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1 Úvod 

 Počátky provozování sportu lze nacházet již u starověkých civilizacích, zejména 

ve starověkém Řecku, kde byly položeny základy Olympijských her. Sport prošel dlouhým 

vývojem, v němž vznikaly a vytvářely se nové pohybové aktivity, disciplíny, sportovní 

organizace. Je součástí našeho společenského života, utváří osobnost člověka, 

podílí se na jeho psychickém a fyzickém vývoji, ve větší či menší míře ovlivňuje každého 

člověka. Ve sportu spatřuji především pozitivní stránky, jakými jsou formování postavy, 

hubnutí, posilování fyzické schránky člověka, dále je to také forma odreagování, dobíjení 

energie, významným způsobem působí také na naši emocionální složku osobnosti, přináší 

pocity radosti, štěstí, smutku, uvolnění a odbourává také stres. Dnešní moderní a uspěchaná 

doba nám nabízí tolik možností a alternativ sportu, že je již na každém z nás jakou variantu 

si zvolí dle svých preferencích a daného vztahu ke sportu. 

 Při výběru bakalářské práce byla pro mě rozhodujícím faktorem především blízkost 

daného tématu. O sport se zajímám již odmala, ráda sleduji různá sportovní utkání, také 

aktivně hraji fotbal v mém bydlišti. Jelikož pocházím také z vesnice, tak jsem ve své práci 

mohla skloubit osobní pohled na problematiku rozvoje sportu v obcích. 

 V mém tématu, jež zní „Podpora sportovních činností v obcích“, jsem se soustředila 

na mé již vybrané obce v Jihomoravském kraji, a to obec Mutěnice a Dolní Bojanovice. 

Věnovala jsem se možnostem sportovního vyžití v daných obcích, dále jsem se zabývala také 

tím, jak obce finančně podporují ze svého rozpočtu sportovní aktivity, rozebrala jsem 

strukturu financování, tzn. jakým způsobem obce získávají prostředky na dané projekty, 

v mém případě to byla například výstavba multifunkčních hřišť a budování cyklostezek. 

 Cílem mé bakalářské práce je porovnat a zhodnotit podporu sportovních 

činností ve vybraných obcích v období od roku 2006 do roku 2011, dále provést analýzu 

financování a zjistit tak, jaké jsou podmínky sportovního vyžití pro místní občany. 

K dosažení stanoveného cíle bylo zapotřebí sběru potřebných dat a informací, dále finanční 

analýzy, metoda analýzy časových řad a závěrečného zhodnocení. 

 Práce je sestavena z úvodu, tří kapitol a závěru. Ve druhé kapitole jsem v teoretické 

rovině objasnila základní definice a systém fungování tělesné kultury dle dostupné odborné 

literatury. Třetí kapitola je věnována mým již konkrétně vybraným obcím. Nechybí 
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zde základní údaje o obcích, dále jsou zde popsány možnosti sportovního vyžití a výstavby 

multifunkčních hřišť, Orlovny a dvou cyklostezek- „Dolní Bojanovice-Novodvorský rybník“ 

a cyklostezky „Mutěnka“, jež procházejí danými katastrálními územími obce. Ve čtvrté 

kapitole jsem pracovala s danými rozpočty obce, pomocí tabulek a grafů jsem provedla 

porovnání a závěrečné zhodnocení sportovních činností ve vybraných obcích. 
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2 Sportovní činnost v obcích 

2.1 Tělesná kultura 

Tělesná kultura je sociokulturní systém, jenž v sobě zahrnuje tvorby hodnot, vztahů, 

norem, díky specifickým tělocvičným prostředkům uspokojuje biologické a sociální potřeby 

člověka v rámci jeho fyzického, psychického a sociálního rozvoje, významným způsobem 

se tak podílí na jeho socializaci a kultivaci. Je brána jako součást kultury a kulturního dědictví 

národa. Za předmět jejího zájmu je považován kulturní a společenský člověk jako 

plnohodnotný člen společnosti. Jako tři hlavní subsystémy jsou uváděny: 

 tělesná výchova 

 sport 

 pohybová rekreace 

2.1.1 Tělesná výchova 

Tělesná výchova je realizována v rámci pedagogického procesu. Jako hlavní 

prostředek její činnosti lze označit tělesná cvičení, přispívající k všestrannému zdokonalování 

člověka a k rozvoji jeho osobnosti. Dle tělesné výchovy není tělocvičný výkon primárním 

cílem, ale prostředkem. 

2.1.2 Sport 

Původ slova sport lze odvodit z několika jazyků, od latinského „disportare“ 

a starofrancouzského „le désporter“, což v překladu vyjadřuje bavit se, příjemně trávit volný 

čas. Obecně se sport popisuje jako rekreační a fyzická aktivita, vytvářející složku volného 

času a životního stylu ve vrcholové podobě, u některých lidí je prováděna i jako profese. 

Mezi jeho funkce náleží zdravotní i relaxační, dalšími aspekty jsou momenty soutěživosti, 

výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Dále lze sport specifikovat jako 

pohybovou činnost soutěžního charakteru, jež se řídí danými pravidly. Člení se na relaxační, 

vrcholovou a výkonnostní. Celkový počet mezinárodně uznávaných sportů je v současné době 

přibližně 150. Základní kritérium dělení sportu je: sport individuální a kolektivní, členění 

dle výkonností úrovně: 
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 rekreační 

 výkonnostní 

 vrcholový 

2.1.3 Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace podporuje kultivaci tvořivých sil člověka, významně ovlivňuje 

intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. Označuje se jako činorodý a rozvíjející 

se koncept využívání volného času, o harmonické vytváření osobnosti, o její rozvoj 

v somatické, psychické i psychosociální oblasti. Musí korespondovat s představami 

a uspokojovat potřeby těch, jimž je určena-odpočinek, zábavu a vzdělání. 

2.1.4  Ekonomické aspekty systému tělesné kultury 

Ekonomický význam systému tělesné kultury a především subsystémů sportu 

a pohybové rekreace může být uváděn různými způsoby. Lze ho zhodnotit v oblastech, 

ovlivňujících národní hospodářství jednotlivých zemí, například jako podíl sportu na HDP, 

pořadí sportu mezi odvětvími, zaměstnaností, počtem sportovních organizací, počtem 

aktivních sportujících, výdaji domácností na sportovní produkty a služby, výdaji státního 

rozpočtu na potřeby celého systému tělesné kultury atd. 

2.2 Tělesná kultura a sport v národním hospodářství 

Národní hospodářství tak jako každý složitý systém či subsystém je vhodné 

z hlediska pochopení jeho struktury a vazeb diferencovat dle různých, pro něj vhodných 

kritérií, umožňující například účelové zkoumání principiálních vztahů uvnitř systému i jeho 

subsystémů. Pro tento účel je uváděno také kriteriální pojetí členění národního hospodářství 

s využitím tohoto souboru kritérií: 

 kritérium odvětví (odvětví výroby, odvětví služeb) 

 kritérium sektoru (primární až kvintární sektor) 

 kritérium financování provozu a rozvoje (ziskový a neziskový sektor) 

 kritérium vlastnictví (soukromý a veřejný sektor) 

Pro zkoumání tělesné kultury z pohledu účelu připadá jako nejvhodnější rozložení 

subsystému národního hospodářství dle kritéria vlastnictví, případně podle kritéria 
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financování, neboť kritéria podle odvětví, resp. sektoru nás nezavedou k systematickému 

utřídění tělesné kultury. 

Podle kritéria vlastnictví se národní hospodářství dělí na soukromý sektor a na sektor 

veřejný, jenž se dále rozděluje na sektor státní a samosprávný (územní a zájmový). 

U kritéria financování nelze ještě opomenout také sektor domácnosti, jež hraje taktéž 

významnou roli v koloběhu finančních prostředků v národním hospodářství, a tak 

se systematickým způsobem podílejí na nákupu a vlastnictví produktů systému tělesné 

kultury. 

Obr. 2.1 - Členění národního hospodářství podle kritéria vlastnictví 

Národní hospodářství 

  

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Převzato z HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. 2006. vyd. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006, 191 s. ISBN 80-869-2904-3. (s 22). 

 
 

Důvod uvádění tohoto schématu je především ten, že tělesná kultura a sport v ní 

vykazují z třídícího hlediska, vzhledem ke své mnohotvárnosti stejné členění, nachází se jak 

v soukromém, tak ve veřejném sektoru a má ziskový i neziskový charakter. 

Soukromý sektor Veřejný sektor 

ziskový Samosprávný 

sektor 

Státní sektor neziskový 

ziskový 
neziskový 

ziskový neziskový 
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2.2.1 Sport a veřejný sektor 

Prvotní myšlenka nás zavede k tomu, zda vůbec sport náleží do veřejného sektoru 

či nikoliv. Teorie nám objasňuje, že veřejný sektor nastupuje tam, kde selhávají klasické tržní 

mechanismy zabezpečující efektivní alokaci zdrojů. 

V podmínkách České republiky jsou sport a tělesná výchova (jako subsystémy 

tělesné kultury) významně podporovány prostřednictvím veřejných zdrojů v rámci veřejného 

sektoru. Ten je vyčleněn v šesti blocích odvětví, v rámci kterých jsou zabezpečovány 

následující skupiny činností: 

 blok společenských potřeb (veřejná správa, policie, justice a armáda) 

 blok odvětví rozvoje člověka (školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví 

sociální služby) 

 blok odvětví poznání a informací (tj. věda a výzkum, informace a informační 

technologie vč. masmédií) 

 blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, vodní 

a odpadové hospodářství, komunální služby atd.) 

 blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení, 

zemědělství, lesnictví, rybolov) 

 blok existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení, životní prostředí) 

Oblast tělesné výchovy a sportu spadá do bloku odvětví rozvoje člověka-tělesná 

kultura, kde se spoluutváří především v odvětví školství a také v odvětví zdravotnictví 

a kultury. Z výše uvedeného plyne zařazení tělesné výchovy a sportu do kapitoly státního 

rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

2.2.2 Subjekty působící v tělesné kultuře 

Členíme-li národní hospodářství na základě vlastnické a finanční struktury, lze blíže 

charakterizovat subjekty, nabízející produkty a služby tělesné kultury. S přihlédnutím 

ke zvláštnostem produktů tělesné kultury je vždy považován za konečného příjemce 

individuální spotřebitel, tyto služby však může a také nakupuje stát a samospráva. 

Na straně nabídky nacházíme velký počet různorodých subjektů, jejichž 

institucionální rámec je provázán historickým a kulturním vývojem každé země, záleží však 
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také na současných politických aspektech (politické vůli, veřejné volbě), rozsahu nabídky a je 

určován i ekonomickými možnostmi podpory produktů a služeb tělesné kultury ze strany 

státních, samosprávných orgánů a podporou individuálními soukromými zdroji. 

Podpora tělesné kultury je uskutečňována dvěma základními způsoby: 

 institucionálně (skrze subjekty nabízející produkty tělesné kultury), 

 finančně: přímo-hmotnou podporou subjektů nabízejících produkty TK 

(dotace, granty, atd.), nepřímo,vhodnou daňovou politikou. 

2.2.3  Subjekty veřejného sektoru působící v tělesné kultuře 

Toto schéma zjednodušuje vztahy v důsledku poslání veřejného sektoru v oblasti 

působnosti tělesné kultury. Převážně státní sektor poskytuje tyto služby prostřednictvím 

neziskově orientovaných subjektů, z toho důvodu nejsou ziskově orientované subjekty 

státního sektoru ve schématu dále publikovány. 

Obr. 2.2- Zajištění produktů a služeb TK prostřednictvím subjektů veřejného sektoru 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Převzato z: HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. 2006. vyd. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006, 191 s. ISBN 80-869-2904-3. (s 22). 

 

Toto schéma zjednodušuje vztahy v důsledku poslání veřejného sektoru v oblasti 

působnosti tělesné kultury. Převážně státní sektor poskytuje tyto služby prostřednictvím 

VEŘEJNÝ SEKTOR TĚLESNÁ KULTURA 

-tělesná výchova 

-pohybová rekreace 

-sport 

Státní sektor Samosprávný 

sektor 

neziskový 

neziskový 

ziskový 
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neziskově orientovaných subjektů, z toho důvodu nejsou ziskově orientované subjekty 

státního sektoru ve schématu dále publikovány. 

Ve státním a samosprávném sektoru zabezpečují činnosti tělesné kultury především 

níže uvedené subjekty: 

a) V Oblasti tělesné výchovy jsou to hlavně školy všech typů (od základních škol až po 

školy vysoké), včetně branné výchovy na státních vysokých školách spravovaných 

ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany. 

b) Nabídka v pohybové rekreaci je uskutečňována prostřednictvím: 

- obcí, měst a sdružení obcí, 

- příspěvkových organizací obcí a měst, poskytujících v daném vymezeném rozsahu 

provoz sportovních, tělocvičných a rekreačních zařízení pro občany, 

- ziskově orientované obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), u nichž je ve většině případů 

jediný vlastníkem obec, a jež jsou vytvářeny pro komerčního využití vzniklých 

nebo nově budovaných sportovních, tělocvičných a víceúčelových volnočasových 

zařízení. 

c) Dle úrovně veřejného sektoru je vrcholový sport podporován prostřednictvím 

financování specializovaných zařízení rezortních středisek vrcholového sportu. Tyto 

centra podporují státní sportovní reprezentace. 

2.2.4 Subjekty soukromého sektoru působící v tělesné kultuře 

Produkty tělesné kultury jsou ve velkém měřítku zajišťovány prostřednictvím 

subjektů soukromého sektoru. Pouze tělesná výchova, zabezpečována veřejným sektorem, 

vytváří výjimku v této oblasti. Dřívější výhradní pozice veřejného sektoru v tělesné výchově 

je narušována menšinovým zastoupením tělesné výchovy na soukromých školách. Subjekty 

soukromého sektoru v tělesné kultuře jsou děleny jako ziskové a neziskové. 

Nejčastěji vyskytující se soukromé subjekty zabezpečující stranu nabídky produktů 

tělesné kultury jsou: 

a) Tělesná výchova je poskytována výhradně neziskově orientovanými subjekty, jakými 

jsou soukromé školy a ostatní neziskové nestátní organizace (občanská sdružení 

a obecně prospěšné společnosti). 
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b) nabídku pohybové rekreace se povětšinou starají ziskově orientované živnosti 

a obchodní společnosti (s.r.o., a.s.) zaměřené v oblasti cestovního ruchu. Tato oblast 

pro místní obyvatelstvo je pod záštitou také nestátních neziskových organizací (např. 

OS, OPS) nabízející komunální rekreaci a také „sport pro všechny.“ 

c) Nejrůznorodější a také nejfrekventovanější subjekty jsou zastoupeny v oblasti 

vrcholového a výkonnostního sportu. Sport je zajišťován ziskově (živnosti, obchodní 

společnosti) i neziskově orientovanými subjekty. V České republice dominuje počet 

sportovních organizací v neziskových nestátních organizacích (NNO). Tyto 

organizace mají podobu občanských sdružení, hierarchické uspořádání, organizované 

a vzájemné propojení. Historický i kulturní vývoj těchto organizací upevňuje 

podstatný ne-li rozhodující vliv na utváření celkového klimatu ve sportu. 

Počet těchto subjektů, včetně „střešních“ je v ČR cca 40 tisíc.
 

2.3 Financování sportu 

Mnohazdrojový, resp. vícezdrojový systém, utvářený disponibilním fondem sportu 

a tělovýchovy je uplatňován a realizován zejména v této oblasti. 

Samozřejmě že záleží na úrovni prováděného sportu. Máme-li na mysli zejména 

„sport pro všechny.“ Dominantní roli zde hrají především výdaje rodin, výdaje místních 

rozpočtů a částečně i centrálního SR. Naopak u vrcholového sportu hrají dominantní roli 

především poplatky televize, příjmy z reklamy, podpora velkých podniků (sponzorství). Jak 

tento systém funguje, můžeme vidět v následujícím schématu. Naznačené schéma je 

zobecněním všech zdrojů existujících v této specifické sféře lidské činnosti.
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. 2006. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 

2006, 191 s. ISBN 80-869-2904-3. 
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Obr. 2.3- Vícezdrojové financování tělesné kultury 

státní rozpočet (MMR)                         státní rozpočet (MŠMT) 

     

                    místní rozpočty                                                          místní rozpočty 

       vlastní příjmy                                                    vlastní příjmy sportu 

  soukromé zdroje:                                                                      soukromé zdroje: 

 firmy                                  POHYBOVÁ                 SPORT   loterijní společnosti 

    domácnosti            REKREACE                                                                                       firmy 

        TĚLESNÁ VÝCHOVA domácnosti    

                                                                                                                          

státní rozpočet (MŠMT, MV,MO) místní rozpočty            domácnosti 

Zdroj: Upraveno dle HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. 2006. vyd. Praha: 

Ekopress, s. r. o., 2006, 191 s. ISBN 80-869-2904-3. (s 52). 

 

2.3.1 Financování z veřejných rozpočtů 

Financování sportu ze státního rozpočtu a z veřejných prostředků územních 

samosprávných celků je uskutečňováno prostřednictvím: 

a) Dotace ze státního rozpočtu do sportu 

Česká vláda nadále projevuje snahu přispívat sportu dotacemi ze státního rozpočtu. 

Občanským sdružením ve sportu je umožněno získat ze státního rozpočtu dva typy účelových 

nenárokových dotací. Jedná se o tyto typy: 

 neinvestiční 

 investiční. 

Na dotace se neuplatňuje právní nárok, taková dotace je nenároková. Čerpá se jak 

dotací pevných, tak i se spoluúčastí. V případě dotace na neinvestiční program, může být 

poskytnuta až do výše 100 % rozpočtovaných výdajů projektu. Žádost o dotaci může podat 

pouze platně zaregistrované občanské sdružení s hlavní činností v tělovýchově a sportu, 
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s působností v minimálně 10 krajích České republiky a podmínkou vypořádání závazků vůči 

státu.  

Systém je nastaven tak, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

vyhlásí grantový program pro daný rok, jenž je uveřejněn na internetu. TJ a SK mohou 

podávat žádosti na svoje zastřešující organizace, provádějící první výběr a které odešlou 

souhrn požadavků na MŠMT. Kritériem pro rozdělení (alokační kritéria) peněz zahrnuje 

evidovaná hodnota majetku a počet členů jednotlivých zastřešujících organizací. Je zde však 

jedna výstraha, a to že váha jednotlivých kritérií se může v průběhu let pozměnit, závisí 

to na posouzení a na názoru ministerské komise. Ustavující komise pro výběrové řízení 

potvrdí vybrané požadavky zastřešujících organizací, dále jim přiřazuje jednotlivé podíly. 

Výsledek je zveřejněn i na internetu, čímž je zabezpečena veřejná kontrola. 

a), b) Financování ze státního rozpočtu a rozpočtů územních samospráv včetně sportu 

Z kapitoly všeobecná pokladní správa (dále jen VPS) státního rozpočtu, jejímž 

správcem je Ministerstvo financí ČR, jsou jejím prostřednictvím přerozdělovány zejména 

příjmy a výdaje, které není možné, resp. není ekonomicky odůvodněné sledovat podle jejich 

odvětvového určení- kapitolního členění, a které nelze předem obsáhnout do určité kapitoly 

SR.  Jsou to zejména individuální akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR (porcování medvěda). Tímto způsobem se na sport každoročně 

přispívala navíc až 1 miliarda korun, která se však ve výkaznictví MŠMT nevyskytovala. 

Tento způsob financování byl naposledy využíván za fungování úřednické vlády v období 

2009/10. 

Z této kapitoly lze územním rozpočtům hradit i mimořádné dotace ze státního 

rozpočtu v závislosti na vývoji jeho plnění a vzniku potřeby. Jsou postupně vypláceny během 

roku, vyznačují se investičním a neinvestičním charakterem. Vyjadřují použití rezerv státního 

rozpočtu podle rozhodnutí vlády na základě zmocnění, a to prostřednictvím dotování 

finančních prostředků z kapitoly VPS anebo plynoucí z rozpočtových změn, především 

mezi rezortním rozpočtem a rozpočtem obce, které jsou následovány rozpočtovým opatřením. 

Skladba těchto dotací je proto v každém roce různorodá. 

Z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou vypláceny 

nenárokové dotace, které mohou být jak běžné, na financování neinvestičních potřeb 
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organizačních složek a příspěvkových organizací, tak kapitálové-grantové programy například 

na obnovu materiálně-technické základny sportu. 

 Díky členství v Evropské unii může Česká republika již ve druhém programovém 

období být spoluúčastna na společných politikách EU včetně politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Také subjekty územní samosprávy- kraje, obce, svazky obcí a jimi zřizované 

a zakládané organizace mohou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti. 

Kraje sdružené do regionů soudržnosti vytvořily pro období 2007-2013 

decentralizovaně své vlastní regionální operační programy (ROP). V ČR je v rámci cíle 

Konvergence sestaveno celkem sedm regionálních operačních programů určených pro celé 

území ČR (s výjimkou hlavního města Prahy), v každém regionu soudržnosti jeden. Jedná se 

o Regionální operační program Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, 

Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava. Na regionální operační programy z toho 

náleží částka 4,66 mld. eur, tj. cca 131,4 mld. Kč, tedy přibližně 17,46 % z finančních 

prostředků určených pro Českou republiku v období 2007-2013. 

ROP se specializují především na aktivity, jejichž realizace patří do působnosti obcí 

nebo krajů a umožňují tak lepší zachycení specifik regionů a příležitostí rozvoje. Vyjadřují 

tak podporu pro daný potenciál území a přispívají k jeho dalšímu rozvoji. Cíleně se ROP 

zaměřují především na modernizaci infrastruktury, zlepšení prostředí pro malé a střední 

podniky, zvýšení objemu cestovního ruchu a zlepšení životních podmínek obyvatel měst 

a venkova- tzn. i na volnočasové aktivity spojené se sportem. 

V rámci ROP se podávají žádosti o podporu prostřednictvím dvou typů projektů, 

jednak jsou to individuální projekty a jednotlivé akce v rámci tzv. grantových schémat (GS). 

Výzvy pro předkládání žádostí na individuální projekty jsou v kompetenci Regionální rady 

regionu soudržnosti NUTS II, výzvy k předkládání akcí do GS ohlašují jednotlivé kraje. 

Tento druh dotací je spjat se spolufinancováním ze strany příjemců a většinou jsou 

vypláceny až po realizaci akce či stavby. Mohou nabývat jak charakteru kapitálových, tak 

běžných dotací a zpravidla jsou přísně účelové. 
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Obce a kraje nadále podporují sportovní a volnočasové aktivity v rámci své 

samostatné působnosti, převážně se jedná o účelové dotace jak běžné (na financování 

provozních potřeb), tak kapitálové (investiční). 

 

c) Financování školní tělesné výchovy 

Tělesná výchova na školách je financována především z veřejných zdrojů, dále jsou 

to také domácnosti, rodiče přispívající na výcvikové kurzy nebo nakupující sportovní 

vybavení a pomůcky. Investiční projekty zaměřené na zlepšení kvality sportovních zařízení 

škol jsou spolufinancovány z rozpočtů územních samosprávných celků. Jedná-li 

se o neinvestiční výdaje, mezi něž řadíme platy pedagogů, drobné investiční výdaje, tak 

na ně putují prostředky z rozpočtu škol. 

2.3.2  Financování ze soukromých zdrojů 

Tělesná kultura není financována pouze z veřejných zdrojů, ale velkou měrou se 

na ní podílejí i zdroje soukromé, například: 

 

a) Výnosy ze sportovní činnosti sportovních klubů 

Hlavním posláním sportovních klubů je konání sportovních akcí. Hlavní část 

finanční příjmů tvoří vstupné a startovné nebo také prodej vysílacích práv. Vstupné je 

považováno za jeden z tradičních peněžních zdrojů, které české TJ a SK využívají. V našich 

podmínkách je tento zdroj významným příjmem především u ledního hokeje, kopané, již 

méně u házené, volejbalu, basketbalu a florbalu. Je to zdůvodňováno nízkou diváckou 

kapacitou sportovních hal a tělocvičen, kde se tyto soutěže odehrávají, jedná se řádově 

o stovky diváků.  

V tomto ohledu mají značné privilegia motoristické kluby, pořádající divácky 

atraktivní motoristické soutěže s návštěvností až několik desítek tisíc diváků, zde se jedná 

o velmi významný příjmový zdroj. Výše ceny vstupenek je odstupňována dle úrovně soutěže, 

jaká se hraje. Jelikož vstupné podléhá zdanění, jeví se jako vhodné řešení pro malé vesnické 

kluby využití principu dobrovolného vstupného, s prvky daru, u něhož existuje možnost 

uplatnění daňového osvobození. 
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Startovné je využíváno hlavně v individuálních sportech nebo na několikadenních 

turnajích, kterých se zúčastňuje několik družstev. Tento peněžní příjem organizátorovi 

pokryje nejnutnější náklady vynaložené na pořádání dané sportovní akce. Z těchto principů je 

ponecháván u všeoborových TJ v rozpočtu sportovního oddílu. 

Od hlavní činnosti je vhodné vyčlenit činnost vedlejší, zahrnující například nájemné 

z klubových sportovních zařízení, typické právě pro Českou republiku, ve které jsou 2/3 všech 

sportovních zařízení v majetku TJ a SK. Daňovou problematiku většina větších TJ vyřeší 

založením obchodní společnosti, která poté spravuje toto zařízení.  

Dále to mohou být drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou 

klubu. Tato komerční aktivita je v českých podmínkách hospodářsky zajímavá jen 

u nejpopulárnějších sportů a klubů, a to v kopané a ledním hokeji. Komerční úspěch je opět 

propojen s dlouholetou tradicí a úrovní soutěže, jakou klubové družstvo hraje. Hlavně 

se využívá při pořádání sportovních akcí, jako jsou mistrovství světa a Evropy. Zde však 

za pořadatele platí sportovní svaz, získávající tyto příjmy.
2
 

b) Podpora podniků a firem 

Finanční podporu sportu u podniku a firem můžeme rozčlenit na sponzorství 

a dárcovství. 

Sponzorstvím ve sportu máme na mysli partnerský vztah mezi hospodářstvím 

na jedné straně a sportem na druhé straně, kdy dochází k vzájemnému porozumění a 

k respektování zájmů obou stran. Sponzorstvím se zprostředkovávají peněžní, věcné 

prostředky a služby osobám a organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k docílení 

podnikomarketingových a komunikačních cílů. Lze hovořit o specifické formě partnerství 

mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy je dosaženo daných cílů vzájemnou snahou obou 

stran. 

Základním principem sponzorství je vztah: 

SLUŽBY*PROTISLUŽBY 

                                                           
2 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 512 s. ISBN 978-

80-7357-666-0.  
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Sponzor požaduje za své peněžní, věcné prostředky a služby od sponzorovaného 

protislužby (například rozšířením reklamy dosáhnout komunikačních cílů pro výrobky 

nebo podnik-image, jméno). Sponzorovaný zase očekává za svou sportovní aktivitu 

od sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby dosáhl svých náročných úkolů 

v oblasti sportu.
3
 

Pro lepší pochopení pojmu sponzorství si můžeme ujasnit, co sponzorstvím není 

chápáno: 

 Sponzorství není dobročinný dar 

 Sponzorství není velkodušnost podniků 

 Sponzorství není filantropické gesto 

Přesná definice sponzorství tedy zahrnuje: 

 Sponzorská rozhodnutí spočívají v tvrdých obchodních podmínkách 

 Každý sponzorský vztah by měl být založen na 

 vzájemně odsouhlasených (shodných) cílech 

 vzájemně prospěšných přínosech 

Sponzorské příspěvky 

Tímto způsobem klub dostává účelové peníze na soutěž, tréninkový tábor, na ceny 

apod. od sponzora, jenž očekává naopak určitou protislužbu. Nejčastěji to bývají: 

 loga na klubových dresech 

 loga na vstupních branách, mantinelech, hrazení apod. 

 reklama v klubových novinách na webových stránkách klubu apod. 

Často firmy volí nefinanční formu. Firma zasponzoruje klubové oblečení prvnímu 

družstvu s logem firmy nebo výstroj, nářadí a náčiní označené firemním znakem. 

Sponzorství je používáno při konání sportovních akcí, kde musí mít sponzor 

především prostor pro svou prezentaci. V českých podmínkách je tato forma získávání peněz 

                                                           
3 HODAŇ, Bohuslav a Vladimír HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 214 s. ISBN 978-80-244-2658-7. 
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jednoznačně brána za reklamu a jako taková je u občanských sdružení brána finančními úřady 

za zprostředkování reklamy a je nutno ji zařadit do doplňkové činnosti, jež podléhá zdanění. 

Dárcovstvím máme na mysli, jestliže členové klubu, TJ anebo další příznivci 

přispívají dary klubu, ale bez nároku na protislužbu. Většinou jsou to dlouholetí členové, 

jež pojí hluboký osobní vztah k TJ. V našich podmínkách to bylo a existuje především 

v Sokole. Dary se mohou vyskytovat jak v peněžní tak i nepeněžní formě. U amatérských 

klubů, tzn. občanských sdružení a populárních sportů, jako jsou fotbal a hokej se může jednat 

až o stotisícové částky za rok. 

c) Výdaje rodinných rozpočtů 

Dalším významným zdrojem financování sportu jsou výdaje domácností. Rodiče 

přispívají na provoz sportovních zařízení, hradí vstupné, mohou nakupovat nové sportovní 

vybavení, pomáhat při pořádání sportovních akcí. Dále zde řadíme členské příspěvky, jež 

se v českých TJ využívají tradičně. Příspěvky členů lze rozdělit na tři základní skupiny: 

 zápisné, platilo se pouze jedenkrát při vstupu nového člena do tělovýchovné 

jednoty, resp. sportovního klubu, jedná se o poplatek za evidenci, některé 

sporty například golf je uplatňují. 

 členské příspěvky, platily se jedenkrát ročně, slouží k financování dané 

organizace 

 oddílové příspěvky, jež se platí jedenkrát měsíčně, častěji je to jedenkrát 

ročně, slouží jednoznačně k financování činnosti oddílu, tzn. účasti 

na sportovních soutěžích. 

Je časté, že i když členové aktivně nesportují, jsou i nadále členy a příspěvky platí. 

Jednou z možností jak se domácnosti podílejí na financování je i forma daru, a to 

jak peněžního či nepeněžního charakteru. V neposlední řadě nelze opomenout jev, který hraje 

ve sportu klíčovou roli, a to dobrovolnictví. 

Dle obecné definice je dobrovolníkem ten, jež bez nároku na finanční odměnu 

poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí 

či společnosti. Představuje skrytý ekonomický zdroj sportovních organizací. V našich 
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podmínkách se bez dobrovolníků žádný amatérský sportovní klub nebo jednorázová sportovní 

akce neobejdou.
4 

d) Výnosy ze sportovních loterií a sázek 

Dle posledního současného návrhu, který poslanci odsouhlasili, se přesouvá část 

odvodů z některých loterií na podporu sportu. U kurzových sázek a číselných loterií by 

se měly snížit odvody z 20 na 15 procent. Zbylých 5 procent by pak loterijní firmy měly 

poskytnout jako dar Českému olympijskému výboru (ČOV) na sport. Podle odhadů by ČOV 

mohl získat ročně kolem 400 milionů korun. Jsou však připraveny další pozměňovací návrhy, 

a tak je možné, že se situace v budoucnosti ještě upraví.
5 

2.4 Postavení obcí 

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní 

majetek.  Obec vystupuje v právních vztazích svých jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývajících. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec řeší své záležitosti samostatně, 

státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li 

to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.“ 

2.4.1 Členění obcí  

Obce můžeme rozlišovat: 

 běžné neměstské obce, 

 města a 

 statutární města 

 

 

 

                                                           
4 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 512 s. ISBN 978-

80-7357-666-0.  
5
  Loterijní zákon. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/215292-pet-procent-odvodu-z-

loterii-pujde-na-sport-odkyvli-poslanci/ 
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Běžné obce 

Obce jsou všechny územní samosprávné celky, dále nově vzniklé obce buď 

sloučením obcí či oddělením části obce, nebo jsou to obce, které vznikly nově namísto 

vojenského újezdu. 

Města 

Obec, která má nejméně 3000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny. Jsou to všechny územně samosprávné celky. Pokud se sloučí 

dvě nebo více obcí, z nichž jedna z nich je městem, nově vzniklá obec je také městem. 

Statutární města 

Jsou to města zvláštního významu výslovně stanovená zákonem. Mezi statutární 

města se dnes řadí: Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Prostějov, Chomutov, 

Děčín, Přerov, Frýdek – Místek, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 

Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 

Území statutárních měst můžeme členit na městské obvody nebo městské části 

s vlastními orgány samosprávy. Územně členěná statutární města upravují své vnitřní poměry 

ve věcech správy města statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. 

Statutární město je spravováno zastupitelstvem města. Orgány statutárního města 

jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský obvod územně 

členěného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu. Mezi další 

orgány městského obvodu patří rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a 

zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územně členěného statutárního města je 

spravována zastupitelstvem městské části. Dalšími orgány městské části jsou rada městské 

části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. 
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Dále dle přenesené míry státní správy rozlišujeme následující typy obcí: 

 obec, 

 obec s matričním úřadem, 

 obec se stavebním úřadem, 

 obec s pověřeným obecním úřadem, 

 obec s rozšířenou působností. 

2.4.2 Orgány obce     

 zastupitelstvo obce 

 rada obce 

 starosta 

 obecní úřad 

 orgány zastupitelstva obce a rady obce-komise a výbory 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je vrcholný orgán obce rozhodující o věcech patřících 

do samostatné působnosti obce. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne 

zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. 

 do 500 obyvatel               5 až 15 členů 

 nad 500 do 3000 obyvatel  7 až 15 členů 

 nad 3000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

 nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

Jednání zastupitelstva 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však 1* za 3 měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu obce. Svolává ho a zpravidla řídí starosta. 

Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Zasedání je veřejné, o jeho průběhu se pořizuje zápis, který podepisuje starosta 

nebo místostarosta a určení ověřovatelé, vše musí být v souladu s jednacím řádem zasedání 
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zastupitelstva. Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce 

a jiným obvyklým způsobem. 

Výbory 

Zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním 

obvodu žije podle posledního sčítání alespoň 10% občanů hlásící se k jiné národnosti než 

české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva 

obce, to neplatí, jedná-li se o předsedu osadního výboru. V částech obce může zřídit 

zastupitelstvo obce-osadní nebo místní výbory, má min. 3 členy-občané přihlášení k trvalému 

pobytu v té části obce. 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti (odpovídá 

zastupitelstvu), v přenesené působnosti stanoví-li to zákon. Radu obce tvoří starosta, 

místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. 

Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat 

jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo 

obce má méně než 15 členů. Jednání rady obce se uskutečňuje dle potřeby, jedná se 

o neveřejné jednání, je usnášení schopné v případě přítomnosti nadpoloviční většiny všech 

členů. 

Komise 

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, například 

dopravní, bytová, bezpečnostní (krizový štáb na úrovni města). Komise je výkonným 

orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. 

Starosta 

Starosta zastupuje obec navenek, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. 
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Pravomoce starosty: 

 spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce 

 jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele KÚ tajemníka obecního úřadu 

 odpovídá za objednání přezkoumání hospodaření obce 

 odpovídá za informování občanů obce 

 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník 

 řídí zasedání zastupitelstva a rady, atd. 

 

Obecní úřad 

OÚ tvoří starosta, místostarosta, tajemník OÚ-jeli tato funkce zřízena a zaměstnanci 

obce zařazeni do OÚ. OÚ se může členit na jednotlivé úseky-odbory a oddělení, v samostatné 

působnosti obce- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce, pomáhá výborům 

a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem, vykonává 

přenesenou působnost. Funkce tajemníka se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem 

a v obcích s rozšířenou působností. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů OÚ v samostatné 

i přenesené působnosti starostovi, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele 

vůči zaměstnancům zařazených do OÚ.
6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních). Dostupné také z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-

2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html 
 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html
http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html
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3 Analýza financování a podpory sportovních činností ve 

vybraných obcích 

V této kapitole jsem se věnovala mým již konkrétně vybraným obcím, 

a to Mutěnicím a obci Dolní Bojanovice. Vybrala jsem si je z několika důvodů, především, 

že se jedná o mou rodnou obec - Mutěnice a s ní nedaleko sousedící obec Dolní Bojanovice, 

a také že obě tyto obce spadají do stejné velikostní kategorie dle počtu obyvatel 2000-4 999, 

jsem toho názoru, že pak následné srovnání obcí v oblasti podpory sportovní činnosti je lépe 

výstižné a měřitelné. 

Zaměřím se na sportovní zázemí a možnosti využití volnočasových pohybových 

aktivit v daných obcích. Dále se budu zabývat vybudováním nových sportovních 

víceúčelových hřišť a výstavbou cyklostezek v již zmiňovaných obcích. 

3.1 Základní údaje o obci Mutěnice 

Mutěnice leží ve zvlněné krajině jihovýchodní Moravy v nadmořské výšce od 170 

do 265 m, 11 km od Hodonína. Obec má 3690 obyvatel. Jeho katastrální výměra je 3 237 ha. 

Svoji rozlohou a plochou vysázenou vinicemi patří Mutěnice k největším obcím okresu 

Hodonín. Obcí protéká Mutěnický potok a řeka Kyjovka. Na této řece, východně od obce 

se nachází rybniční soustava Zbrod. Na jižním okraji katastrálního území se nachází lesní 

masiv Horní Kapansko o rozloze cca 160 ha.
7
 

Obr. č. 3.1 -Znak obce Obr. č. 3.2- Poloha obce 

 

 

 

                                  

                                                                 

Zdroj: www.mutenice.cz                                                                          Zdroj: www.turistik.cz 

                                                           
7
 ČEJKA J. a kol, Mutěnice – dějiny vinařské obce, Obec Mutěnice, 2002, str. 1.          
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3.1.1 Historie obce 

Ve 13. století patřily Mutěnice spolu s Čejkovicemi templářům. Do roku 1312 patřily 

panství Johanitům, kteří osídlovali Strakonice v Čechách, ale své osady nespravovali, nýbrž je 

jenom pronajímali. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1367. 

Státní silnice přes Mutěnice byla postavena r. 1835. Železná dráha ze Zaječí- 

Mutěnice do Hodonína je z roku 1896 a odbočka z Mutěnic do Kyjova je z roku 1900. Roku 

1896 byla vystavěna nákladem obce radnice na poschodí. 

V bývalé staré cihelně za oborou v chalupě č. 120 bydlel v mládí pozdější prezident 

TGM, když se tam jeho rodiče přistěhovali v r. 1852. Chalupa však byla bouří zničena r. 

1919.
8
 

3.1.2 Vinařství 

Geografická poloha obce s velkými plochami vinorodých strání dávají právo hovořit 

o Mutěnicích jako o srdci vinařského kraje. Mutěnický viniční katastr je rozdělen na pět 

viničních tratí: Vyšicko, Mutěnská hora, Úlehle, Hraničky a Dubňanská hora. Mezi 

pracovitým lidem této obce se vinařská tradice dědí z otců na syny, téměř každý vlastní 

vinohrad a vinný sklep. Raritou Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části 

obce zvané „Bůdy“.
9
 

3.2 Sport v obci 

V mé práci jsem analyzovala podporu sportovních činností za sledované období, 

a to v letech 2006-2011. Právě v roce 2006 došlo k významnému rozšíření sportovního 

zázemí, kdy byla vybudována nová multifunkční hřiště, do té doby se v obci nacházela pouze 

dvě travnatá fotbalová hřiště, z nichž pouze jedno je využíváno k fotbalovým utkáním. Díky 

tomuto projektu se značně zvýšila úroveň a dostupnost sportu v obci. 

                                                           
8
 Obec Mutěnice. Dostupné z: http://www.mutenice.cz/historie/ 

 
9
  Obec Mutěnice. Dostupné z: http://www.mutenice.cz/vinarstvi/ 
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3.2.1 Sportovní zázemí 

V obci se nachází halová tělocvična, jež je součástí místní Základní školy, slouží 

tedy především žákům, je však hojně využívána i místními občany v odpoledních a večerních 

hodinách. U školy nalezneme také velké travnaté hřiště, na němž se dříve hrával fotbal, nyní 

slouží pro žáky základní školy a děti z mateřské školy, jimž poskytuje dostatečný prostor 

pro sportovní výuku. Dále je v okolí školy vybudováno betonové hřiště pro basketbal. 

3.2.2 Fotbal v obci 

Především fotbal má v Mutěnicích dlouholetou tradici. Hraje se zde už od roku 1926. 

Během historie prošel fotbalový oddíl mnoha změnami, hlavně co se týče názvů a sdružení 

s dalšími oddíly. Fotbalový klub byl založen 20. 3. 1993. V současnosti jej řídí 10 – ti členný 

výbor a představuje největší zájmovou organizaci. Klubové barvy jsou zelená a žlutá. 

S narůstající úrovní a postupem jednotlivými soutěžemi bylo zapotřebí zkvalitnění podmínek 

pro rozvoj fotbalu. Součástí fotbalového stadionu „Pod Búdama“ je travnaté hřiště, dále 

od roku 2006 nově realizované hřiště s umělým povrchem, hřiště na tenis, hřiště na košíkovou 

(volejbal, nohejbal), hřiště na skateboard-U rampa.
10

 

 

3.2.3 Struktura financování víceúčelových hřišť: ( za rok 2006) 

Tabulka č. 3.1 -Financování hřišť 

Hřiště na tenis 2.497 936,- Kč 

Hřiště na košíkovou 1.835 117,- Kč 

Hřiště pro skateboard 1.271 380,- Kč 

Celkem 5 604 433,- Kč 

 Zdroj: Interní informace obce Mutěnice. Vlastní zpracování. 

V roce 2006 obec vybudovala sportovní víceúčelová hřiště za celkovou hodnotu 

5 604 433,- Kč, jednalo se o hřiště na tenis, košíkovou a skateboard. Z archivu obce bylo 

zjištěno, že například na výstavbu tenisového kurtu dostala obec dotaci ve výši 2 300 00 Kč. 

 

                                                           
10

  Obec Mutěnice. Dostupné z: http://www.mutenice.cz/fotbalovy-klub-mutenice/ 

http://www.mutenice.cz/fotbalovy-klub-mutenice/
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V souvislosti s fotbalem bych se ještě ráda zmínila o oddílu ženské kopané, jehož 

jsem aktivní hráčkou. Tento oddíl byl založen před deseti lety. V současnosti spadá pod 

fotbalový klub FK Mutěnice, na jehož provoz přispívá obec každoročně částkou 30 000,- Kč. 

Se sportem souvisí nezbytný odpočinek a regenerace. V nově vzniklém relax centru 

Slunečnice jsou místním občanům nabízeny tyto služby: solární louka, sauna, vířivka a také 

mnoho různých pohybových aktivit, mezi něž patří nové „moderní“ sporty jakými jsou 

spinning, pilátes, jumping, flowin, dále posilovna. Nabídka je velmi bohatá a tudíž 

si rozhodně vybere každý. 

V obci se nezapomíná ani na nejmenší, je zde několik dětských hřišť se skluzavkami, 

pískovišti a průlezkami.  

3.3 Výstavba cyklostezky Kyjov-Mutěnice („Mutěnka“) 

3.3.1 Základní údaje o stavbě 

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) jako vlastník a provozovatel 

regionální dráhy „Mutěnice-Kyjov“, podala 27. 8. 2007 návrh na zrušení této dráhy v úseku 

od km 1, 328 do km 14, 511. Ministerstvo dopravy, jako drážní správní orgán, návrh řádně 

projednal a dne 9. 4. 2009 dráhu zrušilo. 

Cyklostezka po tělese bývalé železnice Mutěnice-Dubňany-Svatobořice-Kyjov, byla 

zpočátku určena pro přepravu osob a zemědělských produktů. V posledních letech jejího 

života opodstatňovala její existenci převážně přeprava uhlí z místních lignitových dolů 

do hodonínské elektrárny. S útlumem lignitového hornictví na Slovácku čekal postupný zánik 

i tuto železnici. Nevyužitou železnici (železniční těleso) mezi Kyjovem a Mutěnicemi chtěly 

okolní obce proměnit v cyklostezku.  

Dne 6. 1. 2010 byla podepsána zakladatelská smlouva Dobrovolného svazku obcí 

Mutěnka, tvořený obcemi: Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Dubňany, Mutěnice. Předmětem 

činnosti svazku obcí a jeho účelem je zejména ochrana společných zájmů a veškerých aktivit 

v souvislosti s rekonstrukcí, stavbou a provozováním cyklostezky Kyjov-Mutěnice 

v mikroregionu, tvořeném katastrálním územím všech členů svazku. Parcely bývalé 

regionální dráhy vlastní Státní železniční dopravní cesta (SŽDC). Pozemky budou 

v dlouhodobém pronájmu DSO Mutěnka, později se převedou do jejího majetku. 
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V celém úseku byl rozebrán kolejový svršek, vyjma štěrkového lože. Odstraněn byl 

také železniční most v km 14, 155. Na štěrkové lože byla po jeho srovnání posazena 

konstrukce cyklostezky. 

Začátek hlavní trasy cyklostezky na tělese zrušené dráhy byl naplánován 

za „trianglem“ za stanicí Mutěnice a to v místě stávajícího železničního přejezdu v km 1,525, 

odkud bude cyklostezka připojena na silnici III/4254. Konec hlavní trasy cyklostezky je určen 

v km cca 14,130, před železničním mostem přes řeku Kyjovku v km 14, 155. Z tohoto místa 

je navrženo propojení se sítí místních komunikací v Kyjově. 

Na základě konzultace na SFDI byla navržena společná obousměrná stezka 

pro cyklisty a chodce, nedělená (původně byla v návrhu samostatná cyklistická stezka, 

bez provozu chodců), zpevněná část bude ponechána v původně dohodnuté šířce 2,50 m. 

Na začátcích a koncích jednotlivých úseků nebudou instalovány fyzické zábrany k zabránění 

vjezdu motorových vozidel. Jejich instalací by se současně vyloučila možnost příjezdu 

vozidel záchranné služby v případě nehody.  

3.3.2 Cykloturistika 

Stavba je zaměřena především na cykloturistiku, která se v kraji rozvíjí. Je v souladu 

s Programem rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou 

dopravou v Jihomoravském kraji. Odpovídá uvažované trase Janův hrad-Mutěnice-Vracov, 

podle tohoto Programu. Trasa je vhodná pro děti a zároveň také pro in-line bruslaře 

a vozíčkáře.
11

 

3.3.3 Popis trasy 

V Kyjově se na tuto trasu najíždí u místních Šroubáren, stačí jen přejet přejezd, 

projet kolem garáží a už jste na ní. Stezka celou dobu vede po rovince, takže je vhodná 

i pro méně zdatné cyklisty nebo pro rodiny s dětmi. První úsek trasy vede mezi Kyjovem 

a Svatobořicemi-Mistřínem otevřenou krajinou. Ve Svatobořích je možné se napojit na jinou 

cyklostezku vedoucí k milotickému zámku.  

Na trase je několik zpomalovacích retardérů, které upozorňují cyklisty, že se bude 

stezka křížit se silnicí, takže je potřeba při přejezdu těchto úseků vždy dávat pozor. Největší 

                                                           
11

 Interní informace obce-Projektový plán výstavby cyklostezky Mutěnka. 
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pozor je potřeba dávat si při přejezdu silnice Svatobořice-Mistřín – Hodonín, kde je speciální 

zábrana, která Vás donutí zpomalit téměř na krok. Druhá část trasy vede mezi Svatobořicemi 

a Dubňany. Tady se střídá jízda volnou krajinou a chvílemi i pod stromy a to 

až k Jarohněvickému rybníku. Od rybníku se už jede převážně lesem až na konec cyklostezky, 

která končí někde napůl cesty mezi Dubňany a Mutěnicemi. Trasa vede převážně otevřenou 

krajinou a mimo hlavní komunikace, ale také kolem dvou vyhlášených vinařských lokalit 

Pod dubňanskú horú a Mutěnické búdy. Zde je potřeba otočit kolo a jsou 2 možnosti. Buď jet 

stejnou cestou zpátky až do Kyjova, nebo se někde po cestě napojit na jinou trasu a vydat 

se po ní. 

Nevýhodou této cyklostezky je její malá šířka, vejdou se jen 2 kola vedle sebe a je 

potřeba pořád uhýbat cyklistům nebo in-line bruslařům v opačném směru. Naopak její 

výhodou je nenáročnost, příjemná délka (cca 13 km) a krásná příroda okolo cyklostezky.
12

 

 

3.3.4 Struktura financování cyklostezky: 

Železniční těleso je téměř 100- letým provozem železniční dopravy dostatečně 

zhutněno. Tato skutečnost značně snižuje náklady na realizaci zemního tělesa cyklostezky. 

Součástí stavby byla demontáž a prodej původního kolejového svršku a příslušenství, stejně 

jako úpravy dvou železničních mostů a několika propustí pod tratí vč. úpravy svahování 

v některých úsecích cyklostezky.  

Stavba byla podpořena dotací ze SFDI ve výši 24,513 mil. Kč, což představuje 75% 

celkových nákladů stavby. Jednotlivé obce společně ještě doplatí přibližně dva a půl milion 

korun. 

Projekční práce a povolení stavby proběhlo na přelomu let 2010 až 2011, v průběhu 

července-srpna proběhlo otevřené výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 14 subjektů, za 

nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Sdružení SWIETELSKY – SURGEO za celkovou 

cenu 18.885.920,- Kč vč. DPH. Vlastní stavební práce probíhaly od ledna do května 2012, 

celkové stavební náklady činily 18,9 mil. Kč vč. DPH, dotace SFDI pokryla náklady ve výši 

13,7 mil. Kč.  

                                                           
12

 Cyklostezka Kyjov-Mutěnka. Dostupné z: http://vcesku.cz/cyklostezka-kyjov-mutenice-mutenka/ 

http://vcesku.cz/cyklostezka-kyjov-mutenice-mutenka/
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Dne 12. 5. 2012 proběhlo slavnostní otevření cyklostezky spojené s projížďkou 

cyklistické veřejnosti. 
13

 

3.4 Obec Dolní Bojanovice 

3.4.1  Základní údaje o obci 

Obec Dolní Bojanovice leží v úrodné krajině jižní Moravy ve vínorodém 

Dolnomoravském úvalu 8 km západně od města Hodonína. Průměrná nadmořská výška 

se pohybuje kolem 178 m n. m. Obec má necelých tři tisíce obyvatel, se svou historií, 

udržovanými tradicemi a současným bohatým kulturním životem je zajímavou zastávkou 

při putování Jižní Moravou. Katastrální výměra obce činí 1992 ha. Nejstarší písemná zpráva 

o obci, psaná latinsky, pochází z roku 1196.
14

 

 Obr. 3.3. - Znak obce 

 

Zdroj: www.dolnibojanovice.cz 

 

3.4.2 Sport v obci 

V obci působí několik sportovních organizací, mezi něž patří: fotbalový klub, 

handball club, stolní tenis, tenisový klub, hokejbal, Orel. Důležitým mezníkem v oblasti 

podpory sportu byl rok 2006. Zázemí pro činnost tvoří hřiště a budova Orlovny, která byla 

v tomto roce slavnostně otevřena. Přispěla tak ke zkvalitnění a rozvoji sportu v obci. 

                                                           
13

 Financování cyklostezky. Dostupné z: http://www.cyklodoprava.cz/file/finance-vyuziti-stavajicich-cest-ve-

volne-krajine-opustena-drazni-telesa-priklad-2012-mutenka/ 
14

 Obec Dolní Bojanovice. Dostupné z: http://www.dolnibojanovice.cz/informace-o-obci/obec-dolni-bojanovice/ 

http://www.cyklodoprava.cz/file/finance-vyuziti-stavajicich-cest-ve-volne-krajine-opustena-drazni-telesa-priklad-2012-mutenka/
http://www.cyklodoprava.cz/file/finance-vyuziti-stavajicich-cest-ve-volne-krajine-opustena-drazni-telesa-priklad-2012-mutenka/
http://www.dolnibojanovice.cz/informace-o-obci/obec-dolni-bojanovice/
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3.4.3 Sportovní zařízení 

Orel Jednota Dolní Bojanovice 

Místní jednota Orla byla obnovena v roce 1992. Její působení spočívá ve vyplňování 

volného času dětí, mládeže i dospělých. Mezi pravidelnou činnost patří kroužky (volejbal, 

florbal, taneční, výtvarný, všeobecný sport, zdravotní cvičení aj.) a nejrůznější akce. Pořádají 

turnaje, závody, pobyty v přírodě a také kulturní akce. Orlovna vznikla jako centrum 

pro rodinu, kde se děti mohou do sytosti vyhrát v dětském koutku, sále či na hřišti, společně 

si s rodiči zahrát bowling či posedět při občerstvení. V budově je také umístěna posilovna. 

Podkroví Orlovny je v současné době využíváno nejen členy orla, ale i širokou veřejností: 

pro zdravotní cvičení, trénink kick-boxu, cvičení aerobiku, jako prostor pro kroužky, 

zdokonalování tanečního umění dětí či jen tak, jako herní místnost. Umístěny jsou zde také 

pokoje, které je možno využívat mimo jiné pro přespání při víkendových akcích, turnajích 

apod. 

Fotbalový klub 

Začátek sportovní činnosti sahá do dvacátých a třicátých let dvacátého století. Hlavní 

činností byla a je kopaná. Pro ni jsou tu dvě výborná travnatá hřiště se sportovním areálem. 

Fotbalový klub spadá pod Tělovýchovnou jednotu Dolní Bojanovice. Je členěn dle 

jednotlivých oddílů: muži, dorost, žáci, fotbalová přípravka. 

Handball club 

Bojanovský oddíl házené mužů vznikl v roce 1984. Pro svou činnost využívá 

tělocvičnu a hřiště ZŠ Dolní Bojanovice. 

Stolní tenis 

Oddíl stolního tenisu má v obci nejdelší tradici, protože počátky stolního tenisu 

se datují od poloviny padesátých let minulého století. Do mistrovských soutěží se oddíl 

přihlásil v roce 1962 a utkání se hrávala v sále „Horní hospody.“ 

Tenisový klub  

V roce 1983 byl několika nadšenci založen tenisový oddíl. Výraz „nadšenci“ je 

použit proto, že začátky tenisu v Dolních Bojanovicích byly opravdu pionýrské. Hrálo 
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se pouze na jednom kurtu, který představovala asfaltová plocha vedle fotbalového hřiště. 

V roce 1990 se podařilo vybudovat 2 antukové kurty (za dalších 5 let byl vybudován i třetí 

kurt). Výstavba kurtů byla financována Obecním úřadem, ale i členové klubu přiložili ruku 

k dílu. Odpracovali spoustu hodin při přípravě terénu, kácení topolů, vyrovnání ploch apod. 

Od roku 1997 hrál tenisový klub krajskou soutěž. V některých letech byla v této soutěži 

nasazena i dvě mužstva včetně žen.  

V roce 2005 bylo tenistům doporučeno tenisovým svazem ukončit účast v soutěži 

pro nevyhovující podmínky v oblasti sociálního zázemí. V tomto ohledu je tenisový klub 

v kraji bohužel stále výjimkou. Od roku 1998 hraje klub Slováckou ligu. Tuto soutěž 

se družstvu poprvé podařilo vyhrát v roce 2008. Tenisový klub se již od svého vzniku věnuje 

i výchově tenisové mládeže. V dnešní době se učí ovládat tenisovou raketu v pravidelných 

trénincích celkem 20 dětí. Aktivity tenisového klubu nepředstavují jen účast v soutěžích 

a výchově mladé tenisové generace, ale také v údržbě tenisového areálu a přilehlých prostor. 

Spoustu hodin zabere například nejen příprava kurtu na sezonu po zimních měsících, ale 

i jejich údržba během sezony. V rámci možností časových i finančních se tenisté snaží areál 

udržovat a vylepšovat. Ke své činnosti využívá špičkové antukové kurty odpovídající 

soutěžním podmínkám. Kurty jsou využívány nejen pro potřeby tenisového klubu, ale 

i pro individuální rekreaci. 

Hokejbal  

Hokejbal je nejmladším sportovním oddílem v obci. V současnosti tým HBC Snipers 

Dolní Bojkovice hraje okresní hokejbalovou ligu.
15

 

3.4.4 Struktura financování sportovních zázemí obcí 

Jak činnosti místního Orla, tak TJ-kopané jsou obcí významně podporovány. V roce 

2005 obec přispěla 3 mil. Kč na stavbu Orlovny, na kterou si tato organizace zajistila cca 25 

mil. Kč. V roce 2012 bylo dobudováno sportovní zázemí pro TJ, spolu s investicí pro tenisový 

klub, zde obec investovala téměř 10 mil. Kč. Obec také chystá opravu budovy staré 

„čističky“, jako servisního a technického zázemí pro TJ a tenisový klub. Ve spolupráci 

s těmito subjekty chce obec zhotovit nové oplocení a brány. Blíže tyto projekty budou 

rozebrány ve čtvrté kapitole. 

                                                           
15

 Obec Dolní Bojanovice. Dostupné z: http://www.dolnibojanovice.cz/sport/ 

http://www.dolnibojanovice.cz/sport/
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3.4.5 Výstavba cyklostezky „Dolní Bojanovice- Novodvorský rybník“ 

Historie výstavby sahá do roku 2006, kdy byl vypracován tak zvaný generel 

cyklostezek. V rámci něj byly vytipovány důležité úseky, kdy jedním z nich bylo právě 

spojení mezi Dolními Bojanovicemi a Hodonínem. Samotné realizaci však předcházelo 

množství vyřizování, přičemž stavební povolení se podařilo získat až v roce 2010. 

Stavba cyklostezky „Dolní Bojanovice – Novodvorský rybník“ byla realizována 

od září do listopadu 2011 obcí Dolní Bojanovice ve spolupráci s Mikroregionem Hodonínsko. 

Projekt je součástí tvořené cyklistické sítě na Hodonínsku a má regionální charakter. Jejím 

vybudováním vzniklo mezi obcí Dolní Bojanovice a Hodonínem spojení nejen pro cyklisty, 

ale také například pro in-line bruslaře. Nový asfaltový povrch tvoří 1 780 m a navazuje na již 

vybudovaný úsek víceúčelové lesní asfaltové komunikace od hodonínské ZOO až 

k Novodvorskému rybníku a na cesty a hráze společnosti Rybářství Hodonín s.r.o. Celková 

délka trasy je nyní 5 730 m a vede příjemným lesním prostředím, je vhodná nejen pro rodiny 

s dětmi, ale také pro další sportovce nebo tělesně postižené, kteří jistě ocení rovinný 

a přehledný terén.  

3.4.6 Financování cyklostezky 

Celkové náklady této akce byly 9 471 194 Kč, z čehož příspěvek ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury činil 5 917 000 Kč a příspěvek z Jihomoravského kraje 3 554 194 Kč. 

Obci se podařilo získat na výstavbu dané cyklostezky příspěvky, jež pokryly celkové 

vynaložené náklady na tuto stavbu, obec tudíž nemusela uvolňovat prostředky ze svého 

rozpočtu. Využila dotaci z Jihomoravského kraje, a také ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury, který je významným finančním zdrojem při výstavbě cyklostezek, ale i dalších 

pozemních komunikacích. Samozřejmě že bez kvalitně zpracovaného projektu by nebylo 

možné tuto akci uskutečnit. Obci se nepodařilo získat dotaci z fondů EU, uspěla s dotací až 

u SFDI. Dne 4. 12. 2011 byl tento nový úsek cyklostezky slavnostně otevřen a uveden 

do provozu.
16

 

 

                                                           
16

Výstavba cyklostezky „Dolní Bojanovice- Novodvorský rybník“. Dostupné z: http://www.hodonin.eu/hodonin-

a-dolni-bojanovice-spojila-nova-cyklostezka/d-1054588. 

http://www.hodonin.eu/hodonin-a-dolni-bojanovice-spojila-nova-cyklostezka/d-1054588
http://www.hodonin.eu/hodonin-a-dolni-bojanovice-spojila-nova-cyklostezka/d-1054588
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4 Porovnání a zhodnocení podpory sportovních činností 

ve vybraných obcích 

V předposlední části jsem zaznamenala pomocí tabulek a grafů podporu sportovních 

činností v daných obcí, a to za sledované období let 2006-2011. Zaměřila jsem se na rozpočty 

obcí, především na výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové sklady. Z tohoto pohledu spadá 

pro mě nejdůležitější oblast tělovýchovy a zájmové činnosti do položky služeb. Využila jsem 

dostupného tzv. online rozklikávacího rozpočtu obcí, dále jsem vybrané položky rozpočtu 

rozebírala s místními starosty. 

Snažila jsem se vytvořit ucelený přehled o tom, jak obce finančně podporují 

a přispívají na sportovní zařízení, sportovní činnosti, akce konané v obcích. Vytvořila jsem 

základní tabulky, jež jsem dále členila na dílčí a podrobnější až jsem dospěla ke své 

problematice tělesné výchovy. Zajímalo mě také, jak velký podíl ve struktuře výdajů náleží 

právě oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti, jaké postavení obec zaujímá ke sportu. 

Na závěr jsem provedla vzájemné srovnání obou obcí dle přepočtu podílu výdajů tělovýchovy 

a ZČ na obyvatele. 

4.1 Zařazení Tělovýchovy a ZČ do oblasti služeb 

 zařízení předškolní výchovy a základního vzdělání 

 kulturu (činnosti knihovnické a ostatní náležitosti kultury) 

 činnosti registrovaných církví a náboženských společností 

 sdělovací prostředky (rozhlas a televize) 

 tělovýchova 

 zájmová činnost a rekreace 

 rozvoj bydlení a bytové hospodářství 

 komunální služby a územní rozvoj (veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní plánování, 

komunální služby a jinde nezařazené) 

 nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů) 

 ochrana přírody a krajiny (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 
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Tabulka č. 4.1-Výdaje obce Mutěnice v letech 2006-2008, (údaje v Kč) 

  

      

 

 

 

 

 

 Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování.  
 

(* - jedná se o konsolidované výdaje) 

Tabulka č. 4.2 -Výdaje obce Mutěnice v letech 2009-2011, (údaje v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

  

V tabulkách č. 4.1 a 4.2 jsou uvedeny výdaje na Tělovýchovu a Zájmovou činnost 

v obci Mutěnice za sledované období v letech 2006-2011 dle odvětvového třídění rozpočtové 

skladby. Jednotlivé položky budou více rozebrány v následujících tabulkách. 

*VÝDAJE 2006 2007 2008 

Zemědělství a lesy 106 670 97 380 116 300 

Průmysl 11 065 580 29 914 070 10 849 070 

Vzdělávání 3 200 000 3 403 540 3 604 000 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 696 990 686 980 933 070 

Tělovýchova a ZČ 6 284 640 873 950 1 101 620 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 125 020 8 850 680 7 070 740 

Ochrana životního prostředí 12 334 580 12 599 480 18 483 150 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ +2 038 900 + 1 408 520 + 8 949 690 

*Výdaje: 2009 2010 2011 

Zemědělství a lesy 30 010 

 

108 010 60 010 

Průmysl 22 324 130 28 474 640 10 543 970 

Vzdělávání 3 600 000 25 668 950 5 803 070 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 858 920 1 196 820 1 103 880 

Tělovýchova a  ZČ 1078 010 791 650 841 500 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 242 220 9 899 360 10 592 290 

Ochrana životního prostředí 54 635 460 1 967 620 1070 910 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 790 370 -21 922 220 + 7 982 420 
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Graf č. 4.1-Podíl Tělovýchovy a ZČ 

Procentuální podíl výdajů Tělovýchovy a ZČ v jednotlivých letech 2006-2011/ k celkovému objemu 

výdajů 

 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování.  

Když vyjdeme ze základu výdajů (100%), tak největší procentuální podíl vidíme 

v roce 2006, kdy na oblast Tělovýchovy a zájmové činnosti bylo vynaloženo z celkových 

výdajů 12,4% prostředků, v dalších letech 2007-2011 tento podíl značně klesl, pohybuje 

se v rozmezí 1-2% z celkového objemu finančních prostředků. 

 

Graf č. 4.2- Výdaje na Tělovýchovu a Zájmovou činnost v letech 2006-2011, (údaje v Kč) 

 

 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 
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Při pohledu na tento graf vidíme markantní rozdíl ve výdajích na podporu sportu. Jak 

již bylo několikrát zmíněno, tak obec vynaložila největší objem finančních prostředků 

na Tělovýchovu a zájmovou činnost v roce 2006. Jednalo se o výstavbu multifunkčních hřišť- 

hřiště na tenis, košíkovou (volejbal), skateboard. Obec vynaložila celkovou částku ze svého 

rozpočtu ve výši 5 604 433,- Kč. V dalších letech se prostředky pohybují přibližně v rozmezí 

800 tisíc až 1 mil. Kč. Je to logické, neboť obec zainvestovala značnou částku do výstavby 

hřišť v roce 2006, tudíž v dalších letech musela finanční podporu sportu značně snížit 

a udržovat  přibližně ve stejné výši dle daných možností rozpočtu. 

 Další iniciativy 

Tabulka 4.3 - Podrobnější členění Tělovýchovy a Zájmové činnosti v Mutěnicích v letech 2006-

2011, (údaje v Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tělovýchova 6 241 080 853 950 1 040 000 950 010 600 000 637 000 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

5 573 080 210 950 400 000 ________ _______ _______ 

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

668 000 643 000 640 000 950 010 600 000 637 000 

Zájmová činnost 

a rekreace 

43 560 20 000 61 620 128 000 191 650 204 500 

Ostatní zájmová 

činnost a 

rekreace 

43 560 20 000 61 620 128 000 191 650 204 500 

Celkem 6 284 640 873 950 1 101 620 1 078 010 791 650 841 500 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

4.2  Náhled podpory sportu v Mutěnicích 

 V roce 2006 obec nejvíce investovala do oblasti sportu, již zmiňovanou výstavbou 

hřišť, v roce 2007 investovala částku 210 950,-Kč do provozu sportovního areálu Pod 

Bůdama a v roce 2008 – za částku 400 000,-Kč byla nakoupena nová časomíra. Položka 

Ostatní Tělovýchovná činnost zahrnuje příspěvky obce Fotbalovému klubu FK Mutěnice, 

  

http://www.nasstat.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/


40 
 

největší zájmové organizaci obce. Jelikož v zastupitelstvu obce je mnoho příznivců 

fotbalového klubu, obec každoročně schvaluje na svém zasedání příspěvky pohybující 

se v rozmezí 600 000- 950 000,-Kč. Fotbalový klub platí obci například za pronájem hřiště, 

tato nákladová položka je pak obcí zpětně vyfakturována, zbývající částku si klub ponechává 

na provoz. Položka Zájmová činnost a rekreace obsahuje tzv. granty obce na různá zájmová 

sdružení a spolky, například Junák, Klub důchodců, Myslivecké sdružení, Unie Střelců 

z praku, Centrum pro rodinu Hodonín, Vinařský spolek, Nemocnice TGM Hodonín, 

Kynologický klub, Žofka-rodinné centrum a další. Spolky v obci jsou prakticky neměnné, 

mění se pouze dané částky v jednotlivých letech, jež stoupají především díky solventnímu 

rozpočtu obce.
17

 

Tabulka č. 4.4- Výdaje obce Dolní Bojanovice v letech 2006-2008, (údaje v Kč) 

*VÝDAJE 2006 2007 2008 

Zemědělství a lesy 65 530 171 910 277 620 

Průmysl 5 446 990 8 999 980 14 030 820 

Vzdělávání 13 889 240 3 127 710 4 265 030 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 318 370 2 963 680 1 966 770 

Tělovýchova a ZČ 2 643 390 699 520 1 689 680 

Zdravotnictví ________ 113 190 25 600 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 328 960 21 127 400 12 735 960 

Ochrana životního prostředí 2 086 510 2 203 070 3 403 730 

Sociální věci 2 163 920 1 862 820 3 769 870 

Bezpečnost 1 371 580 180 800 312 040 

Veřejná správa 7 578 870 9 228 290 21 377 330 

Výdaje celkem* 50 936 360 50 678 370 63 854 450 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -6 164 320 +11 051 090 -16 519 260 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

(*jedná se o konsolidované výdaje) 

Tabulka č. 4.4 uvádí výdaje na Tělovýchovu a zájmovou činnost v letech 2006-2008 

dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Jednotlivé položky budou více přiblíženy 

v následujících tabulkách. 

                                                           
17

 Interní informace obce. Rozpočet obce Mutěnice 2006-2011. 
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 Tabulka č. 4.5-Výdaje obce Dolní Bojanovice v letech 2009-2011, (údaje v Kč) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování 

V tabulce č. 4.5 jsou uvedeny výdaje na Tělovýchovu a Zájmovou činnost v obci 

Dolní Bojanovice za sledované období v letech 2006-2011 dle odvětvového třídění 

rozpočtové skladby. Jednotlivé položky budou více rozebrány v následujících tabulkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE 2009 2010 2011 

Zemědělství a lesy 46 340 80 660 109 000 

Průmysl 24 600 510 24 337 330 21 533 930 

Vzdělávání 10 616 080 3 251 990 4 312 330 

Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 328 240 1 793 870 1 480 340 

Tělovýchova a ZČ 538 050 6 020 630 5 030 210 

Zdravotnictví 65 300 15 300 14 100 

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 754 050 9 740 450 9 358 100 

Ochrana životního prostředí 4 406 660 18 771 430 4 361 010 

Sociální věci 1 611 940 1 125 480 1 260 550 

Bezpečnost 237 290 5 655 160 248 370 

Veřejná správa 10 886 440 9 039 650 7 939 850 

Výdaje celkem* 67 090 900 79 831 950 55 647 790 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -568 890 -8 126 520 -4 233 210 
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Graf č. 4. 3- Podíl výdajů na Tělovýchovu a ZČ v obci Dolní Bojanovice 

Procentuální podíl výdajů Tělovýchovy a ZČ v jednotlivých letech 2006-2011/ k celkovému objemu 

výdajů 

   

Zdroj:http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

Když vyjdeme ze základu výdajů (100%), tak největší procentuální podíl výdajů 

Tělovýchovy a ZČ vidíme v roce 2011- 9 % a 2010 7,5%  z celkového objemu finančních 

prostředků, naopak nejmenší podíl nastal v roce 2009, kdy obec přispěla na Tělovýchovu a 

ZČ pouze 0,8 % z celkových výdajů. 

 Graf č. 4.4 - Výdaje na Tělovýchovu a Zájmovou činnost v Dolních Bojanovicích v letech 2006-

2011, (údaje v Kč) 

 

 

Zdroj:http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 
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 V roce 2006 se v grafu projevila účast obce při financování Orlovny, v letech 2007-

2009 neproběhla žádná významná investiční akce. Obec stabilně přispívala zájmovým 

organizacím, především pak Tělovýchovné jednotě a jednotě Orla. V letech 2010-2011 došlo 

k růstu výdajům vynaložených zejména na sportovní zázemí pro TJ tenisový klub a kopanou. 

 

Tabulka č. 4.6- Podrobnější členění Tělovýchovy a Zájmové činnosti v obci Dolní Bojanovice 

v letech 2006-2011, (údaje v Kč) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tělovýchova 2 472 390 488 700 1 252 490 261 280 5 801 980 4 757 190 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

47 300 47 920 930 490 ________ 5 430 950 4 484 160 

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

2 425 090 440 780 322 000 261 280 371 030 273 030 

Zájmová činnost 

a rekreace 

171 000 210 820 437 190 276 770 218 650 273 020 

Využití volného 

času a mládeže 

171 000 173 850 397 990 262 900 210 150 245 000 

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace 

________ 36 970 39 200 13 870 8 500 28 020 

Celkem 2 643 390 699 520 1 689 680 538 050 6 020 630 5 030 210 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

4.3 Náhled podpory sportu v obci Dolní Bojanovice 

Obec podporuje především zájmová sdružení v obci. Pravidla poskytování „dotací“ 

z rozpočtu obce byla přijata a jsou k dispozici. V kompetenci rady obce jsou ze zákona dotace 

do 50 000,-Kč. Nad tuto částku rozhoduje zastupitelstvo. Mezi základní principy přidělování 

dotací patří účelovost. To znamená, že obec chce podporovat především samostatnou činnost 

a práci s mládeží. Chce, aby provozní náklady, tj. energie, vodné, stočné, si hradili žadatelé 

z vlastní ekonomické činnosti, či příspěvků. Účelem je zodpovědnější přístup k hospodaření, 
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motivace k úsporám, především energií. Některé žádosti obsahují např. i odměny funkcionářů, 

či správců areálu. Je na rozhodnutí zastupitelstva, zda tyto náklady podpoří. 

V roce 2006 obec vyčlenila ze svého rozpočtu finanční příspěvek ve výši 30 000,-Kč 

Handball Clubu Dolní Bojanovice, příspěvek ve výši 350 000,-Kč Tělovýchovné jednotě 

Dolní Bojanovice a dotaci na opravu autobusu. Finanční příspěvek ve výši 50 000,-Kč TJO 

Snipers (hokejbal) a Jednotě Orla ve výši 172 000,-Kč. 

V roce 2007 činily příspěvky obce organizacím: příspěvek na činnost pro Tenisový 

klub ve výši 10 000,-Kč, příspěvek na činnost ve výši 175 000,-Kč Orel Jednota, příspěvek 

na činnost ve výši 50 000,-Kč Hokejbal, celkovou dotaci pro TJ Dolní Bojanovice ve výši 

335 000,-Kč. V tomto roce obec také obdržela od Krajského úřadu účelovou dotaci 

na rekonstrukci bývalého dětského hřiště v lokalitě „Řadovky-Zvolence“ ve výši 80 000,-Kč. 

Obnova hřiště proběhla v první polovině r. 2008. Součástí rekonstrukce bude oplocení hřiště, 

vybudování navazujících chodníků a odpočinkové plochy s dětskými atrakcemi. Obec nechala 

zpracovat prostorovou studii, se kterou byla veřejnost seznámena. Postupně se budou 

obnovovat i ostatní hřiště v obci. 

V roce 2008 obec finančně podpořila organizaci Orel jednota ve výši 171 000,-Kč 

s podmínkou, že Orel jednota vybuduje plot mezi Orlovnou a areálem školy a bude udržovat 

okolí Orlovny. HBC Snipers věnovala finanční příspěvek ve výši 50 000,-Kč. Dále to byl 

finanční příspěvek ve výši 260 000,-Kč pro TJ. Obec také přijala dotaci z rozpočtu JMK 

ve výši 65 000,-Kč na:  Technika pro údržbu sportoviště, za podmínek návrhu smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. Na podzim roku 2008 byla do fondů EU (ROP) podána 

žádost o financování „sportoviště“ za téměř 20 mil. Kč. V prvním kole byl mnohonásobný 

převis projektů, tudíž projekt vybrán nebyl. Obec se bude snažit získat peníze ve druhé výzvě. 

Evropské peníze jsou tzv. dražší a administrativně značně náročné. Na posledním zasedaní 

zastupitelstva obce dne 4.12.2008 se rozhodlo o poskytnutí mimořádného účelového 

příspěvku ve výši 50 000,-Kč fotbalovému klubu Dolní Bojanovice na zakoupení zimních 

pneumatik s tím, že částečně sníží příspěvek na příští rok. 

Na přelomu měsíce září a října 2008 došlo vlivem proniknutí vlhkosti z dešťové 

kanalizace k poškození (vzedmutí cca 50%) palubkové podlahy v tělocvičně základní školy. 

Tělocvična byla z větší části nepoužitelná a výuka tělesné výchovy probíhala pouze 

v omezeném rozsahu. Prvotním úkolem bylo odstranění příčiny-zamezení dalšímu pronikání 
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vlhkosti. Byly opraveny dešťové svody a nově provedeno napojení do dešťové kanalizace, 

která vede podél budovy tělocvičny. Rovněž byla odizolována základová konstrukce 

a provedena drenážní odvětrávací vrstva podél objektu tělocvičny a úprava terénu v okolí. 

Počátkem roku 2009 byla poškozená část podlahy rozebrána, provedeno vysušení 

podkladních vrstev, do podlahy byl zabudován odvětrací systém, podlaha byla přebroušena, 

vykytována a nalakována včetně lajnování. Tělocvična tak opět slouží nejen žákům základní 

a mateřské školy, ale i sportovním oddílům. Na opravu podlahy získala obec neinvestiční 

dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje-Dotační program Jihomoravského kraje pro oblast 

tělovýchovy a sportu „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji na rok 2009 

ve výši 120 000,-Kč. 

V roce 2009 obec chtěla získat prostředky z fondů EU na nové zázemí pro sportovce, 

na tento projekt bohužel prostředky nezískala, v Regionálním operačním programu byl převis 

více než 500%, jak již bylo zmíněno, obec se tudíž snažila hledat možnosti jinde. Slíbená 

cyklostezka podél Prušánky směr „Novodvorský rybník“ byla řešena s pomocí mikroregionu 

Hodonínsko, stavba byla podmíněna získáním dotací z fondů EU. Ani tato dotace však nebyla 

úspěšná, obec nakonec nalezla řešení v podobě získání prostředků ze SFDI a Jihomoravského 

kraje, jak již bylo také uvedeno. V tomto roce rozdělila příspěvky: pro Tělovýchovnou 

jednotu ve výši 263 000,-Kč, pro Orel jednotu ve výši 166 000,-Kč, příspěvek pro hokejbal 

HBC Snippers ve výši 40 000,-Kč.  

Obec Dolní Bojanovice získala v rámci grantového programu „Energie z přírody 

2009“ příspěvek na realizaci projektu „Park za obecním domem v Dolních Bojanovicích- 

II.část.“ V rámci projektu byla řešena úprava navazující části veřejného prostranství. 

Revitalizací lokality za Obecním domem vznikla polyfunkční plocha pro dětské hry, 

sportování mládeže a setkávání rodičů s dětmi. Byla osazena dětská skluzavka a velkoplošná 

kreslící tabule. Do projektu se rovněž zapojilo Rodičovské centrum Sluníčko a žáci ZUŠ. 

Celkové náklady činily 697 055,-Kč, grantový příspěvek od MND Gas Storage, a.s. činil 

330 000,-Kč. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2010. Slavnostní otevření proběhlo v dubnu 2010. 

Významnou stavbou, započatou v červenci 2010, je první etapa dobudování zázemí 

pro sportovce-tenisový klub. Zároveň byly připraveny inženýrské sítě pro druhou etapu-

zázemí pro TJ-kopaná. V návrhu rozpočtu bylo s touto stavbou počítáno pro příští rok. 

V neděli 12. prosince 2010 proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaného sportovního 

zázemí pro tenisový klub. Akce „Dolní Bojanovice-sportovní zázemí pro TJ Tenisový klub“ 
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byla financována za přispění státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu 

Ministerstva pro místní rozvoj- Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně 

postižených regionů. Celkové náklady činily 5,1 mil.Kč, z toho obec získala dotaci ve výši 2,9 

mil.Kč. V budově se nacházejí šatny, sociální zařízení, klubovna a sklad nářadí. V rámci 

stavby byla vybudována přístupová komunikace a inženýrské sítě. Vybavení si z větší části 

hradil místní Tenisový klub. 

V roce 2011 obec nastavila nové zásady podpory, kdy spolky budou mít nové 

objekty ve výpůjčce, budou se o ně starat a provoz budou hradit z příspěvků členů 

a hospodářské činnosti. Obec bude poskytovat dotace účelové, to znamená na zájmovou- 

sportovní činnost s důrazem na práci s dětmi a mládeží. Obec také hledá možnosti 

profinancování rozšíření tělocvičny na halu, na kterou je již vyřízené i stavební povolení. 

Obec poskytla finanční příspěvek na rok 2011 ve výši 230 000,-Kč organizaci Orel 

jednota a stejnou částku organizaci Tělovýchovná jednota a organizaci HBC Snipers 10 000,-

Kč. Také v tomto roce byla úspěšně realizována dlouho očekávaná stavba cyklostezky, neboť 

obec získala potřebné dotace ze SFDI a z kraje. 

Koncem června 2011 byla zahájena výstavba nového zázemí pro Tělovýchovnou 

jednotu-kopaná. Hlavním důvodem výstavby nového areálu byl především alarmující stav 

původních kabin. Výstavba kabin probíhala od září a předcházelo jí mnoho jednání s vedením 

klubu. Nová budova stála téměř 5 mil. Kč a byla postavena tak, aby splnila požadavky klubu. 

Interiér kabin je vyzdoben kresbami žáků Základní školy. Obec získala na tuto stavbu dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj- Program Podpory obnovy a rozvoje venkova, podprogram 

zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci ve výši 400 000,-Kč. Dodavatelem 

stavby se stala Stavební firma Plus, s. r. o. Nové sportovní zázemí pro fotbalisty bylo 

slavnostně otevřeno v neděli 13. května 2012. Záměrem zastupitelstva bylo vytvořit sportovní 

komplex, který přispěje ke sportovnímu vyžití mládeže v  obci. 

V roce 2012, který však již v tabulce není zahrnut, obec poskytla finanční příspěvek 

v celkové výši 275 000,-Kč a z toho byl závazný ukazatel 135 000,-Kč na mzdové náklady 

organizaci Tělovýchovné jednotě. Stejná částka pro Orel jednota, z toho závazný ukazatel činí 

25 000,-Kč na opravu plotu víceúčelového hřiště v areálu Základní školy zmiňované 

organizaci, finanční příspěvek ve výši 15 000,-Kč organizaci HBC Snipers. 
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Příspěvek ve výši 59 100,-Kč Mikroregionu Hodonínsko na rok 2012 a investiční 

příspěvek na předfinancování investiční akce cykloodpočívadla Dolní Bojanovice ve výši 

284 000,-Kč-kofinancování obce je rozpočtováno na 15%. Zmíněná cykloodpočívadla jistě 

poslouží ke zkvalitnění cyklostezek, jež se v regionu rozvíjí.
18

 

 Graf č. 4.5-Srovnání obou obcí: Výdaje na Tělovýchovu a ZČ v obcích Dolní Bojanovice a 

Mutěnice v letech 2006-2011, údaje v Kč 

 

Zdroj:http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

V grafu č. 4.5 je znázorněno srovnání obou obcí z hlediska výdajů na Tělovýchovu 

a ZČ v obcích Dolní Bojanovice a Mutěnice v letech 2006-2011. V roce 2006 obce vynaložily 

poměrně velké výdaje na oblast sportu, v Dolních Bojanovicích to byla výstavba Orlovny, jež 

byla v tomto roce slavnostně otevřena a v Mutěnicích to byla již několikrát zmiňovaná 

výstavba víceúčelových hřišť. Období let 2007-2009 bych charakterizovala jako stabilní, obec 

Mutěnice přispívala na činnost především fotbalovému klubu FK Mutěnice a dalším 

zájmovým organizacím v obci. Ne jinak tomu bylo i v Dolních Bojanovicích, kde jsou však 

finanční prostředky rozděleny mezi více oddílů a zájmových kroužků. V letech 2010-2011 je 

zjevný nárůst podpory sportovní činnosti v obci Dolní Bojanovice, kdy došlo k výstavbě 

sportovního zázemí pro TJ Tenisový klub a kopanou. V Mutěnicích žádná podobná investiční 

výstavba neproběhla, obec opět vyčlenila z rozpočtu své pravidelné příspěvky fotbalovému 

klubu a zájmovým organizacím. 

                                                           
18

 Interní informace obce. Zpravodaj obce Dolní Bojanovice 2006-2011. 
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Graf č. 4.6 - Srovnání obou obcí - Výdaje na Tělovýchovu a ZČ v obcích Dolní Bojanovice a 

Mutěnice v letech 2006-2011, (údaje v Kč) 

DLE PŘEPOČTU NA OBYVATELE: Mutěnice - 3 656 obyv. 

                                                             Dolní Bojanovice -2 967 obyv.      

                                                                (dle statistických údajů z www.rozpocetobce.cz) 

 

Zdroj:http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

V grafu č. 4.6 jsem chtěla zohlednit to, že obě dvě obce sice spadají do stejné 

velikostní kategorie v počtu obyvatel 2000-4 999, avšak Mutěnice mají přibližně o 700 

obyvatel více. Tento fakt by měl více nahrávat Mutěnicím v případě financování sportu, 

ale po přepočtení na obyvatele jsem toho názoru, že nepatrně více se přispívá na sportovní 

aktivity v obci Dolní Bojanovice. Např. v roce 2007 obec Dolní Bojanovice vydala 

na Tělovýchovu a činnost částku 699 520,-Kč a obec Mutěnice 873 950,-Kč, rozdíl činí 

174 430,-Kč, ale po přepočtení na obyvatele prakticky žádný rozdíl ve výdajích není. 
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Tabulka č. 4.7 - Závěrečná srovnávací tabulka podrobného členění Tělesné výchovy a Zájmové 

činnosti obou obcí v letech 2006-2011, (údaje jsou v Kč) 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz. Vlastní zpracování. 

4.4 Závěrečné zhodnocení podpory sportu obou obcí 

Shodné znaky obou obcí: Mutěnice a Dolní Bojanovice jsou turisticky velmi 

zajímavé díky své poloze a vinorodým stráním, jež je přímo předurčují pro cestovní ruch. 

S rozmachem výstavby cyklostezek na Jižní Moravě, ani tyto obce nezůstaly pozadu. V obou 

obcích proběhla výstavba cyklostezek přibližně ve stejném časovém horizontu. Oběma 

plánovaným akcím předcházela zdlouhavá jednání, týkající se odkupu pozemků, stavebního 

povolení. V případě Dolních Bojanovic to byl „pouze“ dvoukilometrový úsek, do projektu 

Mutěnka se zapojily obce Dobrovolného svazku, byla vybudována 15 km cyklostezka 

propojující několik obcí. Bohužel se však obcím nedaří získávat prostředky na projekty z EU, 

Dolní 

Bojanovice/ 

Mutěnice 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tělovýchova 2 472 390 

6 241 080 

488 700 

853 950 

1 252 490 

1040 000 

261 280 

950 010 

5 801 980 

600 000 

4 757 190 

637 000 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

47 300 

5 573 080 

47 920 

210 950 

930 490 

400 000 

________ 

________ 

5 430 950 

________ 

4 484 160 

________ 

Ostatní 

tělovýchovná 

činnost 

2 425 090 

668 000 

440 780 

643 000 

322 000 

640 000 

261 280 

950 010 

371 030 

600 000 

273 030 

637 000 

Zájmová činnost 

a rekreace 

171 000 

43 560 

210 820 

20 000 

437 190 

61 620 

276 770 

128 000 

218 650 

191 650 

273 020 

204 500 

Využití volného 

času a mládeže 

171 000 

________ 

173 850 

_______ 

397 990 

________ 

262 900 

_______ 

210 150 

________ 

245 000 

________ 

Ostatní zájmová 

činnost a rekreace 

________ 

43 560 

36 970 

20 000 

39 200 

61 620 

13 870 

128 000 

8 500 

191 650 

28 020 

204 500 

Celkem 2 643 390 

6 284 640 

699 520 

873 950 

1 689 680 

1 101 620 

538 050 

1078 010 

6 020 630 

791 650 

5 030 210 

841 500 
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což je jistě škoda, ale přesto obce dotáhly své plány do úspěšného konce a vše bylo 

zrealizováno. Obě obce také pojí dlouholetá tradice ke sportu, především fotbalu, jehož 

podpora se značně projevuje v rozpočtu obou obcí. Během šestiletého období, jež jsem v práci 

hodnotila, obce vynaložily, dle mého názoru, značnou aktivitu v oblasti sportu. Vznikly již 

výše jmenované cyklostezky, byla vybudována Orlovna-sportovně společenské centrum, 

proběhla výstavba multifunkčních hřišť, zlepšilo se technické a sociální zázemí klubů. 

Kvalitní sportovní zázemí tak nelze upřít ani jedné obci. 

Odlišnosti obou obcí: V oblasti sportu a nejen tam, se klade důraz na výchovu 

a práci s mládeží, jež je důležitá pro nástup další sportovní generace. Samozřejmě, že 

prioritou obou obcí je podporovat mládež a rozvíjet tak nové talenty, přesto si myslím, že 

v obci Dolní Bojanovice se věnuje více času, prostoru a financím právě dětem. Vzniklo zde 

dostatečně kvalitně vybavené společensko-kulturní centrum Orlovna, jež v obci Mutěnice 

chybí, což můžeme vidět i v položce Využívání volného času a mládeže, kterou v obci 

neregistrujeme. Obec Mutěnice soustřeďuje svou pozornost hlavně na fotbal, samozřejmě 

jsou zde oddíly přípravky, dorostu a mladších žáků, ale v Bojanovicích se podporuje mnohem 

větší zástup oddílů, nejvíce prostředků získává Tělovýchovná jednota a Orel jednota, je zde 

Fotbalový klub, Tenisový klub, Hokejbal, Stolní tenis, Handball club, oddíly florbalu, 

volejbalu a mnoho dalších zájmových kroužků. V Bojanovicích se nezapomíná ani na 

nejmenší, v posledních letech se postavilo několik dětských hřišť, jež rozvíjí dětské 

dovednosti a pohybovou činnost, děti tak mohou svůj čas využívat lépe než sezením u 

počítače. Obci se podařilo získat na tyto projekty dotace z grantových programů, což svědčí o 

dobré propracovanosti a kvalitě připravovaných projektů. V Mutěnicích tři menší dětská 

hřiště jsou, přesto takto velká obce by si jistě zasloužila přinejmenším jedno velké 

odpočinkové hřiště, které je již delší dobu přáním maminek a místních občanů. 

V posledních letech, i při pohledu na závěrečnou srovnávací tabulku vyplývá, že 

obec Dolní Bojanovice zvýšila své úsilí ve zkvalitnění sociálního a technického zázemí pro 

místní sportovce TJ-tenisového klubu a kopané, jež v obci dlouho dobu chybělo. Mutěnice 

značně investovaly pouze v roce 2006 do výstavby multifunkčních hřišť, bylo zde postaveno i 

travnaté fotbalového hřiště s umělým povrchem, které není běžnou součástí každé obce a je 

tak využíváno nejen místním fotbalovým klubem ale i širokým okolím, především v zimní 

přípravě a při pořádání turnajů. 
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5 Závěr 

Sportu se věnuje prakticky každý, ať už aktivně na jakékoliv úrovni či jako pasivní 

divák. Prospívá našemu fyzickému a duševnímu zdraví, o čemž není pochyb. Vše se odvíjí 

od talentu, úsilí a vztahu k pohybovým aktivitám a také v neposlední řadě jsou to možnosti, 

finanční, časové, prostorové, sportovní zázemí, jež ovlivňují naše rozhodnutí a dané 

podmínky pro náš sportovní rozvoj. 

V mé bakalářské práci se soustředila pozornost na podporu sportovních činností 

v obcích, právě jaké zázemí a podmínky vytváří obce pro místní občany. Cílem mé práce bylo 

zhodnotit a porovnat podporu sportovních činností v obcích Mutěnice a Dolní Bojanovice 

v období od roku 2006 do roku 2011, provést analýzu a přehledně znázornit možnosti 

sportovního vyžití pro místní občany. 

V teoretické části jsem vycházela z dostupné odborné literatury, poznatky z knih 

jsem se snažila aplikovat v praktické části, jež vyžadovala spolupráci s místními starosty, 

bez jejich vstřícného a ohleduplného přístupu bych nezískala dané potřebné informace 

nezbytné k dalšímu  postupu v práci. 

Sportu se věnuji již odmala, avšak až nyní jsem mohla blíže nahlédnout 

do problematiky sportovní činnosti v obcích a tělovýchovy. Domnívala jsem se, že již některé 

fakta znám, z čehož jsem byla vyvedena z omylu při sběru dat a informací. Při procházení 

rozpočtů obcí a konzultací se starosty jsem zjistila, že vypracovat kvalitní projekty a ještě 

na ně získat potřebné dotace nemusí být vždy jednoduché. 

Mé vybrané subjekty považuji za větší obce, jež se můžou pyšnit, troufám si tvrdit, 

dostatečným a kvalitním sportovním zázemím, k čemuž jistě přispěla výstavba cyklostezek, 

multifunkčních hřišť, nové sociální a technické zázemí sportovních klubů a také v obci Dolní 

Bojanovice na slušné úrovni fungující sportovně-společenské centrum Orlovny. 

K hodnocení podpory sportu byly využity nástroje tabulek a grafů, výdaje na 

Tělovýchovu a zájmovou činnost byly zjištěny z tzv. online rozklikávacího rozpočtu, rozpočtů 

daných obcích. 

Jediný problém spatřuji u obou obcí v tom, že nevyužívají dostatečně možnosti 

čerpání prostředků z fondů EU. Tyto problémy vyplývají ještě z jisté nezkušenosti a 
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nepřipravenosti místních zastupitelstev při čerpání prostředků z fondů EU, dále jsou to 

problémy s převisem projektů. Nedokáží získat na dané projekty dotace a musí tak hledat 

pomoc jinde. V tomto směru je patrná snaha, avšak obce by se měly více realizovat a 

zefektivnit tak svou práci. 
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Příloha č. 1 Mapa Cyklostezky „Dolní Bojanovice-Novodvorský rybník“ 

 

 

 

 

Zdroj: Dostupné z:http://www.dolnibojanovice.cz/www/obecdolnibojanovice/fs/cyklostezka.[online].[2013-05-

05]. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Sportovně-společenské centrum Orlovna-venkovní hřiště 

 

 

Zdroj:Dostupné z: http://www.oreldb.unas.cz/fotostranky/hriste/slides/foto_195.jpg.[online].[2013-04-

28].Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.3 Sportovní zázemí pro TJ-kopaná a tenisový klub 

Sociální zázemí tenisového klubu 

 

 

 Zdroj:Dostupné z: 

 http://www.dolnibojanovice.cz/www/obecdolnibojanovice/fs/20111102111111124599zpravodaj-

web.[online].[2013-04-28]. Vlastní zpracování. 

 

 

 

Výstavba šaten pro TJ Dolní Bojanovice- kopaná 

  

 

Zdroj: 

Dostupné z: http://www.dolnibojanovice.cz/www/obecdolnibojanovice/fs/Zpravodaj_zimni_web.[online].[2013-

04-28]. Vlastní zpracování. 

  

 

 

 



 

Příloha č. 4 Cyklostezka Mutěnka 

Slavnostní otevření cyklostezky 12. 5. 2012 

 

Zdroj:  Dostupné z: http://www.ickyjov.cz/doc/21 /.[online].[ 2013-04-28]. Vlastní zpracování. 

 

 

Křížení Mutěnky se silnicí 

 

Zdroj:  

Dostupné z:http://www.turistika.cz/fotogalerie/75029/po-cyklostezce-z-kyjova-do-mutenic-k-dubnanskym-

budam.[online].[ 2013-04-28]. Vlastní zpracování. 


