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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu v obci Zdiby je základní strategický materiál pro oblast sportu, částečně i širší oblasti
aktivního trávení volného času v obci. Jeho vypracování a schválení vychází ze dvou důležitých dokumentů:

1.1. Systém strategického plánování v obci Zdiby
Rozvoj obce Zdiby není v žádném případě nahodilý, ale je důsledkem pečlivého plánování, které se odráží
v zavedeném systému strategického plánování obecního rozvoje. Základními nástroji tohoto systému jsou
víceleté plány rozvoje obce. Ten aktuální se vztahuje k období let 2020 až 2027 1, předchozí Plán rozvoje
obce Zdiby byl vymezen letopočty 2012 až 2018.
Nyní bude jako nový nástroj do celého systému strategického plánování začleněn nový nástroj – Plán rozvoje
sportu. Jedná se vlastně o dílčí, sektorovou strategii, jejíž rolí je doplňovat, konkretizovat a dále rozvíjet
systém dlouhodobého plánování v obci se zaměřením na oblast sportu, částečně i volnočasových aktivit.
Také proto je časový horizont tohoto Plánu rozvoje sportu charakterizován roky 2021 až 2027, aby se uvedl
do souladu s dobou platnosti aktuálního Plánu rozvoje obce Zdiby. Další aktualizace Plánu rozvoje sportu
budou přijímány od roku 2028 na stejně dlouhá období jako je u Plánu rozvoje obce.
Hlavní rolí tohoto Plánu rozvoje sportu je vycházet z analýzy aktuální situace, z potřeb sportovních organizací
i sportujících občanů a strategicky plánovat prioritní oblasti pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit v obci
na víceleté horizontu. To vše bude v souladu a v mantinelech definovaných generálním strategickým
dokumentem – Plánem rozvojem obce Zdiby.

1.2. Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
Druhým neméně důležitým dokumentem, který stál u zrodu Plánu rozvoje sportu v obci Zdiby je zákon č.
115/2001 o podpoře sportu, respektive jeho novela ve formě zákona č.230/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Obecních plánů rozvoje sportu se týkají následující části novelizovaného zákona:
§ 6 (2)
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění.
§ 6a (2)
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji 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.

Smyslem zpracování a schválení tohoto Plánu rozvoje sportu je rovněž potřeba splnit zákonné požadavky,
v tomto případě dané zákonem č 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších novel.

2. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU
Sport jako součást aktivního trávení volného času má řadu pozitivních multiplikačních efektů do nejširších
sfér společnosti. Také z tohoto důvodu je důležitá podpora sportu na všech regionálních úrovních, včetně té
obecní. Tento plán rozvoje sportu identifikoval pozitivní vlivy sportování do níže uvedených oblastí

Konkrétní návaznost Plánu rozvoje obce Zdiby 2020 až 2027 je předmětem níže uvedené kapitoly 5.1.1. „Strategický
dokument na úrovni obce“. Samotný aktuální plán je k dispozici zde: https://obeczdiby.cz/program-rozvoje-obce/

1
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společenského života. Tento strategický dokument je sice primárně zaměřen na rozvoj sportu v obci Zdiby,
nicméně níže zmíněné kladné vlivy mají výrazně větší přesah, než jsou hranice jedné obce. Přesto je
považujeme za důležité zmínit v tomto “obecním” dokumentu, neboť jsou odpovědí i na otázku, proč mají
Zdiby ze svých zdrojů a kapacity podporovat sport a sportovní aktivity svých občanů, resp. v obci působících
sportovních spolků a jiných organizací.

2.1. Dopady na výchovu, socializaci a seberealizaci člověka
Výchovný dopad sportu je nezpochybnitelný a je patrný zejména na těch nejnižších úrovních, kde k vlastnímu
sportování dochází. Zejména na “vesnické” úrovni, kde v organizovaném sportu není takový tlak na výsledky,
což je příznačné nejvíce pro kategorii dětí, je hlavním smyslem sporování právě socializace, výchova a
seberealizace sportovců.
Multiplikační efekt socializace je nejvíce rozpoznatelný u kolektivních sportů a hraje důležitou roli pro
začleňování malých dětí do společnosti svých vrstevníků. Důraz na přátelství, týmovost, klubismus,
sportovní život komunity či hesla “jeden za všechny, všichni za jednoho” jsou jasnými benefity sportu v oblasti
socializace. Právě ve Zdibech je v oblasti organizovaného sportu převaha kolektivních sportů (dominantní
fotbal a míčové hry).
Výchovné dopady amatérského sportu, který je provozován v obci Zdiby, jsou také nezpochybnitelné.
Sportování je z mimovýkonového pohledu zaměřeno na výchovu sportovců k umění spolupracovat v týmu
(zejména u kolektivních sportů), nesobectví, odpovědnosti, cílevědomosti, ctižádostivosti, zdravému
sebevědomí, smyslu pro fair play, smyslu pro povinnost. Což jsou všechno měkké dovednosti (soft skills),
které jsou v současné době silně oceňovány nejen v běžném občanském životě, ale i na trhu práce.
Sport zastává významnou úlohu i v seberealizaci každého sportovce. Sport uspokojuje touhu člověka po
zlepšování se, poznání a překonávání svých limitů, vystoupení z komfortní zóny, přirozené soutěživosti, ale
i zkrátka po ocenění svých schopností, o tom stát se součástí komunity, k jejímuž (sportovnímu) rozvoji bude
přispívat. Tento efekt rozhodně není doménou vrcholového sportu, ale je denně pozorovatelný na
organizovaných i neorganizovaných sportovištích ve Zdibech i jeho okolí.
V neposlední řadě je třeba zmínit dlouhodobý pozitivní efekt, patrný zejména u dospívající mládeže, v oblasti
prevence negativních sociopatologických jevů. Viz heslo „kdo si hraje (či sportuje), nezlobí“.

2.2. Zdravotní dopady
Otázka sportování jako významná součást zdravého životního stylu je zvláště v současné době velice
důležitá. Jak uvádí státem přijatá Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025 “Sport je prostředkem
aktivní prevence proti civilizačním chorobám i stále častějším psychickým poruchám. Zdatný člověk má
prokazatelně nižší nemocnost, větší odolnost i vyšší pracovní výkon, což jsou významné ukazatele kvality
života ekonomické benefity sportu. Prosazování zdravého životního stylu ve společnosti bude mít stále větší
význam pro zvýšení kvality života stárnoucí populace.” Pozitivní dopady sportování na fyzické i psychické
zdraví jedinců je ostatně léty prověřená pravda, viz známé tyršovské heslo “Ve zdravém těle, zdravý duch”.
V době zpracování tohoto plánu je Česká republika, ostatně jako téměř celý svět, silně zasažena globální
pandemií nemoci Covid-19. Z úst řady odborníků přitom zaznívá, že nejlepším receptem na boj s touto
pandemií je posilování obranyschopnosti každého jednotlivce mimo jiné prostřednictvím aktivní sportovní
činnosti a zdravého životního stylu.

2.3. Dopady na ekonomiku
Sport je v 21. století stává čím dál významnějším sektorem hospodářství vyspělých zemí, Českou republiku
nevyjímaje. Špičkoví sportovci jsou celebritami s pohádkovými platy, kteří roztáčí kola marketingu a reklamy
takřka ve všech ekonomických odvětvích. Sportovní kluby v nejpopulárnějších odvětvích (v tuzemsku
zejména fotbal a hokej) jsou úspěšné firmy s obratem stovky milionů korun.
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Tyto dopady samozřejmě nejsou pro sport v obci Zdiby nikterak relevantní, i když i běžní občané Zdib jsou
sportovními fanoušky, kteří svou spotřebou v oblasti nákupu lístků na sportovní akce, placením sportovních
televizních kanálů, nákupů fanouškovských předmětů typu dresů a podobných předmětů (tzv.
merchandising) táhnou sportovní ekonomiku vzhůru.
Nicméně vlastní “sportovní ekonomika” v obci Zdiby s ohledem na amatérismus zde provozovaného
organizovaného sportu je zanedbatelná. Její kvantifikace v tomto Plánu rozvoje by nedávala smysl, i když
určité vodítko mohou poskytnout níže uvedené kapitoly, které charakterizují jednotlivé sportovní zdibské
spolky či objem obecních prostředků, které do místního sportu plynou.

2.4. Dopady z hlediska rekreace
Sportování se v současné době stává i stále atraktivnějším způsobem volného času v době rekreace,
dovolených či školních prázdnin. Tento dopad je samozřejmě mnohem výraznější v čistě rekreačních
regionech typu horské oblasti, oblasti v okolí přehrad na největších tuzemských tocích apod. Pro obec typu
Zdib v blízkém okolí metropole Prahy se jedná spíše o okrajový dopad, nicméně síť cyklotras a značených
turistických cest tuto rekreační dimenzi sportu splňuje.
V centru obce se střetávají žlutá turistická trasa spojující Kobylisy a Ďáblice s Roztoky a zelená trasa vedoucí
z Čimic do Klecan (či dále až do pražské ZOO v Troji). Obcí křižuje i několik hojně využívaných cyklostezek.

2.5. Ostatní dopady
Kromě výše uvedených kapitol můžeme identifikovat i další pozitivní multiplikace sportu do jiných odvětví,
která však mají silně nadregionální až celorepublikový dopad, a proto se jimi dále v tomto Plánu rozvoje
sportu obce Zdiby již nezabýváme. Dle státní Koncepce podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025 můžeme
zmínit ještě:
•

posilování vlastenectví, národní hrdosti a prestiže,

•

šíření idejí rovnosti a spravedlnosti,

•

boj proti xenofobii a rozvoj multikulturní společnosti,

•

posilování aktivní občanské společnosti.

3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
3.1. Demografické předpoklady
3.1.1. Počet obyvatel – časová řada
Od roku 2010 dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel v obci (ve srovnání s historickými daty a daty
z přelomu století). Mezi roky 2005-2010 dle údajů ČSÚ došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel. Zvýšení
počtu obyvatel obce Zdiby je spojeno výrazně s migrací, které je dáno zejména lokalizací obce
v metropolitním areálu hlavního města Prahy ve vztahu k probíhajícím procesům suburbanizace. V
posledních letech je tento trend ještě více podpořen bytovou výstavbou a zlepšováním zdejší infrastruktury.
Z již zpracovaných studií a strategického dokumentu obce lze i za r. 2020 potvrdit, že vzrůstá hodnota
přirozeného přírůstku. Pro obec Zdiby je zároveň příznačná stoupající hodnota přirozeného přírůstku.
Zvyšuje se počet dětí a mládeže do 15 let.
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Tabulka č.1: Časová řada – počet obyvatel v letech 2000, 2005, 2010, 2015, 2020
Počet obyvatel v letech 2000 - 2020
věková skupina
rok

0 - 14

15 - 64

65 a více

2000

122

731

154

2005

277

1 101

165

2010

577

1 806

225

2015

811

2 160

356

2020

877

2 555

442

zdroj: ČSÚ

3.1.2. Věková struktura
V oblasti strategického plánování hraje roli i věková struktura obyvatelstva, která vykazuje ve srovnání s
obdobně velkými obcemi v regionu (Praha-východ) i obdobná specifika oproti obcím v ČR:
•

Obec Zdiby vykazuje ve věkové struktuře obyvatel vyšší podíl věkové složky do 20 let věku. Do obce se
v posledních letech stěhovala zejména mladší populace motivovaná zejména levnější cenovou hladinou
než je v Praze, která následně zvýšila přirozený přírůstek obyvatelstva.

•

Obec má silnou věkovou strukturu 30 – 60 let. Tato skupina je zde velmi aktivní a pravidelně využívá
sportovní zázemí.

•

Podíl osob starších 65 let je ve věkové struktuře obce ve srovnání s celorepublikovým trendem nižší.
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•
Tabulka č.2: Věková struktura v obci, r. 2020
Věk

0 - 9 let

Počet
obyvatel

540

10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89
let
let
let
let
let
let
let
let
598

339

484

861

490

270

237

nad 90
let

55

12

zdroj: ČSÚ

3.2. Sportovní činnost v obci
3.2.1. Registrované sportovní organizace
Z náhledu do Rejstříku sportu vyplývá, že v rejstříku jsou zapsány následující sportovní organizace, které
mají své sídlo ve Zdibech a sousedící obci Klecany.
Tabulka č.3: Seznam registrovaných sportovních organizací dle Rejstříku sportu
Název organizace

IČ

Sporty

Počet
sportovců

Počet
trenérů

TJ Sokol Veltěž

43754953

Fotbal, triatlon, všestrannost,
volejbal

164

11

Sbor dobrovolných hasičů

67779735

Požární sport

15

3

AktivKid z.s., Klecany

05504767

Cyklistika

75

10

Klub biatlonu Klecany p.s.,
Klecany

04979061

Biatlon

44

6

Zdroj: Rejstřík sportu
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TJ Sokol Veltěž je důležitá (tak jako celá sokolská organizace na území ČR) pro udržení sportovních tradic,
zajištění stálých hodnot a všestranných aktivit u dětí i dospělých a v současné době má také velký potenciál
pro rozvoj sportů jako triatlon ve Zdibech.
Požární sport je velmi rozšířená forma sportovních aktivit v obcích téměř na celém území ČR a to zejména
v žákovských a dorosteneckých kategoriích, které posilují fyzickou zdatnost i místní komunitu.
I když se cyklistická organizace AktivKid z.s. nachází za katastrem obce, v Klecanech - je početně
zastoupena nejen místní mládeží. Atraktivní pro obyvatele Zdib je také Klub biatlonu v Klecanech. (intravilán
obcí na sebe navazuje).
Pro zmapování sportovní aktivit ve Zdibech je však relevantnější se podívat na všechny sportovní
organizace/ spolky a kluby, které zde působí a nabízí místním obyvatelům (ale i ostatním) sportovní vyžití.
3.2.2. Ostatní organizovaný sport
Stěžejními sporty, které jsou provozovány v místní Sokolovně, jsou sportovní cvičení všestrannosti napříč
generacemi a míčové hry. Nově Obec Zdiby vybudovala vlastní víceúčelové hřiště pro své občany, které
mohou využívat také organizované skupiny sportovců.
Základní škola Zdiby má nové víceúčelové hřiště (r. 2019), ale nemá vlastní tělocvičnu a využívá také vnitřní
prostory Sokolovny ke sportovním kroužkům.
Tabulka č.4: Přehled organizovaných sportů v obci – listopad 2021
Název organizace

Realizované sporty

TJ Sokol Veltěž

Floorbal, nohejbal, volejbal, všestrannost, triatlon, zdravotní cvičení

Obec Zdiby

Multifunkční hřiště pro míčové hry

Základní škola Zdiby /
Kroužky z.s.

Zájmové kroužky: badminton, florbal, sportovní a míčové hry

Zahrádkářský spolek

Tenis

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby

Požární sport pro děti

zdroj: Obecní úřad Obce Zdiby
Organizovaný sport pod hlavičkou sportovní organizace na základě informací z Obecního úřadu Zdiby je
zaměřen nejen na děti a mládež, ale také pro dospělé.
Sportovní indoorové aktivity jsou maximální možné míře provozovány v místní Sokolovně. Stávající i nové
organizované sporty využívají venkovní sportovní infrastrukturu, kterou Obec Zdiby nadále rozšiřuje.
Obecní úřad podporuje pravidelné konání sportovních soutěží. Pravidelně se koná:
•

BrnkyMan – duatlonový závod (kolo – běh – kolo) pro všechny věkové kategorie,

•

Běžecký závod Kros Zdiby – Klecany

•

Holosmetská míle – společensko běžecký závod

•

Memoriál Karla Kůrky – turnaj v malé kopané

•

Petanque turnaj

•

Volejbalový turnaj Sokol Veltěž

•

Nohejbalový turnaj

Dále, jsou v obci organizované další pravidelné sokolské sportovní akce:
•

Atletický den k MDD účast 100-120 dětí

•

Žákovské turnaje – fotbal 1-2x ročně

LISTOPAD 2021

9

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE ZDIBY NA OBDOBÍ 2021 AŽ 2027

•

Pravidelná bojová hra pro děti – konec školního roku

•

Soustředění fotbal a všestrannost cca 40 dětí – 1x ročně o prázdninách

•

Sokolský běh k 28.10

A rovněž akce dalších organizací:
•

KAŠTÁNEK z.s – Cesta za pokladem čarodějnic, 1x ročně

•

Sdružení dobrovolných hasičů Zdiby.- Srandamač - hasičské závody – 1x ročně.
3.2.3. Veřejné sporty neorganizované

Mnohá sportoviště jsou využívána i řadou neorganizovaných sportovců z řad nejširší veřejnosti v rámci jejich
volného času. Mezi neorganizovanými sportovci, na rozdíl od těch organizovaných, naopak převažují dospělí
nad 18 let. Můžeme sem zařadit různé neformální přátelské skupiny, které mohou využít venkovních prostor.
Zároveň do této sportující kategorie patří skupiny občanů, kteří mimo klasická sportoviště společně cvičí
(jóga, běh, workoutové posilování, fitness stroje).
Největší část této skupiny neorganizovaných sportovců tvoří představitelé individuálních sportů využívajících
vyspělou síť cyklostezek a ostatních cest v obci a jejím blízkém okolí - běh, cyklistika, turistika, jízda na inline
bruslích. V obci je rozsáhlý volnočasový areál podél nábřeží, který navazuje na páteřní cyklotrasu.

3.3. Sportovní infrastruktura v obci
3.3.1. Sportoviště venkovní/ vnitřní
Tabulka č.5: Přehled sportovišť v obci
Název sportoviště

Realizované sporty

Vlastník sportoviště

Fotbalové hřiště

fotbal

ČR (převod vlastnictví ?)

Sokolovna

florbal, nohejbal, volejbal,
všestrannost (cvičení
předškolních dětí, žáků a žákyň,
seniorů) triatlon, zdravotní
cvičení, Zájmové kroužky:
badminton, florbal, sportovní a
míčové hry, jóga

TJ Sokol Veltěž

Hřiště před sokolovnou

nohejbal, volejbal

TJ Sokol Veltěž

Multifunkční hřiště Veltěžská

malá kopaná, volejbal, nohejbal

Obec

Kurt Na Čihadlech

tenis, volejbal

Zahrádkářský spolek

Na Plácku, Holosmetky

fotbalové hřiště, volejbalové a
nohejbalové hřiště, tenisový kurt,
venkovní pingpongový stůl,
lanové centrum

Spolek Holosmetky

Zdroj: Obecní úřad Obce Zdiby
3.3.2. Další plochy pro volnočasové aktivity
Vzhledem k většímu počtu dětí, spadají do volnočasových prostor zejména dětská hřiště (Před Sokolovnou
– provozuje Sokol Veltěž, Veltěžská – provozuje obec, Pod Mezí – provozuje zahrádkářský spolek), které
Obec Zdiby dále udržuje, doplňuje jejich vybavení a plánuje další rozšíření.
Nedílnou součástí sportovních volnočasových aktivit je cyklistika, turistika, inline bruslení, pro které je určen
volnočasový areál podél nábřeží.
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3.3.3. Dostupnost sportovišť/ sportů v okolí
Rozvoj sportu v obci je závislý také na větších sportovištích a rozsáhlejší sportovní infrastruktuře v nejbližším
okolí, které občané využívají:
•

Víceúčelová hala Klecany

•

Skatepark Líbeznice

•

Aquacentrum Šutka

•

Squash Sport Praha 8

•

Sportovní možnosti v Klecanech: Fotbalové a víceúčelové hřiště, tělocvična, nafukovací hala

3.4. Výstupy z dotazníkového šetření mezi občany
Při přípravě plánu rozvoje sportu proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem co nejlépe zjistit
potřeby a preference obyvatel a promítnout je do strategických cílů. V rámci odpovědí respondentů
dotazníkového šetření bylo možné poměrně zřetelně identifikovat tematické oblasti, se kterými jsou
obyvatelé obce Zdiby spokojeni a tematické oblasti, se kterými častěji vyjadřují nespokojenost. Obyvatelé
měli dále možnost navrhnout konkrétní aktivity a projekty, které by měly zahrnuty do strategického plánu
rozvoje obce.
Pro zjištění dat byl použit online dotazník. Bylo doručeno 59 odpovědí od respondentů, kteří se chtěli aktivně
vyjádřit k možnostem sportovního vyžití v obci. Z toho bylo 61 % žen a 39 % mužů, 86 % respondentů bylo
ve věkové skupině 26 až 55 letJako sekundární zdroj informací byly použity vybrané výsledky týkající se sportovních aktivit a sportovišť z
již provedených dotazníkových šetření v posledních dvou letech poskytnuté obecním úřadem (pocitové
mapy).

Počet aktivních sportovců vůči “nesportovcům” je vysoký.
Výsledek šetření potvrdil, že až ⅓ dotázaných sportuje/ využívá sportovišť mimo obec Zdiby.
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Ačkoliv se vyjadřovali převážně aktivní sportovci, až 80 % není spokojena nebo by uvítala změny/ další
sportoviště.

V otázce na požadované sportovní aktivity/prostory byla škála vlastních odpovědí široká, ale nejvýrazněji se
objevily již připravené odpovědi2:

2

●

sportovní a volnočasové aktivity občanů/ veřejnosti bez registrace (49 %)

●

rozvoj sportu v žákovských, dorosteneckých kategoriích (ZŠ, Sokol, sportovní spolky) 22 %,
rozšíření sportovních aktivit v obci - spolupráce se spolky z okolních obcí (8,5 %)

Kompletní výčet odpovědí na otázku č. 5 je v příloze tohoto dokumentu na str. 23.
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U otázky tázající se na chybějící sportoviště byly rovněž předdefinované odpovědi s možností vlastní
odpovědi (odpovědi byly navrženy dle výsledků předchozích průzkumů).
Opakující se požadavky na rozšíření sportovního zázemí se týkají 3:
●

pěších tras/ cyklostezek/ turistických tras - 22 %

●

dovybavení dětských hřišť - 18,6 %

●

víceúčelové sportoviště - 11,9 %

●

venkovní volnočasové prostory (posilování - workout, minigolf, odpočívadla) - 11,9 %

●

kurty na tenis, badminton - 10,2 %

Vyjma dílčích návrhů (minigolf, ping-pong stůl) se objevuje také renovace objektu Sokolovny, nová
tělocvična.
Z velké části se odpovědi týkají sportovního zázemí pro volnočasové aktivity, které nevyžadují registrované
sportovní organizace, fungují formou zájmových spolků nebo nejsou organizované.
Z dotazníkových šetření vyplynulo:

3

●

Oblast sportu, zejména volnočasových aktivit je pro obyvatele významná pro jejich spokojený život
ať už v místě bydliště nebo v přilehlých obcích.

●

Mezi tematické oblasti, se kterými respondenti dotazníkového šetření vyjádřili svou spokojenost,
patřily v oblasti sportu možnosti venkovního sportovního vyžití.

●

Mezi tematické oblasti, se kterými respondenti dotazníkového šetření vyjádřili častěji i svou
nespokojenost, patřila obnova stávajícího sportovního vyžití (rekonstrukce Sokolovny, rozšíření
cyklostezek, obnova fotbalového hřiště). Z nové chybějící infrastruktury je poptávka pro nové
tělocvičně a další víceúčelové plochy.

●

Respondenti se vyjádřili pro volnočasové aktivity než pro organizovaný sport, aktivně sportují, a to v
obci nebo v okolních lokalitách.

Kompletní výčet odpovědí na otázku č. 6 je v příloze tohoto dokumentu na str. 24.

LISTOPAD 2021

13

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE ZDIBY NA OBDOBÍ 2021 AŽ 2027

3.5. SWOT analýza současného stavu
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•

Pozitivní postoje obce k otázkám rozvoje
sportu

•

Nedostatečná sportovní infrastruktura pro
volnočasové aktivity

•

Stabilní a poměrně široká základna nadšených
lidí, kteří se na dobrovolnické bázi věnují
organizování sportovních aktivit v obci

•

Chybějící víceúčelová
(tělocvična/ hala)

•

Absence dlouhodobé koncepce v oblasti
dalšího rozvoje sportu

•

Rezervy v modernizaci sportovišť (dořešení
vlastnických vztahů)

•

Poskytování finanční podpory na sportovní
akce

•

Investice do sportovní infrastruktury

•

Podpora sportovních organizací

•

Vybavenost dětskými hřišti

vnitřní

sportoviště

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

•

Spolupráce s okolními obcemi při nabídce
sportovních aktivit

•

Nedostatek financí v rozpočtu obce na
investice do sportovní infrastruktury

•

Rozšíření volnočasových aktivit pro rostoucí
mladší populaci

•

Limitované finanční zdroje na údržbu a provoz
stávajících sportovišť

•

Zaměření investic na renovaci stávajících
sportovišť

•

Nedostatečná komunikace mezi zástupci
volnočasových skupin/ sportů se zástupci obce

•

Řešení prostupnosti území - cyklotrasy a
turistické trasy

•

Zhoršující se pasivita dětí - čas strávený na
počítačových hrách a sociálních sítích

•

Větší využití dotačních titulů

4. FINANCOVÁNÍ A PODPORA SPORTU
4.1. Podpora obce – institucionální – obec/komise
Institucionální podporu zajišťuje Komise Rady obce pro kulturu, sport a volný čas, která se schází
1x za měsíc. Činnost komise je soustředěna převážně na kulturní aktivity a organizaci některých sportovních
akcí.
Plánované rozšíření činnosti komise v oblasti sportu v blízké budoucnosti:
•

podílí se na formulaci pravidel pro žádosti sportovních klubů a organizací o finanční příspěvky na
rozvoj jejich sportovních aktivit;

•

vyhledává, monitoruje a upozorňuje na vhodné dotační tituly, připravuje podklady pro zpracování
eventuelně zpracovává podávání žádostí o dotace;

•

předkládat návrhy na finanční podporu, stanoviska a náměty, týkající se oblasti sportu, rozvoje
sportovní infrastruktury

•

projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů, pokud se na komisi přímo obrátí

Střednědobým cílem obce i tohoto Plánu rozvoje sportu je proto zvýšit aktivitu komise, aby se stala skutečně
reprezentativním zástupcem sportovních zájmů v obci.

4.2. Financování sportovních organizací
Tato finanční podpora má podobu pravidelných ročních částek z rozpočtu obce, které směřují na pravidelnou
provozní činnost místních sportovních klubů či neziskovek aktivních také v oblasti sportu. Podpora směřuje
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klubům, které působí na území dlouhodobě, jsou známé svou profesionální péčí o místní sportující dětí a
mládež, a je primárně určena na pokrytí nákladů na zajištění nezbytné sportovní infrastruktury.
●

Klub Biatlon, pravidelný příspěvek na podporu výjezdu
na základě každoroční žádosti. Příspěvek cca ve výši 45.000 Kč;

mladých

sportovců

klubu,

●

Spolek Sport4Active, pravidelný příspěvek na podporu organizace závodů Kros Zdiby-Klecany, na
základě každoroční žádosti. Příspěvek ve výši cca ve výši 20.000 Kč;

●

AktivKid z.s., pravidelný příspěvek na pronájem sportovišť, trenérů a startovacích poplatků, na
základě každoroční žádosti. Příspěvek ve výši cca ve výši 50.000 Kč;

●

TJ Sokol Veltěž, pravidelný příspěvek na provoz organizace, vč. pořízení drobného vybavení. V
r. 2021 jim byla poskytnuta dotace na opravu střešní krytiny nad klubovnou. Na základě každoroční
žádosti je jim vyplácen příspěvek cca ve výši 300.000 Kč za rok.

4.3. Financování sportovních akcí
Obec Zdiby podporuje jednotlivé akce místních
sportovních organizací/ skupin (nebo i
aktivních občanů).
Ačkoliv v r. 2021 ještě doznívají omezení
pohybu při hromadných sportovních akcích v
rámci opatření souvisejících s COVID-19, v
září se konal 2. ročník soutěže BrnkyMan –
duatlonový závod (kolo-běh-kolo) pro všechny
věkové kategorie až po veterány.
Tradiční sportovní akcí je běžecký závod Kros
Zdiby, jehož 4. ročník se uskutečnil v r. 2019.

4.4. Financování z dotací – národní a krajská úroveň
V současné době je rozvoj nekomerčních sportovních aktivit nemyslitelný bez podpory veřejných prostředků
ze státní či krajské úrovně. Tato podpora je nezbytná jak v oblasti provozních nákladů (platy trenérů, pořízení
sportovních pomůcek, nájemné sportovišť, náklady na údržbu sportovních ploch, energie apod.), tak i
investic (výstavba nebo rekonstrukce sportovišť či jejích zázemí, pořízení techniky na údržbu sportovišť).
Při přípravě tohoto plánu rozvoje sportu jsme identifikovali následující tři možné využitelné dotační zdroje.
4.4.1. Dotace od Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura (NSA) je ústřední správní orgán státní správy České republiky, který vznikl v
roce 2018 a od MŠMT převzal kompetence v oblasti poskytování podpory ve sportu v ČR. Jejím cílem je
dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce
reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační
aktivitou ke škole či zaměstnání. Úkol agentura plní prostřednictvím správného nastavení dotačních
programů a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou.
V současné době NSA podporuje sportovní činnost, relevantní pro úroveň obce typu Zdiby, prostřednictvím
těchto dotačních titulů:
a) Program „Rozvoj a podpora sportu“ – výzva „Můj klub“ – hlavní dotační program pro podporu
provozních nákladů, který se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,
které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. Předkladatel žádosti je vždy spolek (či pobočný
spolek), obec ani její organizace žádat nemohou.
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Je vypisován pravidelně vždy v podzimních měsících, kdy se předkládá dotační žádost na úhradu provozních
nákladů spojených se sportováním dětí a mládeže v následujících kalendářních roce. Výše dotace se odvíjí
od počtu a věku dětí, dalším kritériem pro kalkulaci poskytnuté dotace je intenzita tréninků a zápasů malých
sportovců. Dotační výzva je nesoutěžní, dotaci získá každý subjekt, který splní formální kritéria a kritéria
přijatelnosti.
b) Program „Regionální sportovní infrastruktura“ – výzva „Regiony“ – jedná se o dotační výzvu
vypsanou koncem srpna 2021 s uzávěrkou v září 2021 na výstavbu či technické zhodnocení sportovní
infrastruktury. Ačkoliv to není nikde explicitně uvedeno, dá se předpokládat, že výzva by mohla být do
budoucna vyhlašována pravidelně4. Žadatelem může být jak spolek provozující sport, tak i obec (či jiný
územně samosprávný celek), pokud je majitelem sportoviště.
Tato investiční výzva je kolová a soutěžní, tedy předložené projektové žádosti jsou obodovány podle předem
známých kritérií a schvalovány od nejvíce obodovaných žádostí až do okamžiku, kdy vystaví finanční
alokace výzvy. Výše dotace činí 70 % ze způsobilých výdajů a obvykle bývá omezena i v absolutním
vyjádření5.
c) Program „Rozvoj a podpora sportu“ – výzva „Provoz a údržba 2021“ – jedná se o novou dotační
výzvu, která, je nově vypisována až se zahájením činnosti Národní sportovní agentury. Smyslem je
financování provozních výdajů spojených s údržbou sportovních infrastruktury typu hřiště či kabiny. Míra
dotace je 50 % ze způsobilých nákladů, kam patří např. mzda správce hřiště, pohonné hmoty, energie,
spotřební materiál, pojištění sportovního zařízení apod.
Žadatelem může být provozovatel sportovního zařízení (a není relevantní, jestli ho má ve svém vlastnictví
nebo dlouhodobém nájmu) s právní formou neziskové organizace; obce ani jejich příspěvkové organizace
žádat nemohou.
4.4.2. Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
Posláním Ministerstva pro místní rozvoj, jak napovídá jeho název, je pečovat o regionální/místní rozvoj v
nejširších oblastech v kompetenci regionů. Jednou z nich je rovněž sport. Dotační programy jsou členěny
dle velikosti žádajících obcí a pro obec Zdiby je relevantní níže uvedený program, resp. podprogram.
Program „Podpora rozvoje regionů“, podprogram „Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“ – program
je otevřen pravidelně v podzimních měsících s tím, že je z něj možné financovat investiční projekty
realizované v následujícím roce. Vypisované výzvy se zaměřují na více oblastí v kompetencí obcí 6, jednou
z nich bývá i sportovní infrastruktura.
Žadatelem o dotaci může být pouze obec a předmětná sportovní infrastruktura musí být často spojena s
místní školou – např. se musí jednat o školní hřiště, školní tělocvična apod. Dotace je poskytována až do
výše 70 % skutečně vynaložených nákladů investiční akce.
4.4.3. Dotace od Středočeského kraje
Rozvoj sportu na svém území prostřednictvím finančních nástrojů podporují i krajské samosprávy. Pro obec
Zdiby je relevantní podpora ze Středočeského kraje, resp. jeho Středočeský fond sportu a volného času.
Program má dvě složky, investiční a neinvestiční.

Do roku 2019, kdy agenda (investičních) dotací byla v portfoliu MŠMT byly výzvy na investiční dotace do sportu
vypisovány pravidelně každoročně v podzimních měsících.

4

5

U výzvy Regiony 2021 činila nejnižší dotace 1 mil. Kč, nejvyšší pak 40 mil. Kč.

6

Například místní komunikace, veřejné budovy, místa aktivního odpočink u apod.
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Investiční podpora zahrnuje výstavbu nových
veřejně přístupných sportovních zařízení a
investiční projekty zaměřené na modernizaci
stávajících tělovýchovných a volnočasových
zařízení
související
se
sportovní
a
volnočasovou činností dětí a mládeže.
Žadatelem zde může být obec i sportovní
spolek, míra dotací je 70 %, zbývajících 30 %
tvoří spolufinancování žadatele.
Neinvestiční podpora se zaměřuje na široké
spektrum provozních nákladů nezbytných pro
provozování sportovní organizace od platů
trenérů, přes pronájem hřiště až po nákup
sportovních pomůcek či spotřebního materiálu. Stejně jako u investiční podpory je podíl dotace vs.
spolufinancování 70 % : 30 %. Žadatelem o neinvestiční podporu mohou být školy a školská zařízení (vč.
těch zřizovaných obcemi) a sportovní neziskové organizace.

4.5. Realizované investice do sportovní infrastruktury
Na podporu sportu obec Zdiby vynakládá nemalé finanční prostředky i prostřednictvím investic do výstavby
nových sportovišť na území obce, zejména pro sportování nejširší veřejnosti.
Z údajů obce vyplývá, že v období 2018-2021 obec proinvestovala do výstavby nových sportovišť více než
5,718 mil. Kč. Největší část z tohoto objemu připadá na víceúčelové hřiště Přemyšlení a sportovní hřiště
v areálu Základní školy.
Jako zdroj financování větších investic obec využívá dotační zdroje, menší sportoviště a volnočasové
prostory jsou hrazeny z vlastních prostředků obce.
Tabulka č.6: Přehled investic do infrastruktury obce v letech 2018-2021
Výše investice v Kč

Účel

Datum realizace

20.000

herní prvek hřiště Brnky

2018

295.000

oprava + fitness stroje hřiště na Čihadle

2018

1.452.000

projektová dokumentace sportovní hala

2018-2020

tenisové hřiště Zahrádkářů – Na Čihadlech

2019-

180.000
bezúplatně7
(1.698.925)

sportovní hřiště pro ZŠ

2020

1.800.000

víceúčelové hřiště Přemyšlení

2021

22.000

volejbalové tyče Vltavská louka

2021

436.761

herní prvek hřiště na Čihadle, nám. Jana Husa

2021

1.209.766

park Náves Brnky

2021

178.978
493.055

herní prvky školka

2021

park U Louže

2021

zdroj: Obecní úřad Obce Zdiby

7

Bezúplatně jako smluvní pokuta – investice v hodnotě 1.698.925 Kč.
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Víceúčelové hřiště Přemyšlení - dokončeno 07/2021

5. STRATEGICKÁ ČÁST
5.1. Návaznost Plánu rozvoje sportu na platné strategické dokumenty
5.1.1. Strategický dokument na úrovni obce - Program rozvoje obce Zdiby 2020-2027
Platný Program rozvoje obce Zdiby obsahuje v Návrhové části čtyři strategické cíle, sportu a aktivního trávení
volného času se týkají pouze následující tři cíle.
Cíl 1: Podpora občanské vybavenosti a společenského života
Opatření č.1 – Občanská vybavenost: Výstavba ZŠ vč. tělocvičny
Opatření č.2 – Podpora společenského života: Podpora rekonstrukce sokolovny ve Veltěži
Cíl 2: Revitalizace veřejných prostranství a krajiny
Opatření č.1 – Vytvoření nových prostor pro sportovní a volnočasové
Opatření č.3 – Zlepšení propustnosti krajiny pro pěší a cyklisty
Cíl 4: Podpora lokální ekonomiky a místní rekreace
Opatření č. 2 – Místní rekreace: Zřízení sportovně klidové zóny u Vltavy, dovybavení dětských hřišť a
sportovišť, revitalizace fotbalového hřiště a jeho zázemí

5.1.2. Strategický dokument na úrovni kraje - Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji 2018-2025
Ze strategického dokumentu „Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji 2018-2025“ vyplývají mj. následující
oblasti podpory sportu:
•
•
•
•

finanční podpora formou účelové dotace na rozvoj sportu a volnočasových aktivit
podpora budování sportovní infrastruktury (cílem je výstavba nové a revitalizace stávající sportovní
infrastruktury vč. zázemí, školních sportovních areálů),
podpora sportovních soutěží pro žáky/ mládež
podpora „Sportu pro všechny“

5.1.3. Strategický dokument na úrovni státu – Koncepce podporu sportu 2016-2025
Národní strategický dokument „Koncepce podporu sportu 2016-2025“ pro rozvoj a podporu sportu stanovuje
obdobné priority jako dokumenty na krajské a základní úrovni. Mezi Strategické cíle patří rozvoj sportu pro
všechny, obnova a budování sportovních zařízení, rozvoj školního a univerzitního sportu a další.
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Koncepce se zabývá také všeobecným stavem sportovní infrastruktury, která vykazuje zásadní nedostatky
kvantitativní (množství ploch i zařízení) i kvalitativní (stáří, vybavenost), jejichž náprava je značně složitá a
dlouhodobá včetně majetkoprávních vztahů. Koncepce se věnuje také celospolečenskému významu sportu
- celkový pokles pohybových aktivit populace napříč všemi věkovými kategoriemi způsobujícími negativními
zdravotními důsledky. Na straně občanů se stále více projevují změny životního stylu a úbytek přirozeného
i pracovního pohybu, které svými důsledky akcentují význam zdravotních aspektů pohybových aktivit a
sportu nad výkonem a zcela jiný přístup k podpoře sportu.
Právě vysoká ekonomická spoluúčast rodin na sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu,
trvalý pokles zdatnosti populace, snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt
civilizačních chorob. Tyto skutečnosti jsou předmětem návrhů - navýšení finančních prostředků v rámci
dotačních programů, institucionální zabezpečení.

5.2. Priority, opatření a cíle Plánu rozvoje sportu
Pro období do roku 2027 vychází opatření ze schváleného Plánu rozvoje obce Zdiby. Kromě sportovní
infrastruktury bude Plán rozvoje sportu rozšířen i na podporu sportovních akcí a aktivit, které nejsou
zakotveny ve strategickém dokumentu obce.
Na základě strategických cílů a analýzy současné situace v oblasti sportu v obci byly definovány 3 prioritní
oblasti, které jsou významné pro naplnění cílů vlastního Programu rozvoje sportu:
1. Podpora rozvoje/ revitalizace infrastruktury pro sport a aktivní trávení volného času
2. Systémová podpora činnosti sportovních/ volnočasových organizací a spolků
3. Podpora zdravého životního stylu a rozvoje pohybu

Priorita 1
Hlavní cíl

Podpora rozvoje/ revitalizace infrastruktury pro sport a aktivní trávení volného času
Dlouhodobě rozvíjet a zkvalitňovat nabídku infrastruktury pro sport a aktivní trávení
volného času

Opatření 1.1.

Rozvoj stávající infrastruktury pro
sportovní aktivity v obci

Cílem opatření je systematickou podporou přispívat k
údržbě a zlepšení kvality sportovní infrastruktury včetně
doprovodného zázemí a vybavení

Opatření 1.2.

Vybudování nové infrastruktury
pro sport

Tato oblast se zaměřuje na projektovou přípravu a
realizaci nových investičních projektů zaměřených na
rozšíření stávající sportovní infrastruktury

Opatření 1.3.

Cílem je zejména budování nových a údržba stávajících
Budování a rozvoj zázemí pro
cyklostezek a stezek pro pěší. Dále sem spadá rozvoj a
aktivní trávení volného času v obci
údržba volnočasových hřišť a parků.

Priorita 2

Systémová podpora činnosti sportovních/ volnočasových organizací a spolků

Hlavní cíl

Cílem prioritní oblasti je dlouhodobá, cílená, transparentní a efektivní podpora činnosti
sportovních spolků a zájmových organizací se sportovní náplní s důrazem zejména na
práci s dětmi a mládeží

Systémová podpora činnosti
sportovních spolků, zájmových
Opatření 2.1. sdružení a organizací aktivních na
území obce Zdiby a v okolních
obcích

LISTOPAD 2021

Cílem je podpořit aktivní sportovní spolky a organizace
v jejich dalším rozvoji. Podpora může být ve formě
zajištění potřebné infrastruktury, popř. ve formě zajištění
propagace akce a finančního příspěvku na činnost, dle
pravidel obce přijatých zastupitelstvem obce, jak jsou
zveřejněny na webu obce:
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https://www.obeczdiby.cz/formular/2-1-obec-zdibypravidla-pro-poskytovani-dotaci.pdf.

Cílená podpora rozvoje podmínek
Opatření 2.2. v oblasti sportu pro kvalitní vedení
a rozvoj dětí a mládeže

Při poskytnutí finanční podpory sportovním organizacím
a spolkům je hlavním cílem podpora rozvoje podmínek
pro práci s dětmi a mládeží. Obec bude podporovat
rozvoj sportovní infrastruktury i ve vlastnictví spolků či
sdružení investicemi do hmotného majetku – vždy za
podmínky odpovídajícího zajištění investice obce (např.
věcné břemeno, právo stavby, zástava, pacht,
dlouhodobý pronájem; a vždy za současného umožnění
využívání této sportovní infrastruktury veřejností obce).

Podpora činnosti zájmových
sdružení a spolků zaměřených na
Opatření 2.3.
podporu zdravého životního stylu
a pohybu

Cílem této oblasti je rozvoj nabídky sportovních aktivit
pro široké spektrum občanů, kteří nejsou sdruženi
v žádném sportovním klubu nebo organizaci, kteří se
zároveň chtějí pravidelně věnovat sportu jako
volnočasové aktivitě.

Priorita 3

Podpora zdravého životního stylu a rozvoje pohybu

Hlavní cíl

Rozšiřovat spektrum stávající nabídky dalších možností sportovního vyžití a aktivního
trávení volného času pro všechny věkové kategorie občanů

Podpora cíleného směřování dětí
a mládeže ke sportu a pohybu
Opatření 3.1.
v rámci předškolního a základního
vzdělávání

Podpora rozvoje pohybu a kvalitních programů výuky
tělesné výchovy v rámci vzdělávacích institucí v obci.

Dotační podpora na organizaci
menších akcí v obci se sportovní
Opatření 3.2.
náplní s cílem podpořit komunitní
život v obci

Cílem je finančně podpořit menší akce pořádané
zájmovými sdruženími v obci se zaměřením na aktivní
trávení volného času v obci

Zvýšení informovanosti o
možnostech aktivního trávení
Opatření 3.3:
volného času a podpora v oblasti
propagace sportovních akcí

Cílem je využít obecních kanálů pro komunikaci
s občany ke zlepšení informovanosti a osvěty v oblasti
sportu a aktivního trávení volného času

5.3. Zásady a konkrétní záměry obce v oblasti sportu
Dlouhodobé projektové záměry jsou stanoveny v jednotlivých opatření Programu rozvoje obce Zdiby do
r. 2027. Naplnění plánů na výstavbu/ revitalizaci sportovní infrastruktury se odvíjí od rozpočtových možností
obce a dotačních příležitostí (krajských, národních, evropských).
Veřejné zdroje, se kterými obec disponuje v rámci svého rozpočtu, mohou být investovány do majetku a
aktivit obce. Obec podporuje aktivní sportovní spolky a organizace v jejich dalším rozvoji. Podpora může být
především ve formě finančního příspěvku na činnost, dle pravidel obce přijatých zastupitelstvem obce, jak
jsou zveřejněny na webu obce8 a ve formě zajištění potřebné organizační podpory, zápůjček vybavení,
propagace akce apod.
U investic do majetku jiných osob (spolků, klubů, sdružení apod.) platí, že obec bude podporovat rozvoj
sportovní infrastruktury ve vlastnictví těchto osob a případně investovat do jejich hmotného majetku – vždy
pouze za podmínky odpovídajícího zajištění investice obce (např. věcné břemeno, právo stavby, zástava,

8

https://www.obeczdiby.cz/formular/2-1-obec-zdiby-pravidla-pro-poskytovani-dotaci.pdf
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pacht, dlouhodobý pronájem; a rovněž za současného umožnění využívání této sportovní infrastruktury
veřejností obce).
Plánované jsou především následující záměry:
•

Projektová dokumentace pro výstavbu školní tělocvičny v rámci nového objektu školy;

•

Dětská hřiště – nová vybavení, údržba stávajících;

•

Ve spolupráci/společně se Sokol Veltěž příprava Projektová dokumentace pro renovaci Sokolovny,
následná realizace;

•

Ve spolupráci/společně se Sokol Veltěž příprava revitalizace fotbalového hřiště a jeho zázemí;

•

Formulace a vyvěšení pravidel užívání hřiště Veltěžská, vybavení elektronickým zámkem a
dovybavení zázemí hřistě;

•

Podpora revitalizace všech sportovišť v obci;

•

Studie proveditelnosti a následně projektová dokumentace pro výstavbu cyklostezek a cyklotras
(volnočasový areál);

•

Rozvoj vnější spolupráce s obcemi pro budování cyklotras;

•

Instalace stojanů na kola;

•

Rekonstrukce Komunitního centra – zázemí volnočasové aktivity (sportovní a společenské vyžití
nejmenších dětí);

•

Příprava projektu hřiště pro teenagery (skatepark apod.);

•

Finanční podpora menších sportovních akcí zaměřených na děti a mládež;

•

Revitalizace Vltavských tůní vč. odpočinkového areálu;

•

Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro širokou veřejnost – např.:
•

renovace koupaliště a okolí;

•

umístění loučky pro psy-agility;

•

umístění hřiště pro požární sport.

6. ZÁVĚR
V dnešní moderní společnosti je role sportu a aktivního trávení volného času čím dál tím vyšší a na úrovni
měst a obcí tvoří jeden ze základních pilířů širšího pojmu kvality života.
Sport má řadu pozitivní dopadů do života celé společnosti. U dětí a mládeže jde zejména o roli socializační,
výchovnou, seberealizační. U dalších věkových skupina se k tomu přidává hlavně komunitní role, která
posiluje vztah sportujících obyvatel ke spoluobčanům, k místu svého bydliště a jeho okolí.
Všechny tyto výše zmíněné kladné dopady - terminologií ekonomické vědy tzv. “pozitivní externality” obhajují pomocnou roli veřejného sektoru, včetně místních samospráv, při podpoře rozvoje sportu a
sportování obecně. V souladu s touto tezí je i zpracován tento Plán rozvoje sportu v obci Zdiby, který je
součástí obecného systému strategického plánování v obci a jako druh “sektorového dokumentu” dále rozvíjí
a doplňuje obecný zastřešující Plán rozvoje obce Zdiby 2020-2027.
Plán rozvoje sportu zahrnuje základní východiska. Přímo v obci Zdiby sídlí a působí TJ Sokol Veltěž, který
podporuje tradice, všestrannost a všechny druhy kolektivních sportů pro děti a mládež vč. vnitřních prostor
a vybavení. Další organizace/ spolky, které v obci aktivně působí nejsou organizovány nebo jsou
volnočasové (kroužky, cyklistika aj.) se sídlem v okolních obcích. Počet dětí, mládeže, dospělých a všech
sportovců nelze přesně vyčíslit při neorganizovaných aktivitách.
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Sportovní infrastruktura není rozsáhlá – jde o Sokolovnu v majetku TJ Sokol Veltěž, fotbalové hřiště
v majetku ČR, další hřiště a víceúčelové plochy v majetku obce. Neorganizovaní sportovci nejvíce využívají
cyklostezky. Vzhledem k poloze obce na okraji Prahy mnozí občané využívají sportoviště mimo obec, která
jsou v dosahu.
Obec se snaží podpořit každoročně sportovní aktivity, sportovní organizace a spolky formou účelových
dotací. V posledních 3 letech Obec Zdiby investovala do sportovní infrastruktury 5,718 mil. Kč. Aktuálně
připravuje další projekty a doplnění/ provoz a údržbu stávajících zařízení.
Na základě analýzy současné situace v oblasti
demografie, preferencí místních obyvatel i
stavu a rozvojových plánů sportovního života
v obci byly definovány tři hlavní prioritní
oblasti, které jsou významné pro naplnění cílů
vlastního Programu rozvoje sportu. Jedná se o
podporu rozvoje infrastruktury pro sport a
aktivní trávení volného času; systémovou
podporu činnosti sportovních organizací a
spolků a podpora zdravého životního stylu vč.
rozvoje pohybu. Na základě těchto prioritních
oblastí plán obsahuje i seznam konkrétních
investičních či přípravných akcí, které by obec
v horizontu jeho platnosti, tedy do roku 2027, chtěla řešit.
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Dotazníkové šetření mezi občany – výčet odpovědí na otázku č. 5. Jaké sportovní aktivity/prostory byste
uvítali?
Odpověď

Počet

%

sportovní a volnočasové aktivity občanů/ veřejnosti bez registrace

29

49,2

rozvoj sportu v žákovských, dorosteneckých kategoriích (ZŠ, Sokol, sportovní spolky)

13

22,0

rozšíření sportovních aktivit v obci - spolupráce se spolky z okolních obcí

5

8,5

sportovní akce pro veřejnost v obci (TJ Sokol, SDH)

2

3,4

podpora vzniku dalších sportovních spolků v obci

2

3,4

Více hřišť

1

1,7

turistický kroužek

1

1,7

Přilehlé obce - Brnky

1

1,7

prostor (místnost), kde bychom mohly chodit na jógu (ideálně v Brnkách)

1

1,7

Dokončit po 4 letech hřiště na Cihadle

1

1,7

Kvalitní jóga lekce

1

1,7

Chtěl bych dát do pořádku hřiště v Holosmetkách vedle tenisových kurtů a připravit ho na
aktivní nohejbal. Rozšířil bych veškeré aktivity v obci s dostatečnou podporou obce
včetně informací k obyvatelům, turnaje, závody, běhy, atd

1

1,7

hřiště pro teenagery.. basketbalový kos, skate rampy apod.

1

1,7

59

100,0

Celkový součet

Dotazníkové šetření mezi občany – výčet odpovědí na otázku č. 6. Jaká sportovní zařízení/zázemí Vám
v obci chybí?
Odpověď

Počet

%

více pěších tras/ cyklostezek/ turistických tras/ in-line

13

22,0

dovybavení dětských hřišť

11

18,6

víceúčelové sportoviště

7

11,9

venkovní volnočasové prostory (workout, minigolf, odpočívadla)

7

11,9

kurty - tenis, badminton

6

10,2

revitalizace fotbalového hřiště a zázemí

3

5,1

rekonstrukce Sokolovny

2

3,4
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venkovní stůl na ping-pong (do Brnek)

1

1,7

Tohle je další dotazník, na to jste machři, ale dodělat hřiště na Čihadle, to ne. Hlavně že je
nový sportovní areál v původně klidové zóně uprostřed rodinných domků! Ať žije územní
rozvoj.

1

1,7

Skatepark

1

1,7

Rekonstrukce sokolovny, s rozšířením například o minigolf.

1

1,7

nová tělocvična

1

1,7

Místo na ježdění na skejtu/koloběžce

1

1,7

konkrétně v Holosmetkách dořešit dětské hřiště, je jen jediné a velmi chabé

1

1,7

Chybí více zeleně pro pěší procházky, což se tento rok v lockdownu ukázalo jako velmi
problematické.

1

1,7

Chtělo by to něco pro děti jako mají v Klecanech. U pekárny je velký travní plocha, která
se téměř nevyužívá. Loni byl instalovaný dřevěný prvek u sokolovny který nelze požívat.
Je tam starý kolotoč který se těžko točí houpačka a pískoviště a lanová věž. Prostor by šel
daleko lépe využít. Mohlo by tam být víc herních prvků. Většinou jezdíme na hřiště Prahy
protože tady to děti moc nebaví. Přitom možností je dnes mnoho a na hřiště jsou dotace.

1

1,7

Dovybavit hřiště sítěmi u lesa na Čihadle

1

1,7

59

100,0

Celkový součet
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