Plán rozvoje sportu
2021 – 2027

Obec Police
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1. Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Police je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Je to střednědobý dokument
zpracovaný pro období 2021 – 2027.
Cílem tohoto dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Police,
tj. analyzovat současný stav sportu v obci, stanovit základní oblasti podpory sportu ve všech
jeho rovinách, stanovení priorit pro rozvoj sportu a určit způsob financování pro jejich
postupné dosažení.
Důležitým krokem je i propagace sportu, informovanost veřejnosti, spolupráce se spolky
působícími na území obce, spolupráce s místní základní a mateřskou školou, která má pozitivní
vliv na oblíbenost sportu u dětí v útlém věku.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat
v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Dokument Plán rozvoje sportu dává důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a další
zájmové a volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení volného
času všem věkovým skupinám.

2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a
usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví,
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního,
soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava,
sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a
regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi
v rámci struktury mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace,
ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o
povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou
ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v
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diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci
provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“
(prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).
Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve
sportovních klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují
možnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových
sportovců je určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž
„spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí
(vzory) a je prostředkem reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je
organizován buď v obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší
postupové soutěže ve fotbale, ledním hokeji) nebo ve státních resortních sportovních
centrech.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů,
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články
sportovních svazů a střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.

3. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
•
•
•
•
•
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
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předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. Obec Police
Obec Police se nachází ve Zlínském kraji, okresu Vsetín a správním obvodu ORP Valašské
Meziříčí na jihovýchod od města Kelč. Jižní část katastru obce zabíhá do svahů Hostýnských
vrchů, kde se také nachází nejvyšší bod Hůrka s nadmořskou výškou 557 m n. m. Nadmořská
výška středu obce je 412 m n. m., osu katastru pak tvoří říčka Loučka. Rozloha obce Police je
1 324,40 ha a tvoří ji jedno katastrální území.

K 31. 12. 2020 zde bylo dle Českého statistického úřadu evidováno celkem 588 obyvatel, z
toho 289 mužů a 299 žen. Z hlediska pohlaví je poměr obyvatelstva dlouhodobě téměř na
stejné úrovni.
Demografický vývoj v České republice za poslední roky ukazuje na postupné stárnutí
obyvatelstva a dá se předpokládat, že tento celorepublikový trend stárnutí populace bude
pokračovat. Obec musí reagovat na měnící se demografickou skladbu obyvatelstva a zlepšit
dostupnost sportovní infrastruktury i pro občany 65+.

Počet k 31. 12.
Počet obyvatel
V tom ve 0-14
věku
15-64
65 a více
Průměrný věk (let)

CELKEM
2015
2020
568
588
93
123
385
370
90
95
39,8
39,6

MUŽI
2015
278
40
201
37
38,9

ŽENY
2020
289
58
194
37
38,5

2015
290
53
184
53
40,7

2020
299
65
176
58
40,8

Zdroj: ČSÚ veřejná databáze

5. Současný stav v oblasti sportu
V obci působí několik spolků, které se zabývají oblastí sportu a místní Základní škola a
Mateřská škola Police.
Tělovýchovná jednota Police – spolek
V obci funguje Tělovýchovná jednota Police (TJ Police), jejíž provoz je podporován z rozpočtu
obce. Jedná se o 3 oddíly – fotbalový, jezdecký a cyklistický. TJ Police vlastní fotbalové hřiště
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se zázemím. Aktivně se podílí na soutěžní činnosti a pořádání a spolupořádání sportovních
akcí.

PKM Bike Team
V roce 2016 byl založen spolek PKM Bike Team. Jedná se o mladý MTB tým zaměřený na
Downhill, Cross-country (XC), Enduro, Fourcross (4x). Členové také sami vybudovali
nezpevněnou pumtrackovou dráhu a každoročně pořádají cyklistické pumtrackové závody.
Ranč u Hromnice
Od roku 2018 v obci funguje také Ranč u Hromnice, z. s. Jedná se o spolek zaměřený na chov
koní a jejich přirozenou komunikaci a práci s dětmi (odpolední kroužky, víkendové pobyty,
příměstské tábory).
Sbor dobrovolných hasičů Police
První zmínka o hasičích v Policích pochází již z roku 1885. V tom roce byl založen hasičský sbor
v Brankách, který zřídil své pobočky v obci Police a Vrchovec. Samostatný sbor dobrovolných
hasičů v Policích byl založen v roce 1894. Hlavním úkolem sboru je mít výjezdu schopnou
jednotku. Zásahová jednotka je zařazena v kategorii JPO V. Další činností je požární sport,
především požární útok, se kterým se aktivně účastní soutěží. Společně s Obecním úřadem
v Policích a spolkem Klenot Police z. s. spolupořádá Závod horských kol. Sbor dobrovolných
hasičů je financován z velké části za podpory obce Police, dále z pořádání kulturních akcí a
sběru železného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů.
Základní škola a Mateřská škola Police
Zřizovatelem školy je obec Police.
V mateřské škole je pohyb zařazován v průběhu celého dne, přiměřený k věkové skupině dětí.
Na školní zahradě jsou pro děti denně k dispozici herní prvky.
Žáci základní školy mají možnost využívat herní prvky na školní zahradě, rekonstruované hřiště
u obecního úřadu a také víceúčelové hřiště. Dále mohou děti navštěvovat turistickopřírodovědný kroužek a cyklistický kroužek organizovaný základní školou.
Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje základní školu 20 dětí a mateřskou školu 19 dětí.
Myslivecký spolek Jasenec – Police
Myslivecký spolek Jasenec-Police se stará nejen o ochranu přírody a krajiny a společné
provádění myslivosti, ale prosazuje také obecné zájmy jako je organizování společenských
akcí. Pro děti je každoročně pořádán Myslivecký den – soutěže, které odhalují jejich zručnost,
přesnost, odhodlání a kreativitu. Spolek také provozuje sportovní střelnici, která se nachází
cca 1500 m od obytných budov.
Obecní úřad
Obecní úřad v Policích organizuje každoročně Novoroční výšlap. Dále společně
s Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko spolupořádá cyklistický výlet a také spolu
s dalšími spolky v obci spolupořádá Závod horských kol.
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SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•

existence
víceúčelového
hřiště
s umělým povrchem
existence hřiště u obecního úřadu
existence dětského hřiště
aktivní působení spolků v obci

•
•
•

Příležitosti
•

využití dotačních titulů

•
•
•
•
•

Slabé stránky
chybí venkovní prostory pro sportovní
aktivity seniorů
chybí sociální zázemí pro sportovce u
stávajících hřišť
horší stav dětského hřiště
Hrozby
nedostatek finančních prostředků
pokles zájmu dětí o pohybové aktivity
pokles sportující mládeže a dětí
pokles pohybové zdatnosti dětí a
mládeže
složitá administrace dotačních titulů

7. Infrastruktura ve vlastnictví obce
Dětské hřiště – volně přístupné pro veřejnost, umístěné v zahradě místního pohostinství.
Nachází se zde několik štěrkových ploch s dětskými herními prvky, v okolí hřiště je travnatá
plocha.
Víceúčelové hřiště – bezplatné volně přístupné sportoviště je vybudováno v blízkosti
sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Police – spolku. V roce 2021 prošlo toto víceúčelové
hřiště rozsáhlou rekonstrukcí. Na plochu hřiště byl položen nový povrch, byly vyměněny
poškozené mantinely včetně obou basketbalových košů a poškozené ochranné sítě.
Dětské hřiště v areálu Základní školy a Mateřské školy – nachází se v zahradě ZŠ a MŠ, využívá
ho místní základní a mateřská škola, je veřejnosti nepřístupné.
Hřiště u Obecního úřadu Police – hřiště v těsné blízkosti obecního úřadu bylo v roce 2021
rekonstruováno. Dlážděná plocha byla nahrazena polyuretanovým povrchem, byl instalován
nový integrovaný basketbalový koš a ochranné oplocení mezi budovou obecního úřadu a
plochou hřiště. Do svahu byla instalována tribuna, tvořena betonovými stupni. Součástí stavby
je i workoutové hřiště.
Pumptracková dráha – členové spolku Pumptrack team Police svépomocí vybudovali na
pozemku obce pumptrackovou dráhu, která je přístupná široké veřejnosti.
Cyklodoprava – obcí Police prochází značená cyklotrasa 6216 do Valašského Meziříčí. Obec
připravuje výstavbu nové trasy cyklostezky do sousední obce Branky.
Turistické trasy – katastr obce protíná také Cyrilometodějská stezka, která prezentuje soubor
tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z
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různých směrů, využívajících značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných
převážně pro pěší putování.
Přehled sportovišť:

Zdroj: www.mapy.cz

Zdroj: www.mapy.cz
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Zdroj: www.mapy.cz

Zdroj: www.mapy.cz
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Přehled značených cyklotras:

Zdroj: www.mapy.cz

Cyrilometodějská stezka:

Zdroj: www.mapy.cz
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Sportovní střelnice:

Zdroj: www.mapy.cz

8. Dlouhodobé cíle, které tento plán sleduje
Obec Police má zájem na rozvoji sportu všech věkových a sociálních skupin obyvatelstva. Klade
důraz na dostupnost sportu pro všechny generace, zvláště na sportovní aktivity dětí a mládeže,
ale také i zachování pohybových aktivit dospělých a seniorů.
•

•
•
•
•
•
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Vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit – veřejná prostranství
v majetku obce (údržba a modernizace sportovišť, dětského hřiště, hřiště v areálu ZŠ a
MŠ.
Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně hendikepovaných občanů a
seniorů
Spolupráce s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro veřejnost
Podporovat sport dětí v mateřské a základní škole
Zabezpečovat finanční podporu místním spolkům a zájmovým sdružením
Zajistit finanční zdroje (dotační zdroje, vlastní z rozpočtu obce)

•

Propagace pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek, sociálních
sítí a Polického zpravodaje

9. Strategické cíle
Na základě výsledků SWOT analýzy, pracuje Plán rozvoje sportu obce Police se třemi
základními pilíři – Sport dětí a mládeže, Sport pro všechny a Sportovní infrastruktura.

Sport dětí a mládeže
Cílem je ve spolupráci se spolky působícími v obci vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a
sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah k pohybovým aktivitám.
Opatření:
•
•
•
•
•

Podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže
Podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ a ZŠ
Podpora sportovních akcí pro děti a mládež
Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících
s dětmi a mládeží
Podpora prostorového zázemí pro sportovní aktivity a volnočasové aktivity

Sport pro všechny
Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové aktivity pro obyvatele
obce všech věkových kategorií, rozšiřovat možnosti sportovního využití a trávení volného času.
Opatření:
•
•
•
•

Zapojení veřejnosti do sportovní činnosti
Podpora pořádání sportovních akcí pro veřejnost
Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času
Údržba a modernizace sportovišť ve vlastnictví obce

Sportovní infrastruktura
Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro organizované i
neorganizované sportovní činnosti, volnočasové aktivity.
Opatření:
•
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Obnova, údržba, modernizace sportovních zařízení ve vlastnictví obce

10. Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•
•

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení
Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám

2. Nepřímá podpora
•
•
•

Údržba stávajících sportovních zařízení
Propagace sportovních akcí
Organizační zajištění sportovních aktivit

11. Závěr
Strategický plán rozvoje sportu v obci Police se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Police schválilo Zastupitelstvo obce Police na svém
zasedání konaném 14. 9. 2021, pod usnesením č. 27/15.
Plán rozvoje sportu obce Police je zveřejněn na webových stránkách Obce Police
www.obecpolice.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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