Tělesná výchova 

např. například 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

Kč Koruny české 

ICT informační technologie 

vs. versus (proti) 

ha hektar 

FC fotbalový klub 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

MAS místní akční skupina 

Kg kilogram 

ZČ zájmová činnost 

ÚSC územní samosprávný celek 

SWOT analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příleţitostí 

www world wide web 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

obr. obrázek 

tab. tabulka 
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LEADER strategický plán pro rozvoj venkovských oblastí 

NUTS II územní statistická jednotka (oblasti) 

NUTS III územní statistická jednotka (kraje) 

FIN 2 – 12M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Regionálních rad a 

Dobrovolných svazků obcí
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