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1 Úvod 
 

Strategický dokument Plán rozvoje sportu v obci Bořitov je zpracován na základě doporučené 

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

znění pozdějších předpisů.  

Tento dokument bude doplňován v závislosti na prioritách a požadavcích obce. Hlavním cílem 

plánu rozvoje sportu je stanovit hlavní požadavky v oblasti sportu, stanovit způsob financování 

a obecně podpořit sport v obci Bořitov. Plán rozvoje sportu informuje občany a vedení obce  

o budoucích projektech, které obec plánuje uskutečnit.  

Tento dokument je střednědobý, je zpracován na období 2022-2027. Při tvorbě dokumentu 

bylo nahlíženo do Programu rozvoje obce Bořitov na období 2020-2025 (akt. 2022-2027). 

Dokument dává důraz na spolkový a kulturní život v obci a konkretizuje možnosti sportování 

v obci. 

Sport a obecně pohybové aktivity jsou neopomenutelnou součástí života občanů. Obec Bořitov 

nabízí sportovní vyžití všem věkovým skupinám obyvatel. Zvláště poskytuje mládeži smysluplné 

trávení volného času. 
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2 Vymezení základních pojmů 
 

Sport1 (ze staroangl. disport = bavit se, roznášet, jehož základem je lat. disportare = 

rozptylovat se, bavit se) – jakákoliv pohybová aktivita, která má charakter hry a realizuje se 

v rámci přesně stanovených pravidel a zásad fair play. 

Sport2 je každá forma tělesné činnosti. Cílem této činnosti je: 

- rozvoj tělesné a psychické kondice, 

- rozvoj společenských vztahů,  

- upevňovat zdraví lidí, 

- dosahovat sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích a to samostatně nebo 

společně. 

Sport pro všechny – jedná se o organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybová 

rekreace, která je určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

Sportovní organizace – je právnická osoba, která je založená za jiným účelem než dosažení 

zisku. Předmět činnosti této oraganizace je činnost v oblasti sportu. 

Sportovní zařízení – slouží k provozování sportu , jedná se o budovu, objekt, pozemek vodní 

plochu. 

Sportovec – je každá fyzická osoba, která se věnuje sportovní činnosti. Může jít o  sportovce, 

který je evidovaný u sportovní organizace nebo také může jít o neevidovanou osobu, která se 

věnuje sportu ve svém volném čase.  

Sportovní akce – jedná se například o soutěž, zápas, hru, závod nebo jinou sportovní aktivitu 

nebo sportovní událost. 

Významná sportovní akce – podle zákona č. 115/2001 Sb. je to sportovní událost 

mezinárodního významu, která se odehrává na území České republiky.  V rámci Plánu rozvoje  

obce může jít o událost, které se mohou účastnit i obyvatelé okolních nebo vzdálenějších měst 

a obcí. Takto pak může docházet k propagaci určité sportovní organizace či celé obce.  

Dobrovolnictví – dobrovolnictví ve sportu ozančuje nejrůznější činnosti, potřebné k zapojení 

do sportování. Je to svobodně volená činnost, vykonávaná ve prospěch sportovní organizace 

nebo jednotlivého sportovce se zkušenostmi či určitou odbornou kvalifikací v oblasti sportu.  

Dobrovolník – je např. rozhodčí osoba, asistent, trenér, instruktor. Tato soba je do této 

funkce dosazena nebo tuto činnost provádí dobrovolně bez nároku na odměnu či honorář. 

Sport a tělesná výchova na školách – jedná se o pohybové aktivity v rámci školní docházky 

a výuky. V souvislosti s tím může škola pořádat sportovní akce jako jsou soutěžní i nesoutěžní 

 
1 Sociologická definice sportu, zdroj: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sport 
2 Na základě § 2 zákona o podpoře sportu 

 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hra
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aktivity, které probíhají v prostorách školy. Cílem těchto aktivit je rozšířit pohybové činnosti a 

také vytvořit kladný vztah ke sportu.  
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3 Úloha obce  
 

Obec ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport v obci3. 

Úkolem obce je: 

- zajistit rozvoj sportu pro všechny především pro mládež,  

- zajistit přípravu sportovně nadaných talentů včetně zdravotně postižených občanů,  

- zajistit udržování a provozování svých sportovních zařízení, také výstavba a 

rekonstrukce těchto zařízení a poskytovat je tak svým občanům pro vykonávání 

sportovní činnosti, 

- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,  

- zajistit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, nebo využívat dotační politiku na 

podporu sportu na území obce. 

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho 

provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu 

stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z 

rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

 

V obci Bořitov je sport jako takový podporován. Sportovní aktivity jsou mimo jiné 

zabezpečovány obecními spolky. Zázemí pro sportovní aktivity je ve většině případů 

zmodernizované nebo zcela nově zbudované. Prioritou obce a místních spolků je vést ke sportu 

děti od útlého věku, ale neopomíjet vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity občanů napříč 

všemi věkovými kategoriemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Na základě § 6 zákona o podpoře sportu 
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4 Obec Bořitov 
 

Obec Bořitov leží v Jihomoravském kraji 30 km severně od krajského města Brna a 10 km 

severozápadně od okresního města Blanska. Z hlediska působnosti státních orgánů správy 

náleží obec do regionu ORP města Blanska. Bořitov sousedí severně s obcí Obora, na 

jihovýchodě s Rájcem-Jestřebí, na jihu s Černou Horou a v západní části sousedí s obcí 

Býkovice a Lysice. 

Bořitov se nachází v údolí Boskovické brázdy v nadmořské výšce 310 m n. m. Katastrální území 

obce se k 31. 12. 2020 rozkládá na 997,82 ha. Největší položku tvoří orná půda a to 614,76 

ha. V obci se nachází 106,43 ha lesních pozemků a 147,37 ha ostatní plochy. V katastru obce 

se vyskytují i zahrady (33,21 ha), ovocné sady (5,17 ha), trvalý travní porost (65,18 ha), vodní 

plocha (8,35 ha) a zastavěná plocha a nádvoří (17,35 ha). K 31. 12. 2021 žilo v obci 1271 

obyvatel, z toho 633 mužů a 638 žen. Průměrný věk obyvatel Bořitova je 43 let. 4 

 

 
Obrázek 1: Orientační mapa obce5 

 

 

 

 
4 Zdroj: ČSÚ 
5 Zdroj: mapy.cz 
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5 Současný stav v obci 
 

SPOLKY V OBCI 

Sport je v obci Bořitov podporován formou financování spolků na základě dotací. V přepočtu 

se jedná o částku cca 1,3 mil. Kč ročně. Tyto finanční prostředky si mezi sebe rozdělují spolky 

– Sokol Bořitov, Orel Bořitov a místní Sbor dobrovolných hasičů. Spolky se podílejí na tvorbě 

společenského, kulturního a v neposlední řadě sportovního dění v obci. 

 

SDH Bořitov – sbor dobrovolných hasičů sídlí v budově hasičské zbrojnice v centru obce. Sbor 

má 125 členů z toho 38 mladých hasičů a 13 žen. Zásahová jednotka je tvořena z 15 hasičů. 

Hasiči pořádají soutěže v požárním sportu a starají se o výchovu nových mladých hasičů6.  

Jednota Orel Bořitov – občanské sdružení zabývající se sportovní činností. První zmínka o 

bořitovském Orlu byla z roku 1914. Aktuální počet členů sdružení je 183, z toho 87 dětí a 

mládeže do 18 let. Orli Bořitov mají svůj florbalový tým, který má 6 oddílů – Elévové, mladší 

žáci, starší žáci, dorostenci, muži a veteráni. Oddíl mužů hraje i na úrovni krajské soutěže. 

Kromě florbalu jednota organizuje jógu pro ženy a cvičení na balonech. Sdružení pořádá 

v obci i mnoho veřejných akcí: festival mini pivovarů, betlém nebo Silvestr, z těch sportovních 

je to např. turnaj ve střelbě ze vzduchovky. 

TJ Sokol Bořitov – sportovní tělovýchovná jednota. Byla založena v roce 1907. V současnosti 

má 371 členů, z toho je cca 30 % mládež. Fungují zde různé sportovní oddíly: 

• fotbal – v Bořitově je hned několik oddílů – mladší žáci, starší přípravka a muži. Starší 

přípravka nastupuje v sezoně 2021/2022 v okresní soutěži.  

• tenis 

• badminton 

• volejbal 

• nohejbal – pravidelně pořádá na hřišti s umělým povrchem turnaje „O pohár starosty 

TJ“ a „O pohár starosty obce“. 

• stolní tenis – v současnosti jsou vytvořena 4 družstva, která se účastní okresních 

soutěžích. Tradičně pořádá turnaje „O pohár starosty obce“ a „Granát cup“, který se 

koná pod záštitou Pivovaru Černá Hora a.s. 

• turistický oddíl 

• rekreační cvičení (aerobik, jóga, kondiční cvičení) 

Pod záštitou TJ Sokol Bořitova se každoročně konají tradiční cyklistické závody „O mistra 

Bořitova“, ve kterých každý květen měří síly kategorie od nejmladších dětí na tříkolkách až po 

mužskou kategorii. Dále je ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bořitov pořádána na sokolské zahradě 

atletická olympiáda pro děti. První ročník proběhl v roce 2015.7 

 
6 Zdroj: https://www.sdhboritov.cz/ 
7 Zdroj: https://sokol.boritov.cz/ 
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SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

Venkovní prostor v areálu MŠ 

V areálu v MŠ se nachází zahrada, která po své rekonstrukci nabízí dětem MŠ a ZŠ herní a 

sportovní prvky jako je běžecká dráha a doskočiště. Tato zahrada byla vybudovaná v letech 

2016-2017 na základě projektu Ing. arch. Dany Václavíkové s názvem „Zahrada v pohybu“. 

Pro děti MŠ a ZŠ je to příjemné prostředí k aktivnímu trávení volného času.  

 

 

Obrázek 2: Přírodní zahrada "Zahrada v pohybu" – běžecká dráha8 

 

 
8 Zdroj: https://zs.boritov.cz/ms/zahrada-v-pohybu.html 
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Obrázek 3: Přírodní zahrada "Zahrada v pohybu"9 

 

Sportovní areál 

Sportovní areál se nachází za budovou místní sokolovny, je pod správou TJ Sokol Bořitov. Celý 

sportovní areál prošel celkovou rekonstrukcí a modernizací. Pro občany je k dispozici sportovní 

vyžití na tenisových kurtech, na multifunkčním hřišti s umělým povrchem, které využívá i 

základní škola. Nachází se zde i staré antukové hřiště využívané v zimních měsících jako 

kluziště, v současnosti je však jeho stav nevyhovující, avšak jeho revitalizace je zahrnuta 

v připravovaných projektech.  

 
9 Zdroj: https://zs.boritov.cz/ms/zahrada-v-pohybu.html 
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Obrázek 4: Antukové tenisové hřiště v sokolské zahradě10 

 

 

Obrázek 5: Víceúčelové hřiště u sokolovny11 

 

 
10 Zdroj: https://sokol.boritov.cz/historie-sokola/ 
11 Zdroj: https://sokol.boritov.cz/historie-sokola/ 
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Přímo v budově sokolovny se nachází tělocvična, která poskytuje zázemí pro vnitřní sporty a 

zájmová cvičení. 

 

Obrázek 6: Sokolská tělocvična12 

 

Fotbalové hřiště 

Nově zbudované fotbalové hřiště (2019) je součástí sportovního areálu u rybníka. Součástí 

moderního areálu je zázemí pro sportovce se čtyřmi šatnami pro hráče, dvěma šatnami pro 

rozhodčí, dvěma sprchami, dvěma koupelnami, sociálním zařízením, garáží a klubovnou. Před 

hřištěm bylo vybudováno vyasfaltované parkoviště s kapacitou 60 parkovacích míst s 

bezbariérovým přístupem. Samotné hřiště má v sobě zabudované moderní samozavlažovací 

zařízení, lemují ho vysoké zábrany se sítěmi. Na hřišti je vystavěna tribuna pro diváky a 

součástí hřiště jsou také 3 běžecké dráhy. 

  

 
12 Zdroj: https://sokol.boritov.cz/historie-sokola/ 
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Obrázek 7: Fotbalové hřiště13 

 

Obrázek 8: Zázemí pro fotbalové hřiště14 

 

 

 
13 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 
14 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 
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Víceúčelové hřiště – Orel 

V bezprostřední blízkosti MŠ Bořitov se nachází víceúčelové hřiště, které má pod svojí správou 

Jednota Orel Bořitov. Hřiště využívají k přípravě florbalisti, v zimních měsících je povrch stříkán 

na ledovou plochu. Hřiště je také využíváno školní družinou. Současný stav hřiště je spíše 

nevyhovující, povrch hřiště je již zastaralý. 

 

Obrázek 9: Víceúčelové hřiště15 

 

Budova orlovny 

Budova nabízí zázemí nejen pro společenské akce konané pod záštitou spolku, ale také zde 

má své zázemí florbalové družstvo. V budově se nachází také posilovna. 

 
15 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 



   
  PLÁN ROZVOJE SPORTU  

BOŘITOV 2022–2027 

16 
 

 

Obrázek 10: Budova orlovny16 

 

Dětská hřiště 

V obci Bořitov se nacházejí hned 4 dětská hřiště k trávení volného času rodičů s dětmi. První 

hřiště se nachází ve sportovním areálu za budovou sokolovny. Další dětské hřiště se nachází 

přímo na náměstí, které prošlo v roce 2020 celkovou revitalizací a nacházejí se zde nejen herní 

prvky, ale také odpočinková zóna a workoutové hřiště pro větší děti a dospělé. Dětské herní 

prvky jsou umístěny naproti budově obecního úřadu. Čtvrté dětské hřiště je umístěno u 

fotbalového hřiště.  

 
16 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 
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Obrázek 11: Workoutové prvky na náměstní17 

 

Obrázek 12: Dětské hřiště s workoutovými prvky na náměstí18 

 
17 Zdroj: Vlastní foto 
18 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 
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Obrázek 13: Dětské hřiště u fotbalového hřiště19 

 

 

Letiště 

Na území obce se nachází letiště pro sportovní létací zařízení o délce 850 m a šířce 20 m. 

Provoz letiště je nepravidelný. Létá se hlavně o víkendu a také podle počasí. Tuto plochu 

využívají především ultralehká letadla.  

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI 

Míčové hry, sporty 

Občané Bořitova mají mnoho možností ke kolektivním sportům. Fotbalové hřiště, sportovní 

areál, tak i orlovna a sokolovna nabízí velké množství sportů a sportovních akcí, které se zde 

pravidelně konají.  

Cyklistika  

Jízda na kole je v obci velmi oblíbeným sportem. Cyklisté mohou využít značených cyklostezek 

viz obr. 13 – žlutě značená čísla. Pro občany je důležitá cyklostezka, která vede do sousední 

obce Rájec-Jestřebí. V okolí obce se nachází velké množství cyklostezek, které mohou občané 

 
19 Zdroj: https://boritov.cz/fotogalerie/Obec 
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využívat. Obec Bořitov nechala zbudovat pro cyklisty informační tabuli, která se nachází na 

křižovatce ulic Loužky a Polní (silnice vedoucí od Rájce-Jestřebí směrem do centra obce). 

 

Obrázek 14: Mapa cyklostezek20 

Příležitostí by bylo vybudování stezky pro chodce a cyklisty, která se nabízí na místě současné 

mlatové cesty v obci. Tato stezka by spojovala současné cyklistické koridory viz mapa obr. 14, 

značené růžovou barvou. Současná mlatová cesta je hojně využívaná místními občany – na 

procházky, maminky s kočárky, cyklisté, na obr. 14 vyznačeno červenou barvou. 

 

 
20 Zdroj: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=25843 

https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=25843
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Obrázek 15: Mapa s vyznačením potenciální cyklostezky21 

 

Chůze, pěší turistika  

Občané i milovníci turistiky a procházek do okolí mohou využít značených turistických tras, 

které obcí prochází. Například zelená trasa vede obcí až k Velkému chlumu. Turisté zde mohou 

vidět pískovcové sousoší a díky naučné archeologické stezce si oživit svoje procházky. Obcí 

také prochází naučná archeologická stezka. Těchto tras využívají i lidé, kteří si oblíbili běhání. 

Pro běh není nutné budovat speciální infrastrukturu, ale je důležité zachovat a udržet přírodní 

cesty v okolí. Krásná příroda v okolí obce k tomuto druhu sportu přímo láká. 

 
21 Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování 
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Obrázek 16: Mapa archeologické stezky Bořitov22 

 

Obrázek 17: Turistická mapa23 

 
22 Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/putovani-historii-po-archeologicke-pesi-stezce-boritova.html 
23 Zdroj: mapy.cz 
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6 Multiplikační dopady sportu 
 

Sport ve všech podobách ovlivňuje společnost a prolíná se do různých oblastí lidského života.  

Pro občany se stává prostředkem seberealizace. Lidé sportem rozvíjí svoje dovednosti a 

schopnosti a zároveň se zlepšují a překonávají své limity. Sport učí člověka vyrovnávat se 

s neúspěchem, spolupracovat s dalšími lidmi např. v týmu, poznávat sebe sama a učit se 

novým pravidlům.   

Mezi hlavní přínosy se zaručeně řadí prevence zdraví. Provozováním pohybových činností se 

může předejít civilizačním nemocem nebo psychickým poruchám, které jsou v dnešní době čím 

dál častějším problémem i u mladší generace. Člověk, který se věnuje sportovním aktivitám je 

celkově zdravější, vyvíjí si i odolnost vůči některým onemocněním. Sportem se též člověk 

odpoutává od všude přítomného stresu a zlepšuje si náladu. V lidském životě má velmi 

důležitou roli i odpočinek, a právě sport se může stát odpočinkovou aktivitou a formou trávení 

volného času.  

Sport propojuje i oblast sociální a to tím, že společný zájem o sport spojuje lidi napříč všemi 

věkovými skupinami.  Díky společné pohybové činnosti se lidé seznamují a vytvářejí mezi sebou 

nová přátelství. Může tak docházet ke stmelování obce a budování dobrých vztahů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  PLÁN ROZVOJE SPORTU  

BOŘITOV 2022–2027 

23 
 

7 Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu 

Obec Bořitov si stanovila 3 strategické cíle v oblasti sportu. Jedná se o: 

1. Rozvoj sportovní infrastruktury v obci 

2. Podpora rozvoje sportovních klubů a spolků 

3. Podpora sportovních akcí 

 

1. Rozvoj sportovní infrastruktury 

Obec má v plánu i nadále vytvářet takové podmínky pro různé sporty a pohybové aktivity, aby 

byli občané spokojeni. Její snahou je vytvořit sportovní zázemí, které budu v občanech 

udržovat zájem o sport.  

2. Podpora rozvoje sportovních klubů a spolků 

Podporovat sportovní kluby a spolky si obec stanovila jako jeden ze základních cílů. Touto 

aktivitou chce hlavně u dětí zvýšit zájem o sport a vytvořit u nich kladný vztah ke sportu. Díky 

sportovním organizacím, které v obci působí, se mládež může zapojit a sportovat 

organizovaně. Jednota Orel Bořitov a TJ Sokol Bořitov nabízí velkou řadů různých sportovních 

aktivit pro různé věkové skupiny, stejně tak jako SDH Bořitov v oblasti požárního sportu. Spolky 

a kluby zajišťují podmínky pro správnou sportovní výchovu a motivaci. Je zapotřebí tento druh 

organizovaného sportu podporovat.   

3. Podpora sportovních akcí 

Všechny akce, které se v obci konají jsou v obci velmi oblíbené. Tyto akce stmelují obec a činí 

ji atraktivnější. Pořádání sportovních akcí si klade obec za cíl, protože je to pro občany 

smysluplné trávení volného času, kde se mohou setkat s dalšími lidmi a navázat s nimi sociální 

kontakt a v neposlední řadě také upevnit své zdraví. 
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8 Přístupy a formy podpory sportu v obci 
 

Obec Bořitov disponuje s omezenými finančními prostředky, proto realizace větších 

investičních projektů z obecního rozpočtu není možná. Tato situace má řešení v podobě 

následujícího postupu: 

1. Stanovení vize 

Obec by si měla jasně stanovit priority a vize rozvoje sportovní infrastruktury na svém území. 

2. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace představuje základní kámen pro úspěšné projekty nejen z pohledu 

samotné realizace, ale také pro možnost čerpání z nabídky dotačních titulů. Projektová 

dokumentace představuje tzv. zhmotnění vize na papír, za spolupráce s kompetentními 

projektanty a s ohledem na danou lokalitu.  V případě, že je vyhlášená zajímavá dotační výzva, 

ale obec není dostatečně připravena, tzn. nemá projektovou dokumentaci, ve většině případů 

nemá možnost podat žádost o dotaci, protože z časového hlediska nestíhá všechny aktivity 

skloubit do termínu vyhlášeného poskytovatelem dotace.   

3. Úřední proces 

Pokud je obec připravena a má již projektovou dokumentaci, je dobré mít nachystané i 

dokumenty z pohledu orgánů veřejné správy. V případě, že projekt podléhá stavebnímu 

povolení, se může schvalovací proces prodloužit. I přesto, že je hotová projektová 

dokumentace, odevzdání žádosti o dotaci se nemusí stihnout kvůli administrativnímu 

nesouladu, např. potvrzení příslušného stavebního úřadu, že pro předmětný projekt není 

vyžadováno územní rozhodnutí nebo stavební povolení. 

4. Žádost o dotaci 

Rozhodovat o zajímavé dotační výzvě je doporučeno alespoň na konci bodu 2 – vyhotovená 

projektová dokumentace a navržený rozpočet. V případě, že je nachystán smysluplný projekt, 

který obci pomůže v jejím rozvoji, je dobré požádat o dotaci. Čím lepší je připravenost projektu, 

tím je větší šance na úspěch.  
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Současné dotační možnosti v oblasti sportu 

V rámci dotací „na sport“ jsou ve většině případů oprávnění žadatelé spolky, které mají většinu 

sportovišť v obci ve svém majetku. Obce zde poté vystupuje jako garant či spolužadatel 

dotace. 

NSA – Národní sportovní agentura 

Národní sportovní agentura byla zřízena za účelem spravování finančních prostředků určených 

k zabezpečování podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. V souladu se 

zákonem o podpoře sportu se NSA snaží díky podpoře sportu zajistit rozvoj sportovní 

infrastruktury, který mimo jiné přispěje ke snižování regionálních rozdílů. 

Jednou z podmínek pro čerpání z NSA je registrace v Rejstříku sportu a také zpracovaný Plán 

rozvoje sportu. 

Rozvoj místních sportovišť a zázemí – KABINA 2021-2025 

Cíl 1 – Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel a jejich technickým 

zhodnocením  

Rozpočet vychází ze stanovené výše dotace 800 tis. Kč na každou obec do 3000 obyvatel 

v ČR. Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území 

jedné obce bez ohledu na typ účastníka24 programu. 

 

MŮJ KLUB 

Výzva je zaměřen na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které 

se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. 

Žadatelé musí splňovat požadavky poskytovatele dotace – např. evidence sportovců v Rejstříku 

sportu, eviduje minimálně 10 sportovců, více je stanoveno v samotné Výzvě poskytovatele 

dotace (NSA). 

Dotace je vypočtena na základě počtů registrovaných sportovců. 

Dotace může dosahovat až 100 % ze stanovených způsobilých výdajů. 

Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

MMR podporuje sportovní infrastrukturu formou otevřených žádostí o dotace, do kterých se 

mohou obce a města zapojit. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí každý rok programy, které 

obce mohou využít na modernizaci, rekonstrukci či výstavbu sportovního zařízení.  

Výzva z Národního programu podpora o rozvoj regionů25 

 
24 Účastníkem programu v tomto případě může být i spolky aj., blíže specifikováno v podrobné dokumentaci 

programu pro danou výzvu. 
25 Údaje jsou převzaty z dotačních výzev z minulých let, poskytovatel dotace může podmínky upravovat. 
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Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  

Podporována je obnova a vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. Uznatelné jsou 

především náklady na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (víceúčelové nebo 

multifunkční, workoutové, parkourové, fotbalové nebo dětské hřiště) 

Míra spolufinancování: až 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Lze spolufinancovat z rozpočtu kraje nebo jiných národních programů, nelze však kombinovat 

s prostředky z EU. Náklady na přípravu žádosti a projektová dokumentace nejsou uznatelnými 
náklady dotace. 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Podprogram: Cyklistické stezky  

Dotační titul: Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních 

pruhů pro cyklisty 

Míra spolufinancování: až 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů  

Obce a města mohou čerpat dotace, které nabízí kraj, do kterého obec náleží. Kraje nabízí 

dotační programy nejen pro obce, ale také se zaměřují na spolky a sportovní organizace a 

kluby. Tyto organizace si mohou žádat o podporu samostatně.  
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9 Plánované projekty 
 

Obec Bořitov bude v období 2022-2027 pracovat na plnění svých cílů, které si stanovila v tomto 

plánu rozvoje sportu. Jedním z cílů je právě podpora spolků, které v obci působí. Tyto spolku 

sdružují občany a zvyšují jejich zájem o sportovní aktivity. Je zapotřebí pečovat o sportovní 

zázemí v obci, které je ve většině případů v majetku spolků. Avšak ve spolupráci s obcí je 

možné toto zázemí rozšiřovat, pečovat o něj a modernizovat.  Cílem je zlepšit sportovní 

podmínky a sportovní zázemí pro svoje občany. Zrealizováním těchto projektů dojde 

k zatraktivnění prostředí a zázemí pro sportovní aktivity a tím i zvýšení zájmu občanů o sport.  

Revitalizace starého antukového hřiště v areálu sokolovny 

Plocha je v současnosti značně opotřebená, nachází se zde nerovnosti a hluboké výmoly. Tento 

prostor již nedokáže kvalitně plnit funkci hřiště. V zimních měsících byla tato plocha využívána 

jako kluziště, avšak docházelo k vysoké spotřebě energií v důsledku nerovnoměrností povrchu. 

Záměrem je revitalizace této plochy pro efektivnější využívání. 

Jednou z variant je vyasfaltování plochy, která by v teplých měsících sloužila jako prostor pro 

různé sporty – in – line, koloběžky, venkovní cvičení atp. 

V zimních měsících by zde mohlo být instalováno mobilní kluziště s chladícím zařízením. Takové 

kluziště je možné provozovat do venkovní teploty až +17 °C, sezóna bruslení by tak mohla být 

v obci zajištěna cca od října do března.  

Rekonstrukce bývalé hokejové šatny  

Bývalá hokejová šatna je součástí sportovního areálu za sokolovnou. Je zde nutné provést 

opravy v podobě nové elektroinstalace a celkové rekonstrukce zázemí včetně WC. Tato akce 

bude realizována v roce 2022 za předpokladu, že obec obdrží dotaci z JMK. 

Revitalizace víceúčelových hřišť  

Obě víceúčelová hřiště v obci jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu, bylo by zapotřebí 

revitalizace v podobě nového povrchu.  

• Víceúčelové hřiště na Sokolovně bude revitalizováno v roce 2022, náklady na tuto akci 

se předpokládají cca 100 000 Kč. 

 

• Na orelském víceúčelovém hřišti by v budoucnu, mimo revitalizaci povrchu (florbalový 

povrch), mohla vzniknout také přetlaková hala, která by v zimních měsících sloužila pro 

tréninky florbalu případně i tenisu. 
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Fotbalového hřiště 

• Travnatá plocha na fotbalovém hřišti je zapotřebí každé 3 roky revitalizovat. Náklady 

na tuto revitalizaci jsou cca 100 000 Kč.  

 

• Jedna z možností doplnění volnočasových aktivit v Bořitově je vybudování in-line dráhy 

kolem fotbalového hřiště. 

Budova Orlovny 

V budově je nutné provést následující opravy: 

• Výměna podlahy v posilovně 

• Výmalba WC, spodního sálu a zádveří. 

SDH 

V rámci hasičské louky, na které probíhají tréninky a výuka hasičského sportu, je záměrem 

doplnění umělého povrchu na běžecké dráze. 

Dalším z uvažovaných projektů je pořízení požární věže – jedná se o multifunkční zařízení 

spojující prvky pro nácvik disciplín požárního sportu a pro zvyšování tělesné zdatnosti. 

Doplnění sítě cyklostezek – např. viz návrh na obrázku č. 14. 
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10 Závěr 
 

Plán rozvoje sportu Bořitov se pro obec stane důležitým koncepčním vodítkem pro další 

rozhodování v oblasti sportu v období 2022-2027. 

Tento strategický dokument se bude průběžně aktualizovat v závislosti na provedených 

změnách a nově vzniklých skutečností např. nově získaných dotací atd. Dokument bude 

upravován také podle potřeb občanů Bořitova.  

Vedení obce se seznámilo s tímto dokumentem již postupně při jeho vzniku. Plán rozvoje 

sportu bude pro občany dostupný na webových stránkách https://boritov.cz/ nebo v tištěné 

podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Bořitov během úředních hodin.  

Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za Plán rozvoje sportu Bořitov na 

období 2022-2027. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně zaktualizuje 

dokument,  a to vždy k 31. 12. příslušného roku.  

Strategický dokument schválilo zastupitelstvo obce dne 29.04.2022 
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