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1 ÚVOD 

Předmětem Plánu rozvoje sportu městyse Slavětín je zejména vymezení 

oblastí podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit  

k zajištění kvalitního sportovního a pohybového vyžití pro občany městyse.  

Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou 

společenskou atmosférou obce.  

K analýze současného stavu byla využita data ČSÚ a OÚ, která se týkala  

socio-demografických charakteristik městyse. Důležité informace byly 

získané rovněž analýzou sportovišť, diskuzí s klíčovými aktéry  

a s představiteli městyse.  

V návrhové a implementační části dokumentu jsou poté navrženy konkrétní 

aktivity, které vedou ke kontinuální podpoře a rozvoji sportu ve Slavětíně. 

Implementací strategického dokumentu do praxe řízení úřadu se městys 

zavazuje ke své úloze v oblasti podpory a rozvoje sportu. Plán rozvoje sportu 

2021-2025 navazuje na již vybudovaný systém strategického řízení 

v městysi, tedy na Rozvojovou strategii městyse Slavětína a místní části 

Kystra pro období 2016 – 2020.  

Plán rozvoje sportu městyse Slavětín je zpracována v souladu se zákonem  

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
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2 SPORT 

Kapitola Sport se zabývá vymezením základních pojmů v oblasti sportu  

a dále interpretuje význam pohybové aktivity pro tělesné a psychické zdraví 

jedince. Současně představuje nejvýznamnější koncepční a metodické 

pokyny k rozvoji sportu na národní úrovni.  

 

2.1 Koncepční a metodické dokumenty podpory 
sportu  

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje postavení sportu ve 

společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, 

jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při 

podpoře sportu. 

 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 je klíčový materiál Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy přijatý usnesením vlády č. 591 ze dne 27. 

června 2016, který předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, 

pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025 

a navazuje na předchozí strategické dokumenty MŠMT v oblasti sportu.  

 

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého 

kraje na období 2018 až 2028 

Jedná se o dokument konkretizující cíle, opatření, možnosti podpory  

a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu 

sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch ÚK a kvality života jeho 

občanů. 
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2.2 Základní pojmy 

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů jsou definovány základní pojmy: 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sport je každá forma tělesné 

činnosti, která si prostřednictvím 

organizované i neorganizované 

účasti klade za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, 

rozvoj společenských vztahů, 

upevňování zdraví a dosahování 

sportovních výkonů rekreačně 

nebo v soutěžích všech úrovní,  

a to individuálně nebo společně. 

Sportovní organizace je právnická osoba založená za 

jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět 

činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. 

Sportovec je fyzická osoba, která  

v daném kalendářním roce skutečně 

vykonává sportovní činnost, pro kterou 

je u sportovní organizace evidována. 

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní 

plocha, budova nebo jejich soubor sloužící 

výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 
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2.3 Přínosy sportu 

Sport a pohybové aktivity úzce souvisí se zdravím, a proto je potřeba jim 

věnovat zvýšenou pozornost. Pohybová aktivita je „jakýkoli tělesný pohyb 

spojený se svalovou kontrakcí, zvýšený výdej energie nad klidovou úroveň“. 

Různé studie dokazují blahodárný vliv pohybové aktivity na zdraví člověka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Děti a mladiství by měli vykonávat 60 minut středně až velmi náročné 

sportovní aktivity denně. Dospělí by měli věnovat aerobním aktivitám 

alespoň 150 minut týdně. Fyzická aktivita je rovněž důležitá pro seniory, 

zejména jako prevence pádů a kardiovaskulárních nemocí.  
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2.4 Úloha obce v zajišťování sportu a volnočasových 
aktivit   

Péče o sport a volnočasové aktivity obyvatel patří mezi jedny z hlavních 

úkolů zajišťovaných obcemi. Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb 

a vychází z jejich kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí nejen 

na financování sportu, ale zároveň koordinují činnost sportovních subjektů 

ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených 

veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou kontrolu vůči obci. 

Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím 

předcházet negativním společenským jevům (hrací automaty, návykové 

látky apod.). Zároveň s tím vytvářet kvalitativně i kvantitativně bohatou 

členskou základnu pro sportovní organizace v obci. 

Způsoby trávení volného času, tzv. volnočasové aktivity, můžeme rozdělit 

podle míry jejich formálnosti na aktivity organizované a neorganizované. 

 
V rámci rozvoje volnočasových aktivit je možno vymezit 4 oblasti podpory: 

Neorganizované jsou takové 

aktivity jednotlivců a skupin, při 

nichž jsou využívány volně 

dostupné nebo osobní zdroje 

(bazény, hřiště, krajina či 

domácí prostředí…). 

 

Organizované jsou takové 

aktivity, které bývají koordinované 

nějakými institucemi (školy, 

ziskové i neziskové subjekty, 

spolky, kluby aj.). 

 

 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

• Realizace „kroužků“ pro děti, zajištění nabídky trávení volného času. 

Podpora sportu a sportovních akcí 

• Zajištění sportovního vyžití a zkvalitňování sportovních zařízení.   

Podpora kulturních akcí 

• Podpora společenského a kulturního života, tradičních i nově 

vznikajících projektů. 

Podpora činnosti neziskových organizací 

• Rozvoj místního spolkového života a aktivní občanské společnosti.  

 



  Plán rozvoje sportu 
 

6 

3 ANALYTICKÁ 

ČÁST 

Účelem Analytické části je popis současné situace oblasti sportu v městysi 

Slavětín. Kapitola obsahuje mimo jiné základní charakteristiku městyse, 

která představuje kontextuální vhled do zkoumaného území. Dále zahrnuje 

analýzu sportovišť, spolkové činnosti, financování sportu apod. Na základě 

závěrů Analytické části je formulována Návrhová část tohoto dokumentu. 

 

3.1 Charakteristika městyse 

Městys Slavětín se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Louny, zhruba 8 km 

východně od okresního města Louny a asi 50 km jižně od krajského města 

Ústí nad Labem. Městys leží uprostřed Českého středohoří.  

V městysi žilo k 31. 12. 2020 celkem 601 obyvatel. Status městyse získal 

Slavětín zpět v roce 2006 po téměř 50 letech. Vývoj počtu obyvatel je 

zobrazen na obr. 3, ze kterého vyplývá, že počet obyvatel městyse 

v posledních letech neustále stoupá. 

Slavětín sousedí s obcemi Veltěže (412 obyvatel) a Počedělice (310 

obyvatel) na západě a s městysem Peruc (2 300 obyvatel) na jihu  

a východě. 

Městys se skládá ze dvou katastrálních území (Kystra a Slavětín nad Ohří)  

s celkovou výměrou 837 ha. Osada Kystra je vzdálená téměř 3 km od centra 

Slavětína. V části Kystra protéká řeka Ohře.  

Městysem prochází silnice II/239 (Černčice – Černuc). Hromadnou přepravu 

osob zajišťují autobusové spoje nebo železnice (severně od zastavěné části 

prochází železniční trať Lovosice - Louny, na které je zřízena železniční 

zastávka Slavětín nad Ohří). 
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Obr.  1 Katastrální území městyse Slavětín 

 

V městysi Slavětín, dle posledních dostupných dat k 31. 12. 2020, žilo 601 

obyvatel, z toho 306 mužů a 295 žen. Průměrný věk obyvatel v tomtéž roce 

činil 40,7 let, což je nižší hodnota v porovnání s okresem Louny (42,7), 

s krajem Ústní nad Labem (42,4) a s celou Českou republikou (42,6).  

Věkovou strukturu zobrazuje věková pyramida obyvatel na obr. 2. Pyramida 

je regresivního typu, kdy dochází ke zvyšování průměrného věku občanů  

a nárůstu počtu obyvatel v postproduktivní skupině. 

Starší populace má jiné nároky na sportovní vyžití a vybavenost sportovišť, 

důležité je proto myslet do budoucna a zajistit dostatečné sportovní zázemí 

také pro seniory. 
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Obr.  2 Věková pyramida v roce 2020 

 

Městys Slavětín disponuje základní občanskou vybaveností. Městys je 

plynofikovaný, vybavený kanalizací napojenou na čistírnu odpadních vod  

i vodovodem pro veřejnou potřebu. V městysi se nachází pošta, mateřská 

škola, kulturní dům nebo Rodinná farma – Suchý, s.r.o.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3 Vývoj počtu obyvatel v městysi 
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Sportovní klub Slavětín má sídlo na Nádražní ulici. Místní fotbalový klub 

SK Slavětín je pravidelným účastníkem fotbalových soutěží. SK Slavětín 

zahrnuje třídu dospělých a mini přípravku Bambini. Městys poskytuje 

pravidelný roční příspěvek na chod spolku zhruba 40 000 Kč. 

Český kynologický svaz ZKO Slavětín nad Ohří – 1046 zajišťuje sportovní 

kynologickou činnost. Spolek sídlí na adrese Perucká 180. Městys poskytuje 

pravidelný roční příspěvek na chod spolku ve výši asi 10 000 Kč. 

Historie SDH Slavětín sahá až do roku 1881, jedná se tedy o jeden z prvních 

hasičských sborů v celém okrese Louny. Hasiči se podílejí na pořádání 

kulturních i sportovních akcí v městysi. Pravidelný roční příspěvek na chod 

spolku činí asi 30 000 Kč.  

Tělocvičná jednota Sokol Slavětín zajišťuje sportovní činnosti a akce pro 

všechny věkové kategorie obyvatel. Spolek sídlí na adrese V Ořechách 124. 

Městys poskytuje pravidelný roční příspěvek na chod spolku asi 5 000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Slavětín nad Ohří 

sdružuje chovatele drobné domácí zvěře a rozvíjí jejich znalosti. Roční 

příspěvek na chod spolku je 5 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Okrašlovací spolek Slavětín vznikl v roce 2019. Spolek dbá na estetiku 

veřejných prostranství a dostatek zeleně v sídle. Spolek sídlí na adrese Pod 

Lesem 238. 

Honební společenstvo “pod Bytinami“ Slavětín bylo založeno za účelem 

tvorby a využití společenství honitby. Spolek vznikl v roce 2005  

a dostává roční příspěvek od městyse ve výši 5 000 Kč.  

Šipkařský spolek Slavětín se pravidelně schází ke hře šipek. Od městyse 

dostává spolek roční příspěvek 3 000 Kč. 

 

 

 

 

 

3.2 Spolky a sdružení v městysi 

Kapitola Spolky a sdružení v městysi obsahuje základní přehled jednotlivých 

spolků na území městyse Slavětín. Daný přehled obsahuje stručný popis  

a nástin financování ze strany městyse.   
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3.3 Školská zařízení  

V městysi se nachází jednotřídní mateřská škola s kapacitou 24 dětí. Školka 

je dostatečně vybavená pro pohybové aktivity dětí, které využívají zahradu 

s novými herními prvky, nebo okolní prostředí (les, rybník, dětské hřiště 

nebo farmu). Na zahradě MŠ je vybavení pro zábavu dětí - pískoviště, 

skluzavka, houpačky, houpadla, altán, lezecká stěna. V roce 2019 byla 

zahrada dovybavena přírodními prvky – bylinková zahrádka, hmatový 

chodník, hmyzí domeček, tabule, lavice kolem stromu a vrbový domeček.  

Školka spolupracuje s úřadem Městysu Slavětín, s rodiči, se ZŠ Černčice, se 

Sokolem a místním Sborem dobrovolných hasičů, dále s MŠ Veltěže a MŠ 

Fugnerova Louny. Během školního roku jsou pro děti pořádány různé 

sportovní akce, např. plavecký výcvik. V blízkosti školy je dětské hřiště, 

vybavené průlezkami, skluzavkami a houpačkami, které školka využívá. 

Základní škola se v městysi nenachází, nejbližší je Základní Škola A Mateřská 

Škola, Černčice.  

 

3.4 Sportoviště v městysi 

Městys Slavětín má ve svém majetku celkem 6 sportovišť / dětských hřišť, 

která spravuje. Jedná se o celkem 3 dětská hřiště – u radnice, v areálu 

mateřské školy a dětské hřiště v parčíku v osadě Kystra. V městysi se dále 

nachází víceúčelové sportovní hřiště u Kulturně společenského centra, které 

poskytuje zázemí pro hru nohejbalu, volejbalu, tenisu, malé kopané ad. 

Sportovní areál s fotbalovým hřištěm zahrnuje fotbalové hřiště, workoutové 

hřiště a výcvikový areál pro kynologický klub. V městysi je dále lanové 

centrum v ulici Na Vyhlídce, které bylo postaveno v roce 2020. 

Městysem prochází Národní cyklotrasa č. 6 – Sokolovsko – úsek Mostov  

– Loket. Většina cyklotrasy je vedená po cyklostezkách, nebo místních 

komunikacích s minimálním provozem. V Litoměřicích navazuje cyklotrasa 

č. 6 na Labskou stezku - trasu č. 2. 
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Umístění p. č. 640/1, k. ú. Slavětín nad Ohří - v ulici Na 

Městečku 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch tráva + kačírek 

Sporty dětské hry 

Přístup volný 

Využití veřejnost 

Stav výborný 

Poznámka realizace v roce 2018, pravidelné revize  

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 Zdroj: www.facebook.com/mestysslavetin,2021 
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Umístění p. č. 114/1, k. ú. Slavětín nad Ohří - u Kulturně 

společenského centra Slavětín 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch asfalt 

Sporty víceúčelové sportoviště - hřiště na nohejbal, 

volejbal, tenis, malá kopaná 

Přístup oplocené, přístupné 

Využití veřejnost a spolky (SK Slavětín, Sokol Slavětín, 

SDH Slavětín) 

Stav dobrý 

  

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 
Zdroj: www.google.com/maps,2021 
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Umístění p. č. 644/2, k. ú. Slavětín nad Ohří - v ulici 

Svatojánské náměstí, v areálu MŠ 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch tráva 

Sporty dětské hry 

Přístup veřejně nepřístupné 

Využití předškolní vzdělávání - MŠ 

Stav dobrý 

  

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 Zdroj: www.google.com/maps,2021 
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Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 Zdroj: www.google.com/maps,2021 

 

 

 

 

 

Umístění p. č. 545/1, 545/8, 558/4, k. ú. Slavětín nad Ohří 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch tráva 

Sporty fotbalové hřiště, workoutové hřiště, areál pro 

kynologický klub 

Přístup částečně oplocené, veřejně přístupné 

Využití veřejnost a spolky (SK Slavětín, SDH Slavětín, 

Kynologický klub Slavětín, Sokol Slavětín) 

Stav dobrý 
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Umístění p. č. 420/44, k. ú. Slavětín nad Ohří – v ulici Na 

Vyhlídce 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch tráva 

Sporty lanový park 

Přístup neoplocené, veřejně přístupné 

Využití veřejnost  

Stav výborný 

Poznámka realizace v roce 2020, pravidelné revize

  

 

 

 

 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 Zdroj: www.facebook.com/mestysslavetin,2021 
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Umístění p. č. 10/1, k. ú. Kystra 

Provozovatel městys Slavětín 

Povrch tráva 

Sporty dětské hry 

Přístup částečně oplocené, veřejně přístupné 

Využití veřejnost  

Stav výborný 

Poznámka realizace v roce 2019, pravidelné revize 

  

Zdroj: www.facebook.com/mestysslavetin,2021 
Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 

Zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz,2021 



  Plán rozvoje sportu 
 

17 

3.5 Turismus a společenské události v městysi 

Městysem Slavětín nevedou žádné významnější turistické trasy. Pro lehkou 

pěší turistiku je možno využít polních a lesních cest a prozkoumat krásy 

Českého středohoří. V části Kystra protéká řeka Ohře, která vybízí k rybaření 

a ke koupání v letních měsících.  

V městysi se nachází agropenzion Hájenka, který provozuje rodinná farma 

Suchý, s.r.o. Na farmě se každoročně pořádají oslavy dožínek. V městysi 

Slavětín se odehrávají také další kulturní a sportovní akce. V průběhu jara 

se v městysi koná turistický pochod Předjaří v Poohří, pálení čarodějnic, 

nebo masopust. Mezi tradiční události patří také Memoriál Stanislava Kučery, 

který se koná v letních měsících a je zaměřený na požární sporty. Mezi 

nejvýznamnější společenské akce patří Slavětínská pouť, která je 

každoročně pořádána na začátku července na náměstíčku před radnicí. 

V létě taktéž probíhá turnaj v kopané. V kostele sv. Jakuba Velikého se 

konají koncerty pěveckých sborů.  

K významným pamětihodnostem v městysi se řadí právě kostel sv. Jakuba 

Velikého, jedná se o románsko-gotickou stavbu ze 14. století. Mezi další 

památky patří socha sv. Jana Nepomuckého, rodný dům básníka 

Konstantina Biebla, nebo fara. 

Mezi nejznámější turistické atraktivity v okolí patří Boženina studánka  

a Oldřichův dub u městysu Peruc. V Peruci se nachází i rokokový zámek 

s pamětní síní malíře Emila Filly. V areálu zámecké zahrady, v budově bývalé 

barokní sýpky, je Muzeum české vesnice s expozicí zemědělských  

a řemeslných nástrojů. 

Mezi další zajímavé atraktivity patří Muzeum českého granátu v Třebenicích, 

zámek v Libochovicích, vodní hrad v Budyni nad Ohří, nebo klášter 

v Doksanech. 
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3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen 

regionálního rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné 

porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek 

působících na městys Slavětín. Jedná se o analýzu hlavních tendencí 

současného a budoucího vývoje sportu ve Slavětíně.  

 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování 

(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se 

omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování městyse 

Slavětín, vymezení problémových oblastí a zaměření Plánu rozvoje sportu. 

 

 

 

Silné stránky 

CO JE NA NÁS 

DOBRÉ 

Slabé stránky 

V ČEM JSME  

SLABŠÍ 

Příležitosti 

JAKÉ MÁME 

MOŽNOSTI 

Hrozby 

CO NÁS MŮŽE 

OHROŽOVAT 
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o Sportovní vyžití pro dospělé 

(např. workoutové hřiště) 

o Sportovní vyžití pro děti (3 

dětská hřiště) 

o Národní cyklotrasa č. 6 

o Spolková činnost 

o Vhodné přírodní prostředí pro 

pohyb v okolí městyse  

o Aktivní vedení městyse 

 

o Absence turistických tras 

v městysi 

o Starší herní prvky na dětském 

hřišti MŠ 

o Nutné investice ve Sportovním 

areálu 

o Méně příležitostí ke sportu 

v osadě Kystra  

o Málo příležitostí ke skupinovým 

aktivitám 

 

o Využití potenciálu okolní 

přírody – mobiliář, naučná 

stezka 

o Rekonstrukce sportovišť 

o Dobudování sítě pěších tras 

a cyklotras v okolí  

o Iniciace sportovních akcí 

o Využití grantových programů 

na opravu a vybavení 

sportovišť 

 

 

 

 

 

o Úbytek dětí 

o Nezájem občanů o sport  

a pohyb 

o Nedostatek lidských zdrojů 

o Nedostatek financí na investiční 

akce v oblasti sportu 

o Hledání sportovního vyžití jinde 
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4 NÁVRHOVÁ 

ČÁST 

Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. 

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj sportu v městysi stěžejní. 

Návrhová část postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.  
 

Vize rozvoje sportu 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti městyse, vyjadřuje, jak se 

bude sport v městysi rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází zejména  

z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Realizace navržených aktivit 

napomůže k naplnění této vize a zajistí dostatečné sportovní možnosti pro 

obyvatele Slavětína. 

 

Vize rozvoje sportu 

Městys Slavětín nabízí aktivním sportovcům, rekreačně sportujícím 

obyvatelům i návštěvníkům městyse bohaté možnosti sportovního 

vyžití. Vytváří podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci 

daných kompetencí a možností a podněcuje ke vzájemné spolupráci 

všechny subjekty působící ve sportu a tělovýchově. Důraz je kladen 

také na specifické cílové skupiny, zejména děti, mládež a seniory. 

Městys se soustředí i na podporu mimořádných sportovních akcí, které 

lze mj. chápat i jako motivační prostředek pro budování vztahu ke 

sportu v dětství.  
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Přehled oblastí podpory sportu 

1. CÍL: ŠIROKÁ NABÍDKA SPORTOVNÍCH 
ZAŘÍZENÍ 

A. OPATŘENÍ: SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

Aktivita 1.A.1 Osvětlení a opravy dětského hřiště u Radnice  

Aktivita 1.A.2 Opravy víceúčelového hřiště a pořízení vybavení 

Aktivita 1.A.3 Výměna herních prvků na dětském hřišti v areálu MŠ 

Aktivita 1.A.4 Oplocení sportovního areálu  

Aktivita 1.A.5 Opravy sportovního areálu 

Aktivita 1.A.6 Vybavení lanového centra 

Aktivita 1.A.7 Vybavení dětského hřiště v osadě Kystra 

2. CÍL: OBYVATELSTVO V POHYBU 

B. OPATŘENÍ: PREVENCE A SPOLKOVÁ ČINNOST  

Aktivita 2.B.1 Podpora sportu jako významného prostředku občanské 
soudržnosti 

Aktivita 2.B.2 Podpora práce s dětmi a mládeží 

Aktivita 2.B.3 Podpora spolkové činnosti v městysi 
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5 IMPLEMENTAČNÍ 

ČÁST 

Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení plánu rozvoje sportu do 

praxe řízení městyse. 

 
Zpřístupnění dokumentu 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách městyse Slavětín  

a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na 

úřadě městyse. 

 

Hodnocení plnění plánu 

Plnění plánu rozvoje sportu bude kontrolováno průběžně, bude 

vyhodnoceno, do jaké míry byla naplánovaná opatření skutečně realizována, 

či z jakých důvodů případně realizována být nemohla. Současně budou 

případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti 

jejich realizace. 

 

Strategické cíle, opatření a aktivity 

Opatření jsou tematicky sdružována do strategických cílů. Ke splnění 

jednotlivých opatření a cílů přispívají navržené aktivity. Vize rozvoje sportu 

bude naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit, opatření a cílů. 

Městys Slavětín si definoval 2 strategické cíle. 
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1. CÍL: ŠIROKÁ NABÍDKA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 

První cíl, Široká nabídka sportovních zařízení, zvyšuje nabídku sportovních 

zařízení v městysi prostřednictvím dovybavení či rekonstrukcí stávajících 

sportovišť. Doposud opomíjená sportoviště se mohou stát pro občany opět 

relevantní. O nabídce zařízení a podmínkách provozu je třeba občany 

informovat. 

 

A. OPATŘENÍ: SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

Aktivita 1.A.1 Osvětlení a opravy dětského hřiště u Radnice  

Aktivita 1.A.2 Opravy víceúčelového hřiště a pořízení vybavení 

Aktivita 1.A.3 Výměna herních prvků na dětském hřišti v areálu MŠ 

Aktivita 1.A.4 Oplocení sportovního areálu  

Aktivita 1.A.5 Opravy sportovního areálu 

Aktivita 1.A.6 Vybavení lanového centra 

Aktivita 1.A.7 Vybavení dětského hřiště v osadě Kystra 
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SOUČASNÝ STAV 

Dětské hřiště u Radnice se nachází v centru městyse, v ulici Na Městečku  

a patří k nejvyužívanějším dětským hřištím v městysi díky své dostupnosti. 

Hřiště bylo vystavěno v roce 2018 a herní prvky prochází pravidelnými 

revizemi.  

 

NAVRHOVANÝ STAV 

Dětské hřiště vyžaduje nové osvětlení. Osvětlení poskytne útulnou 

atmosféru a pocit bezpečí, zároveň umožní delší provoz hřiště do pozdního 

odpoledne. Na hřišti je rovněž nutné provést opravy dopadových ploch, aby 

odpovídaly příslušným normám. 

 
HARMONOGRAM: 2022 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: osvětlení hřiště 80 tis. Kč, opravy dopadových 

ploch 50 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

A. Opatření: Sportovní infrastruktura 

Městys Slavětín disponuje několika sportovišti. Některá sportovní zařízení 

potřebují opravit či přidat další prvky. Díky novému a bezpečnému 

sportovnímu zařízení se může stát pohyb v městysi atraktivnějším, pro 

místní občany i pro obyvatele okolních vesnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOUČASNÝ STAV 

Víceúčelové hřiště slouží ke hře míčových sportů (volejbal, nohejbal, malá 

kopaná apod.). Hřiště se nachází u Kulturně společenského centra a využívá 

ho jak veřejnost, tak spolky (zejména SK Slavětín, Sokol Slavětín nebo SDH 

Slavětín). 

 

AKTIVITA 1.A.1 OSVĚTLENÍ A OPRAVY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U 

RADNICE 

AKTIVITA 1.A.2 OPRAVY VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A 

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ 
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NAVRHOVANÝ STAV 

Pro zvýšení komfortu je třeba provést osvětlení celého areálu a dovybavit 

víceúčelové hřiště potřebným mobiliářem, zejména lavičkami a stoly 

k posezení. Rekonstrukci vyžadují také odstavné a pochozí plochy.  

 

HARMONOGRAM: 2023 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: osvětlení areálu 200 tis. Kč, vybavení 

mobiliářem 100 tis. Kč, odstavné plochy a pochozí plochy 250 tis. Kč 

 

SOUČASNÝ STAV 

Dětské hřiště v areálu mateřské školy Slavětín se nachází na Svatojánské 

ulici. Dětské hřiště s travnatým povrchem je veřejně nepřístupné a slouží 

výhradně pro potřeby předškolního vzdělávání. 

 

NAVRHOVANÝ STAV 

Pro modernější a interaktivnější prostředí je nutné nahradit starší herní 

prvky novými, které budou odpovídat současným standardům a plně rozvíjet 

dětskou motoriku a pohybové vlastnosti.  

 

HARMONOGRAM: 2024 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín, MŠ Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 450 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUČASNÝ STAV 

Sportovní areál se nachází v severní části městyse a sdružuje fotbalové 

hřiště, workoutové hřiště a cvičiště pro kynologický klub. Areál je využíván 

veřejností i spolky, sportoviště je částečně oplocené. 

 

 

AKTIVITA 1.A.3 VÝMĚNA HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÉM 
HŘIŠTI V AREÁLU MŠ 

AKTIVITA 1.A.4 OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU 
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NAVRHOVANÝ STAV 

Provedení výměny starého plechového oplocení ze západní části areálu, 

výměna oplocení dřevěného plotu ze severní části areálu a výstavba nového 

oplocení areálu z východní části areálu. 

 

HARMONOGRAM: 2022 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 650 tis. Kč 

 

SOUČASNÝ STAV 

Sportovní areál se nachází v severní části městyse a sdružuje fotbalové 

hřiště, workoutové hřiště a cvičiště pro kynologický klub. Areál využívá 

veřejnost i spolky (SK Slavětín, SDH Slavětín, Kynologický klub Slavětín, 

Sokol Slavětín), sportoviště je částečně oplocené. 

 
NAVRHOVANÝ STAV 

Celý areál vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci. Jedná se především o pořízení 

nového osvětlení areálu a doplnění a výměnu starého mobiliáře (stoly + 

lavice). Pro větší komfort sportovců je plánována rovněž realizace otopné 

soustavy v kabinách a ostatních plochách využívaných sportovci a mládeží 

(v podobě plynového topení nebo tepelného čerpadla), včetně pořízení 

kolektoru na ohřev vody. Pro zavlažování fotbalového hřiště je potřeba 

pořídit nádrž a čerpadlo pro závlahový systém. 

 

HARMONOGRAM: 2021-2022 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: osvětlení 250 tis. Kč, mobiliář 100 tis. Kč, 

otopná soustava 300 tis. Kč, kolektory na ohřev vody 200 tis. Kč, 

závlahový systém 200 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIVITA 1.A.5 OPRAVY SPORTOVNÍHO AREÁLU 
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SOUČASNÝ STAV 

Lanové centrum bylo otevřeno v roce 2020 a nachází se na ulici Na Vyhlídce 

ve Slavětíně. Lanové centrum nabízí zajímavou možnost trávení volného 

času pro všechny občany městyse.  

 
NAVRHOVANÝ STAV 

Lanové centrum vyžaduje oplocení nízkým plotem a dovybavení mobiliářem 

pro odpočinek sportovců. Jedná se zejména o pořízení laviček  

a odpadkových košů. Pro lepší viditelnost je plánováno rovněž pořízení 3 

solárních lamp.  

 

HARMONOGRAM: 2023 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: osvětlení 100 tis. Kč, mobiliář 50 tis. Kč, 

oplocení 100 tis. Kč 

SOUČASNÝ STAV 

Dětské hřiště je jediné sportoviště, které se nachází v osadě Kystra. Hřiště 

bylo vybudované v roce 2019, je přístupné veřejnosti.  

 

NAVRHOVANÝ STAV 

Dětské hřiště vyžaduje výstavbu oplocení z jižní části a doplnění dětských 

herních prvků (skluzavka, kladinová houpačka, trampolína), včetně 

osvětlení. 

 

HARMONOGRAM: 2024 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín 

FINANČNÍ NÁROČNOST: celkem 300 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

  

AKTIVITA 1.A.6 VYBAVENÍ LANOVÉHO CENTRA 

AKTIVITA 1.A.7 VYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OSADĚ 

KYSTRA 
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2. CÍL OBYVATELSTVO V POHYBU 

Druhý cíl, Obyvatelstvo v pohybu, podněcuje občany k pohybovým aktivitám  

a k využívání potenciálu sportovních zařízení i krajiny na území městyse. 

Zajištění podmínek pro rozvoj sportu a podpora aktivního zapojení občanů 

do spolků upevňuje roli sportu jako prostředku občanské soudržnosti. 

 

B. OPATŘENÍ: PREVENCE A SPOLKOVÁ ČINNOST 

Aktivita 2.B.1 Podpora sportu jako významného prostředku občanské 
soudržnosti 

Aktivita 2.B.2 Podpora práce s dětmi a mládeží 

Aktivita 2.B.3 Podpora spolkové činnosti v městysi 
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SOUČASNÝ STAV 

Činnost sportovních spolků a sport jako takový představují důležitý 

prostředek občanské soudržnosti v rámci městyse. Sportovní akce pořádané 

v průběhu roku vytváří podmínky pro setkávání všech věkových skupin 

obyvatel. 

 
NAVRHOVANÝ STAV 

Cílem aktivity je zintenzivnit podporu sportu jako významného prostředku 

občanské soudržnosti. Formou zvýšené podpory různých sportovních soutěží 

pro veřejnost (ať již tradičních nebo nových), pořádáním akcí se zapojením 

obyvatel do pohybových aktivit apod. 

 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín, spolky 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

 

B. Opatření: Prevence a spolková činnost 

Městys Slavětín chce podporovat přirozený pohyb dětí a mladistvých 

v přírodním a bezpečném prostředí. V městysi je aktivních osm zájmových 

spolků. Spolky a sdružení se účastní společenského života v městysu, 

organizují kulturní i sportovní akce. Městys podporuje aktivity svých občanů 

ve sportovních a pohybových činnostech, klade si za cíl rozšířit sportovní 

možnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUČASNÝ STAV 

V rámci městyse působí několik sportovních uskupení, spolků a příspěvková 

organizace (MŠ), které se alespoň částečně svojí činností angažují v oblasti 

sportu a pohybových aktivit dětí a mládeže.   

 

AKTIVITA 2.B.1 PODPORA SPORTU JAKO VÝZNAMNÉHO 

PROSTŘEDKU OBČANSKÉ SOUDRŽNOSTI 

AKTIVITA 2.B.2 PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 
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SOUČASNÝ STAV 

V rámci městyse působí celkem 8 zájmových spolků. Jedná se o Sportovní 

klub Slavětín, Sokol Slavětín, Sbor dobrovolných hasičů Slavětín, 

Kynologický klub Slavětín, Český svaz chovatelů - místní organizace 

Slavětín, Okrašlovací spolek Slavětín, Honební společenství Slavětín  

a Šipkařský spolek Slavětín. 

 

NAVRHOVANÝ STAV 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času 

obyvatel. Podpora pohybových aktivit občanů, práce s dětmi a mládeží  

v rámci jednotlivých spolků, pořádání akcí v průběhu celého roku (např. 

dětský den, pálení čarodějnic, hasičské soutěže apod.). 

 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín, spolky 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

NAVRHOVANÝ STAV 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro spolupráci mezi městysem, 

školskými zařízeními a místními sportovními spolky. V rámci spolupráce by 

mohly být realizovány společné sportovní akce, kolektivní propagace sportu 

a zdravého pohybu mezi dětmi a mládeží. 

 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Slavětín, spolky 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 2.B.3 PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI V MĚSTYSI 
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• Veškeré grafické výstupy byly vytvořeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o. 

prostřednictvím grafického editoru Canva. 

• Fotografie na úvodní straně pochází z webové stránky: www.slavetin.info 

• Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou 

ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci podkladů ČÚZK – Základní mapa České 

republiky (ZM) 10, 25, 50, 100 a 200, 2020. 

<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


