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Koncepce rozvoje sportu

1 ÚVOD
Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou
společenskou atmosférou obce. Koncepce rozvoje sportu, jak již název
napovídá, se tedy věnuje podpoře, rozvoji a finanční opoře sportu v obci
Suchonice.
Analytická část koncepce rozvoje sportu vychází z informací získaných
rozhovory s klíčovými aktéry, představiteli obce a z dotazníkového šetření
provedeného mezi občany. Dotazníkový průzkum byl prováděn v termínu
od 1. do 29. února 2020, obyvatelé Suchonic měli možnost vyjádřit svůj názor
pomocí elektronických i papírových dotazníků. V návrhové a implementační
části dokumentu jsou pak popsány konkrétní opatření, které povedou ke
kontinuální podpoře a rozvoji sportu v Suchonicích.
Cílem koncepce rozvoje sportu v obci Suchonice je vymezení oblastí podpory
sportu, stanovení priorit a také konkrétních aktivit k zajištění kvalitního
sportovního vyžití pro občany obce. Implementací strategického dokumentu
do praxe řízení úřadu se obec zavazuje ke své úloze v oblasti podpory
a rozvoje sportu. Koncepce navazuje na již vybudovaný systém strategického
řízení v obci – konkrétně na Program obnovy vesnice obce Suchonice.
Koncepce

rozvoje

sportu

je

v souladu

s dokumenty

podpory

sportu

na evropské i národní úrovni – viz Seznam literatury.
Při tvorbě byly uplatněny základní principy: princip partnerství, koncentrace,
doplňkovosti, princip monitorování a vyhodnocování, rovnosti příležitosti,
respektování udržitelného rozvoje.

1

Koncepce rozvoje sportu

2 SPORT
Koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Suchonice je vypracována
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. je
stanoven její obsah.

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.
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2.1 PŘÍNOSY SPORTU
Pohyb a sport jsou všeobecně přínosné pro zdravý životní styl obyvatel. Slouží
například jako:
•

Výchovný

prostředek

dětí

a

dospívajících,

který

rozvíjí

fyzický

i mentální rozvoj a pomáhá učit se pravidlům, respektovat rovné
příležitosti, schopnosti soustředit se a učit se a buduje sebedůvěru.
Zároveň slouží jako primární forma prevence sociálně-patologických
jevů.
•

Prostředek sociální integrace a rovné příležitosti, který obyvatele
sdružuje a oslovuje, bez ohledu na věk či společenský původ.

•

Prostředek seberealizace, který přináší uspokojení seberealizací podle
dispozic občanů.

•

Prostředek upevňující zdraví a kvalitu života, podporující jeho zdravý
vývoj, prevence nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění.

•

Prostředek hospodářský, který představuje dynamické odvětví, sloužící
k rozvoji a obnově obcí a je propojen s ekonomikou.

•

Prostředek rekreace a odpočinku, který kompenzuje pracovní vypětí
a jednostrannost života.

Dle dotazníkového šetření, provedeného v rámci tvorby tohoto dokumentu,
sportuje aktivně 58 % občanů obce Suchonice. V České republice se k zájmu
o sport a aktivnímu sportování hlásí asi polovina obyvatel v produktivním
věku (16-65 let).1

1

Průzkum Kantar Millward Brown, 2019
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2.2 DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybové aktivity je podle WHO 4. vedoucí rizikový faktor úmrtí
ve světě.
Je proto důležité dbát na přirozený pohyb obyvatel v obci. Vyšší úroveň
fyzické aktivity zajistí přínos pro zdraví dospělých i dětí, proto WHO navrhuje
množství pohybových aktivit:
•

Dospělí

(včetně

starších

osob)

alespoň

150

minut

středně

intenzivní aerobní aktivity každý týden,
•

75 minut aktivního pohybu denně mírní negativní dopady 8 hodin
sezení v práci/ve škole,

•

Děti a mladiství by měli mít alespoň 60 minut středně až velmi náročné
aktivity každý den,

•

Lidé,

kteří

jsou

v současné

době

neaktivní,

by

se

měli

snažit

doporučení plnit – lepší malé množství fyzické aktivity než žádné,
•

Osobám,

které

nemohou

v důsledku

svého

zdravotního

stavu

dosáhnout doporučovaného množství fyzických aktivit, se doporučuje
být stejně fyzicky aktivní tak, jak jim to jejich schopnosti a podmínky
umožňují,
•

Speciálně

pro

seniory

je

fyzická

aktivita

důležitá

pro

silový

tréning a rovnováhu, zejména pro prevenci pádů.
Tato doporučení však nesplňuje 25 % dospělých a 80 % mládeže2.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že občané Suchonic nejčastěji
sportují 1-2x týdně (44 % dotazovaných), dalších téměř 20 % sportuje
dokonce častěji. Sportovní návyky obyvatel obce se tedy dají označit jako
velice dobré.

2

WHO, 2019
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2.3 ZDRAVÍ PRO DĚTI
V

posledních

třech

letech

stále

více

škol

dobrovolně

zahrnuje

pohyb dětí do svých osnov – u základních škol se jedná o 1-3 hodiny
a u středních škol 1-4 hodiny aktivit denně. Kvalitu tělesné výchovy
monitoruje školní inspekce. Monitorována je fyzická aktivita o přestávkách,
nabídka sportovního vyžití po škole i aktivní cestování z a do školy.
•

Každé druhé české dítě tráví venku méně než jednu hodinu denně.
Průměrný čas, který dítě tráví u médií ve všední den, je 4,14 hodin.3

•

V 9 letech chodí sama do školy 1/3 dětí, kolem 13. roku 70 % školáků.

•

46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem, bydlí do 1 km od školy.

Podle výzkumu4 klesá s věkem zapojení do organizovaných sportovních
aktivit, v 5. třídě sportuje 78 % dětí, v 7. třídě 66 % dětí a v 9. třídě jen
51 % dětí.
Škola je klíčovým prostředím pro rozvoj pohybu dětí, měla by tedy dbát na
jeho podporu5:
•

Podpora aktivní dopravy dětí do škol ze strany vedení školy (chůze,
kolo, koloběžka, skateboard, longboard, pennyboard)

•

Zavedení aktivních přestávek

•

Zařazení pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru

•

Navýšení pohybu v rámci disponibilních hodin TV

•

Podpora

nabídky

volnočasových

se sportovními kluby
•

3
4
5

Otevření hřišť po skončení docházky

Nadace Proměny Karla Tománka, 2016
UPOL, 2016
UPOL, 2020

5

pohybových

programů/spolupráce
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2.4 ZÁKLADNÍ POJMY
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů jsou definovány základní pojmy:
•

Sportem je pro účely tohoto zákona 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 organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba
založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti
této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

•

Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která
v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro
kterou je u sportovní organizace evidována.

•

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

•

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich
soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
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3 ANALYTICKÁ
ČÁST
Analytická část koncepce rozvoje sportu poskytuje náhled do informací o obci
a o sportovním dění v obci Suchonice. Na základě analýzy lze vytvořit
konkrétní kroky rozvoje a podpory sportu v návrhové části dokumentu.

3.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní

charakteristika

Suchonic

zahrnuje

stručný

popis

obce

a

její

vybavenosti, demografického vývoje a také popis školských zařízení v obci.

3.1.1 O obci
Obec Suchonice se nachází v okrese Olomouc v Olomouckém kraji, asi 15 km
jihovýchodním směrem od krajského města Olomouc a 13 km severně
od města Přerov. Leží v Tršické pahorkatině v závětří zalesněného vrchu
Chlum a kopce Příhon v nadmořské výšce 301 m n. m. První písemná zmínka
o obci Suchonice je z roku 1303. Název obce je odvozen od jména Suchoň.
Obec je součásti Mikroregionu Království a MAS Hanácké Království.
Dominantou

Suchonic

je

kostel

sv.

Václava

založený

v roce

1929

a opravený mezi lety 1994-1997. Uprostřed obce je mateřská škola, v centru
obce se nachází nově opravená sokolovna, hasiči mají k dispozici požární
zbrojnici vedle obecního úřadu.
Technická

infrastruktura

je

dostačující,

obec

má

dešťovou

kanalizaci,

kabelovou telefonní síť a je plynofikována. Není zde ale vybudována oddělená
kanalizace s ČOV či vodovod, v obci není zdravotnické zařízení ani pošta.
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Celková

výměra

katastrálního

území

je

345,72

ha,

z toho

je

asi

85,6 % zemědělské plochy, 7,9 % lesů, 0,3 % vodních ploch a 1,4 % katastru
je

zastavěno.

Zbytek

je

zařazen

do

kategorie

ostatní

plochy.

Obec

Suchonice se skládá pouze z jednoho katastrálního území.
Suchonice leží na severovýchodě mikroregionu Království. Sousedí na severu
s katastrem obce Velký Týnec (2922 obyvatel), na západě s obcí Krčmaň (469
obyvatel),

na

s Nelešovicemi

jihozápadě
(198

s Čelechovicemi

obyvatel),

na

(125

východě

obyvatel),

s obcí

na

Lipňany,

jihu
a

na

severovýchodě s obcí Přestavlky (275 obyvatel). Suchonice patří pod SO ORP
Olomouc,

přičemž Olomouc je

i

největším

s Přerovem.

Obr. 1 Obec Suchonice

8

spádovým

centrem,

spolu
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Obr. 2 Mikroregion Království
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3.1.2 Obyvatelstvo
Ke dni 31. 12. 2018 žilo v obci celkem 178 obyvatel. Z toho 85 mužů
a 93 žen.

V tom ve věku 0-14 let je 27 obyvatel, 15-64 let 118 obyvatel

a 65 a více let 33 obyvatel. Průměrný věk je 42,4 let, což je nepatrně vyšší
hodnota, než pro celou Českou republiku (průměrný věk 42,2 let) ale nižší,
než pro Olomoucký kraj (42,8 let). Z grafu věkové struktury v obrázku
č. 3 vidíme, že děti a mladiství tvoří významnou skupinu obyvatelstva. Z grafu
je patrné, že v obci je více mužů než žen, což odpovídá také současným
trendům ve sportovních aktivitách v obci – je zde nabídka pouze „mužských“
sportů, které muži sami iniciují.

95 a více
90 až 94
85 až 89
80 až 84
75 až 79
70 až 74
65 až 69
60 až 64
55 až 59
50 až 54
45 až 49
40 až 44
35 až 39
30 až 34
25 až 29
20 až 24
15 až 19
10 až 14
5 až 9
a až 4
0 let
20

15

10

5
Ženy

0

5

Muži

Obr. 3 Věková pyramida obyvatel Suchonice k 31. 12. 2018
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Zároveň

na

obrázku

4

vidíme,

že

v obci

mírně

kolísá

počet

obyvatel – mezi roky 1991 a 2019 se hodnota pohybovala od 159 do 190
obyvatel.

Výrazný

pozitivní

přírůstek

v obci

byl

v posledních

letech

zaznamenán v roce 2015. Lze říci, že počet obyvatel v Suchonicích od roku
2001 spíše narůstá, ovšem s mírnými výkyvy.

195

190

Počet obyvatel

185
180
175
170

165
160
155
150

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Suchonice

Z uvedených dat lze vyvodit, že obec Suchonice je v současnosti ohrožována
zejména stárnutím obyvatelstva a následným poklesem počtu obyvatel.
Suchonice však mají vhodné podmínky pro příchod nových občanů. Obec
se nachází v krásné přírodě, k dispozici je mateřská škola a do okolních obcí
jezdí relativně často (průměrně jednou za hodinu) autobusy. Dojezdová
vzdálenost i do větších měst, které poskytují vzdělání, pracovní příležitosti
a sportovní možnosti (Olomouc, Prostějov, Přerov) je do 20 – 30 minut. Na
severu obce bylo v územním plánu (1996) vymezeno několik lokalit
označených pro bydlení, které by mohly být pro mladé lidi atraktivní.
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3.2 ŠKOLSTVÍ
Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků dětí
a mladistvých. V Suchonicích se nachází mateřská škola.

3.2.1 Mateřská škola Suchonice
V obci Suchonice se nachází malá vesnická mateřská škola s dlouholetou
tradicí, fungující od roku 1975. Školka pečuje o děti od 2 do 6 let
v celodenním provozu, kdy děti jsou ve třech třídách po 15 – 20 dětech.
Kapacita školky je 55 dětí, ve školním roce 2019/2020 byla zcela naplněna,
což ukazuje na vysokou úroveň školského zařízení. V samotných Suchonicích
je však pouze do deseti dětí předškolního věku. Ostatní děti jsou z okolních
obcí, většina rodičů je vozí autem.
V zařízení je kladen důraz na výuku angličtiny a pomůcky inspirované
Montessori pedagogikou. V MŠ není zvlášť místnost vyčleněná pro pohybové
aktivity, cvičení probíhá v jednotlivých třídách. Děti často chodí na vycházky
do přírody, jezdí na výlety, na exkurze apod. Výhodou je fakt, že okolo
areálu

MŠ

je

příroda

–

zahrady,

pole,

louky,

lesík.

Zároveň

děti

využívají hřiště u mateřské školy, starší děti hřiště vedle obchodu, fotbalové
hřiště a lesní školku.

Obr. 5 Třída v MŠ Suchonice
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3.3 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ V OBCI
Kapitola 3.3 obsahuje výčet spolků a sportovních sdružení, které se v obci
aktivně podílí a organizují tělovýchovné aktivity.

Honební společenstvo Suchonice-Lipňany
Honební společenstvo má 12 stálých členů, 4 stálé hosty a 5 členů v dalším
úseku. Rozhodujícím orgánem je honební výbor, který se schází podle
potřeby před každou schůzí. Všichni členové společenství se schází 3-4x za
rok. Schůzky probíhají v Sokolovně, na obecním úřadě nebo u členů doma.
Věnují se plánování myslivosti a střílení zvěře podle zákona. Společenstvo
pořádá pravidelně každý srpen akci pro veřejnost – původně pro vlastníky
pozemků,

v současnosti

ve

spolupráci

s obecním

úřadem

pro

širokou

veřejnost – o tuto akci je velký zájem. Společenstvo sleduje v posledních
letech pokles zájmu o myslivost. Důvodů je několik – hned první komplikací
bývá nezbytnost zkoušek. Dále odchází mladí kvůli rodinám a bohatší jezdí
lovit za peníze jinam. Společenstvo stojí na starších stálých členech a chybí
vyšší angažovanost.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů má v obci Suchonice dlouholetou tradici.
V současnosti má 10 členů. Všichni členové sboru závodí v jednom družstvu,
i když jsou různého věku. Členové se v zimě schází jednou za měsíc, v létě
jednou týdně. JSDH trénuje na obecním hřišti, zásobování vodou je řešeno
z místní studny, terénní úpravy povrchu v místě startu a základny si členové
upravují vlastními silami. V obci JSDH pomáhá při pořádání kulturních
a sportovních akcí. Do budoucna je hlavním plánem JSDH zajistit širší
členskou základnu a dosáhnout lepších výsledků v požárním sportu.

13

Koncepce rozvoje sportu

Malá kopaná

Obr. 6 Malá kopaná v Suchonicích6

V týmu fotbalistů je 13 mužů, z čehož 7-9 členů se schází na zápasy.
Družstvo se účastní amatérských fotbalových turnajů, hrají 4. ligu amatérské
fotbalové soutěže MF Olomouc. Tréninky probíhají 1-2x týdně na fotbalovém
hřišti v Suchonicích, které však není v ideálním stavu – je na nerovném
terénu a se špatným porostem. Vybavení družstva je vyhovující i díky finanční
podpoře obce – viz kapitola 4.5. Družstvo uvažuje do budoucna o uspořádání
fotbalového turnaje pro týmy z okolních obcí.

Obr. 7 Fotbalové hřiště v Suchonicích
6

Foto: Petr Přidal, malá kopaná
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3.4 SPORTOVIŠTĚ V OBCI
V obci Suchonice je obecní úřad s hasičskou zbrojnicí a opravená sokolovna
pro účely sportovní a kulturní (obr. 8). Každoročně zde probíhá řada kulturně
společenských akcí – tradičně to je dětský den, loučení s prázdninami,
závody jednotek dobrovolných hasičů, rozsvícení vánočního stromu, setkání
seniorů a další. Vzhledem k velikosti obce není možné uspokojit zájemce
o jednotlivé druhy sportovních činností, mládež proto dojíždí do sportovních
klubů a organizací do okolních obcí. Jedná se o mažoretky, moderní
gymnastky nebo fotbalisty.

Obr. 8 Sokolovna v Suchonicích
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Před sokolovnou je hřiště na malou kopanou se dvěma brankami (obr. 9).
Hřiště je však v horším stavu, hráči si údržbu hrací plochy provádějí vlastními
silami. Detaily o hřišti jsou v Příloze – Evidenční list č. 6.

Obr. 9 Hřiště na malou kopanou
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Před hřištěm u silnice je venkovní posilovna. Ta byla vystavěna s pomocí
dotačního projektu. Posilovna nabízí 11 stanovišť, každé pro jinou svalovou
partii. Informace o posilovně jsou v Příloze – Evidenční list č. 5.
Venkovní posilovna je zejména v letí sezóně hojně využívaná, nejen místními,
ale také občany z okolí.

Obr. 10 Venkovní posilovna v Suchonicích

Suchonicemi prochází cyklotrasa č. 6061 z Blatce do Tršic. Obtížnost trasy je
značena jako lehká, vede převážně po silnicích III. třídy a po účelových
komunikacích. V Suchonicích slouží cyklotrasa jako spojnice s okolními obcemi
– Lipňany a Přestavlky. Zejména v letních měsících využívají projíždějící
cyklisté venkovní posilovnu v Suchonicích, dále se s dětmi mohou zastavit na
některém ze dvou dětských hřišť a o víkendu se osvěžit na zahrádce místního
pohostinství.
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Obr. 11 Dětské hřiště u MŠ

Dětská hřiště jsou v obci dvě, jedno u mateřské školy (obr. 11), druhé
u budovy obchodu (obr. 12). Obě hřiště jsou ve výborném stavu, mají
dostatek herních prvků, jsou oplocené, mají pravidelné revize. Jejich stav je
popsán v Evidenčních listech č. 1 a 3 v Příloze.

Obr. 12 Dětské hřiště u obchodu
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Obr. 13 Docházková vzdálenost od dětských hřišť v Suchonicích

Na obrázku č. 13 je zobrazena vzdálenost 100, 200 a 300 metrů
od jednotlivých hřišť v obci.

Lze vidět, že dětské prvky jsou dobře

a rovnoměrně v obci rozmístěny. Občané mají k dispozici dostatek dětských
hřišť, do budoucna bude potřeba herní prvky pouze udržovat v dobrém stavu.
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Z provedeného dotazníkového šetření v Suchonicích vyplývá, že s nabídkou
sportovních aktivit jsou respondenti většinou spokojení (47 % hodnotilo
známkou

1

nebo

2,

jako

ve

škole),

viz

obr.

14.

Ještě

více

dotazovaných je spokojeno se stavem a vybavením dětských hřišť.

Stav

a vybavení sportovních zařízení v obci a možnosti pro cyklistiku hodnotí
občané spíše průměrně.

Obr. 14 Hodnocení sportu v obci

Obrázek číslo 15 pak napovídá, která sportovní zařízení nejvíce chybí
občanům v Suchonicích.

Obr. 15 Zhodnocení
dotazníkového šetření

chybějící

sportovní
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3.5 FINANČNÍ PODPORA SPORTU
Obec podporuje veškerá sportovní seskupení účelově, poskytuje tedy zejména
finance na konkrétní aktivity. Zároveň obec nabízí další různé formy podpory
(např. je možné pronajmout po domluvě prostory sokolovny zadarmo).
Prostor v sokolovně využívají například hráči malé kopané jako šatnu. Dále
jim obec zakoupila například fotbalové dresy nebo pomohla s péčí o travní
porost.
Obec podporuje také honební společenstvo, které dostává finance účelově.
Na oplátku společenstvo pak podporuje školku.
Také jednotka sboru dobrovolných hasičů je podporována obcí.
Obec

Suchonice

využívá

podpor

z Evropské

unie,

národních

fondů,

kraje i MAS. Níže jsou uvedeny některé získané dotace v oblasti sportu za
posledních 5 let:
•

Program na podporu JSDH (2018)

•

Oprava budovy MŠ včetně oplocení venkovní zahrady (2018)

•

Projekt „Hřiště s bylinkovou příchutí“ (2018)

•

SZNR – strojové vybavení (2014)

•

Venkovní posilovna (2016)

•

Oprava sokolovny (2014)

Finanční zabezpečení sportovních sdružení v obci lze označit jako dostatečné.
Představitelé obce se zástupci spolků pravidelně komunikují a zjišťují potřeby
členů, které se, dle aktuálních možností obce, snaží také plnit.
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3.6 AKCE V MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ
V mikroregionu Království jsou pravidelně pořádány kulturní a sportovní akce.
Většina z nich je v režii několika nejaktivnějších obcí, jako je například
Majetín, Velký Týnec a další. Obyvatelé Suchonic mají možnost se akcí
účastnit. Nejvýznamnější sportovní akcí celého roku je Královský triatlon,
který se těší velké oblibě nejenom u obyvatel mikroregionu. Tradiční sportovní
akce pořádané v mikroregionu Království:
•

Královské zimní hry (v lednu/únoru v Majetíně)

•

Traktor Cup (v květnu v Krčmaňi)

•

Majetínský běh (v květnu v Majetíně)

•

Plavecká olympiáda (v červnu v Majetíně)

•

Atletická olympiáda (v červnu ve Velkém Týnci)

•

Sportovní den (v červnu ve Věrovanech)

•

Myslivecká vycházka (v červnu v Majetíně)

•

Pohárová soutěž SDH Majetín (v červnu v Majetíně)

•

Královský triatlon (v srpnu v Majetíně)

•

Nohejbalový turnaj (v srpnu v Majetíně)

•

Cyklovýlet Dolek (v září v Majetíně)

•

Večerní běh Majetínem (v září v Majetíně)

•

Turnaj ve volejbale (v prosinci v Majetíně)

•

Turnaj ve stolním tenise (v prosinci v Majetíně)

V Suchonicích pořádá jednou ročně Honební společenství ve spolupráci
s obecním úřadem akci pro širokou veřejnost, která se těší velké oblibě.
Do budoucna členové oddílu malé kopané uvažují o organizaci turnaje pro
okolní obce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů pravidelně pořádá soutěž
v požárním sportu, která je také hojně navštěvována.
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3.7 SWOT ANALÝZA
Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání
vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje sportu
v obci.
SWOT je zkratka z anglických slov:
•

S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;
= CO JE NA NÁS DOBRÉ

•

W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;
= CO NÁS OHROŽUJE

•

O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;
= JAKÉ MÁME MOŽNOSTI

•

T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení;
= CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření koncepce rozvoje sportu obce.
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Tab. 1 SWOT analýza sportu v obci Suchonice

Silné stránky

Slabé stránky

•

Nadstandartní vybavení MŠ

•

Malý počet obyvatel

•

Nová, bezpečná dětská hřiště

•

Horší stav fotbalového hřiště

•

Zájem obyvatel o sport

•

Nedostatek volných pozemků obce
pro nová sportoviště

•

Krátká dojezdová vzdálenost do
Olomouce i do Přerova

•

Nedostatečné vyžití pro starší děti

Příležitosti

Hrozby

•

Spolupráce v oblasti sportu v
mikroregionu

•

Úbytek počtu obyvatel

•

Rozvoj spolkových činností
v obci

•

Stárnutí populace

•

Cyklostezka vedoucí do
Přestavlk a Lipňan

•

Nezájem aktérů

•

Výstavba víceúčelového
sportoviště

•

Nedostatek financí na
akce v oblasti sportu

•

Spolupráce s hráči malé kopané

•

Špatná koordinace aktérů

•

Propagace sportovních sdružení
mezi dětmi
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4 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová

část

vychází

z poznatků

analytické

části

a

SWOT

analýzy.

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

VIZE ROZVOJE SPORTU
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak rozvoj sportu v obci Suchonice.

Vize rozvoje sportu v obci Suchonice
Suchonice jsou klidnou a bezpečnou lokalitou pro život všech skupin
obyvatel. I přes svoji menší velikost nabízí obec dostatečné sportovní
vyžití, podporuje sportovní aktivity obyvatel a aktivně se podílí na
sportovním dění v celém mikroregionu.
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY SPORTU

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ
Úprava fotbalového hřiště a jeho
dovybavení

A. SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA

Využití a úprava prostoru sokolovny
Výstavba víceúčelového hřiště
Podpora cyklodopravy
Sportovní vyžití pro starší děti

B. ZDRAVÍ PRO DĚTI

Zvýšená pozornost pohybovým aktivitám
v MŠ
Podpora hasičského sboru

C. SPOLKY A
SDRUŽENÍ

Podpora družstva malé kopané
Podpora honebního společenství
Rozšíření nabídky sportovních aktivit v obci

D. PREVENCE

Podpora a propagace sportovních aktivit a
akcí
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5 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení koncepce do praxe řízení
obce.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Suchonice
a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě
na úřadě obce.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE
Plnění koncepce 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.

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ
Konkrétní opatření formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových opatření.
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A.

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Suchonice jsou malou obcí, která nabízí prostor pro základní pohybové
aktivity. Občané i představitelé obce jeví zájem o další rozšiřování sportovních
zařízení.

Opatření 1
ÚPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A JEHO DOVYBAVENÍ
SOUČASNÝ STAV:
Fotbalové hřiště u sokolovny je v horším stavu, má staré branky, chybí
možnost ukotvení tyčí na jiné sporty.
NAVRHOVANÝ STAV:
Hřiště má srovnaný, udržovaný, travnatý povrch, je vybavené novými
brankami na fotbal. Hřiště je osazené tyčemi pro další míčové sporty. U hřiště
je zřízen sklad na sportovní vybavení, je zde dostatečná zásoba vody pro
JSDH a také se zde nachází zázemí pro občerstvení.
HARMONOGRAM: 2023
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, družstvo malé kopané
FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,5 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj – Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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Opatření 2
VYUŽITÍ A ÚPRAVA PROSTORU SOKOLOVNY
SOUČASNÝ STAV:
Sokolovna je nově zrekonstruovaná, v současnosti je využívaná především ke
kulturním účelům.
NAVRHOVANÝ STAV:
V sokolovně je prostor pro hraní stolního tenisu, cvičení žen a další sportovní
aktivity. Obec finančně přispívá na potřebné sportovní vybavení. Jedna
místnost je vyčleněna jako nářaďovna sportovních spolků.
HARMONOGRAM: 2022
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,1 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MMR, Olomoucký kraj
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Opatření 3
VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
SOUČASNÝ STAV:
Obec

má

v současnosti

víceúčelového

hřiště,

vypracovaný

chybí

však

volné

projekt

i

prostory

studii
pro

na

výstavbu

umístění

hřiště.

Víceúčelové hřiště by si dle výsledků dotazníkového šetření přáli také občané
Suchonic – obr. 15.
NAVRHOVANÝ STAV:
Hřiště nabízí široké sportovní vyžití pro veškeré věkové skupiny obyvatel. Tím
se pohyb a sport stává atraktivním a dostupným pro více občanů. Na hřišti lze
provozovat například volejbal, basketbal nebo atletiku, tyto možnosti doposud
v obci chyběly. Hřiště využívají i cyklisté z okolí, kteří obcí projíždějí.
HARMONOGRAM: 2025
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 20 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj – Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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Opatření 4
PODPORA CYKLODOPRAVY
SOUČASNÝ STAV:
Přes obec Suchonice vede cyklotrasa č. 6061 Blatec – Tršice, spojující obce
regionu. Cyklisté mohou využít k dalším aktivitám v obci venkovní posilovnu.
S dětmi se mohou zastavit na některém ze dvou venkovních dětských hřišť
nebo navštívit tábořiště v blízkém lesíku.
NAVRHOVANÝ STAV:
Obec kromě venkovní posilovny láká projíždějící cyklisty také sportovními
akcemi,

kvalitními

sportovišti

a

sezónním

občerstvením

(plánované

v Sokolovně, nebo v pohostinství). Je vytvořen bezpečný prostor, kde si
cyklisté mohou odpočinout, občerstvit se a zasportovat si. Představitelé obce
dbají na rozvoj cyklistiky na území obce.
HARMONOGRAM: 2025
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, MMR, Olomoucký kraj
•

Olomoucký kraj – Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

SFDI – Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty
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B. ZDRAVÍ PRO DĚTI
Obec

Suchonice

chce

do

budoucna

podporovat

přirozený

pohyb

dětí

a mladistvých v přírodním a bezpečném prostředí.

Opatření 5
SPORTOVNÍ VYŽITÍ PRO STARŠÍ DĚTI
SOUČASNÝ STAV:
V současnosti mají starší děti prostor pro sportovní vyžití na dětském hřišti
i na fotbalovém hřišti. Dětská hřiště jsou primárně učena mladším dětem
a venkovní posilovna dospělým.
NAVRHOVANÝ STAV:
Starší děti využívají upravené fotbalové hřiště, hrají ping pong v sokolovně,
nebo provozují míčové hry na víceúčelovém hřišti. Starší děti se také aktivně
účastní sportovních akcí v obci a zapojují se do sportovních sdružení
a spolků. Obec poskytuje dostatečné sportovní zázemí starším dětem
i mladistvým a aktivně s nimi komunikuje o jejich potřebách.
HARMONOGRAM: 2020-2025
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Opatření 6
ZVÝŠENÁ POZORNOST POHYBOVÝM AKTIVITÁM V MŠ
SOUČASNÝ STAV:
V současnosti využívá mateřská škola k pohybovým aktivitám jednotlivých
tříd, prostoru za budovou, obecních dětských hřišť a upraveného prostoru
v lesíku.
NAVRHOVANÝ STAV:
Zařazení pohybu v režimu dne v mateřské škole je nezbytné. Mateřská škola
vytváří podmínky pro každodenní pravidelné, soustavné a opakující se
pohybové

činnosti.

Představitelé

obce

se

zástupci

školy

diskutují

o možnostech podpory, společně dbají na vytváření bezpečných prostor
a pomůcek pro spontánní pohybové činnosti dětí.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, MŠ Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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C. SPOLKY A SDRUŽENÍ
V obci funguje několik sportovních spolků a sdružení. Do budoucna je cílem
přitáhnout ke sportu mladší generace.

Opatření 7
PODPORA HASIČSKÉHO SBORU
SOUČASNÝ STAV:
Hasičský sbor má opravenou hasičskou zbrojnici. Prostor na obecním hřišti,
kde sbor trénuje, zajišťuje dostatečné podmínky pro trénink.
NAVRHOVANÝ STAV:
JSDH má vyhovující podmínky pro trénink na obecním hřišti – je zde
urovnaný travnatý prostor a dostatečná zásoba vody. Sbor pokračuje ve své
tradiční dlouholeté činnosti s podporou obce. SDH rozšiřuje svojí členskou
základnu a reprezentuje obec na soutěžích. Obec se aktivně podílí na
propagaci hasičského sportu mezi dětmi a mládeží.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, JSDH Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: Olomoucký kraj
•

Olomoucký kraj – Program na podporu JSDH
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Opatření 8
PODPORA DRUŽSTVA MALÉ KOPANÉ
SOUČASNÝ STAV:
Fotbalisté mají v současnosti vyhovující zázemí v sokolovně, ale hřiště na
malou kopanou je v nevyhovujícím stavu.
NAVRHOVANÝ STAV:
Fotbalisté mají k dispozici urovnaný travnatý prostor na hřišti a nové branky
na hru. Díky modernímu zázemí na hřišti a podpoře obce mohou členové
družstva pořádat fotbalové turnaje pro týmy z okolí. Obec se aktivně podílí na
propagaci fotbalu mezi dětmi a mládeží.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, družstvo malé kopané
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Opatření 9
PODPORA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ
SOUČASNÝ STAV:
Honební společenství se schází v obecních prostorách a věnuje se plánování
myslivosti. Jednou ročně pořádá spolek oblíbenou akci pro veřejnost.
NAVRHOVANÝ STAV:
Honební společenství má k dispozici prostory pro své schůze. Ve spolupráci
s OÚ pokračuje spolek v organizování pravidelných akcí, které přitahují místní
i lidi z okolních obcí. Obec se aktivně podílí na propagaci myslivosti mezi
dětmi a mládeží.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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D. PREVENCE
Obec vnímá důležitost sportu, především si uvědomuje význam pohybu jako
prevence závažných onemocnění či nadváhy. Obec proto podporuje sportovní
a pohybové aktivity svých občanů a klade si za cíl rozšířit nabídku sportovních
aktivit.

Opatření 10
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SPORTOVNÍCH AKTIVIT V OBCI
SOUČASNÝ STAV:
V obci je k dispozici fotbalové hřiště, vnitřní a venkovní posilovna, dvě dětská
hřiště nebo cyklotrasa. V obci působí honební společenstvo, JSDH a družstvo
malé kopané. Dle výsledků dotazníkového šetření však občané projevují
zájem o rozšíření nabídky sportovních aktivit. Za ostatními pohybovými
zájmovými aktivitami musí v současnosti občané dojíždět do okolních obcí.
NAVRHOVANÝ STAV:
Nabídka pohybových aktivit je dostačující, občané využívají víceúčelového
hřiště, na fotbalové hřiště se dají zasadit tyče pro další sporty, vznikají tak
nová občanská seskupení, která provozují např. volejbal. V sokolovně se opět
hraje ping pong a organizuje se cvičení pro ženy. Obec vyhledává aktivní
sportovce, kteří zájmové sportovní lekce povedou a také finančně přispívá na
potřebné vybavení a odměny lektorů.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Opatření 11
PODPORA A PROPAGACE SPORTOVNÍCH AKTIVIT A AKCÍ
SOUČASNÝ STAV:
Občané jsou spíše spokojeni se stavem a nabídkou sportovišť, ovšem je
potřeba aktivně podporovat sport a zdravý pohyb, aby zájem neupadal. Také
je potřeba ke sportu opět přivést dospívající děti, které budou aktivně
působit ve sportovních sdruženích v obci.
NAVRHOVANÝ STAV:
Sportoviště jsou rozmístěna po celé obci, každý má bezprostřední příležitost
k pohybu. Obec podporuje sportovní sdružení, pomáhá s pořádáním
sportovních akcí, které jsou v mikroregionu i v samotné obci významné a za
kterými dojíždí sportovci i diváci z okolí.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Suchonice, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: Olomoucký kraj
•

Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji –
Dotační titul na podporu sportovních akcí
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Příloha 1: Evidenční listy sportovních zařízení v obci Suchonice

1. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U MŠ

Umístění:

vedle mateřské školy

Rozměr:

18m x 10m

Rozloha:

200 m2

Povrch:

travnatý, umělý (polyuretan),
štěrk

Sporty:

hry

Přístup:

oplocené, volný vstup

Využití:

MŠ, veřejnost

Stav:

vynikající

Revize:

ano

2. POHYBOVÉ PRVKY V MŠ
Umístění:

v mateřské škole

Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

pohybové aktivity

Přístup:

uvnitř školského zařízení

Využití:

MŠ

Stav:

vynikající

Revize:

---

3. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U OBCHODU

Umístění:

v zatáčce u obchodu

Rozměr:

30 m x 15 m

Rozloha:

550 m2

Povrch:

travnatý, štěrk

Sporty:

hry

Přístup:

volný, oplocené

Využití:

veřejnost

Stav:

vynikající

Revize:

---

4.

SOKOLOVNA

Umístění:

na severu obce směrem na
Přestavlky

Rozměr:

20 m x 10 m

Rozloha:

200 m2

Povrch:

---

Sporty:

kulturní vyžití, stolní tenis

Přístup:

uzamčené

Využití:

veřejnost

Stav:

vynikající

Revize:

---

5. VENKOVNÍ POSILOVNA

Umístění:

na severu obce směrem na
Přestavlky

Rozměr:

20 m x 13 m

Rozloha:

230 m2

Povrch:

travnatý, štěrk

Sporty:

posilování, fitness

Přístup:

volný

Využití:

veřejnost

Stav:

vynikající

Revize:

---

6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Umístění:

na severu obce směrem na
Přestavlky

Rozměr:

30 m x 12 m

Rozloha:

360 m2

Povrch:

tráva

Sporty:

Fotbal, malá kopaná

Přístup:

volný

Využití:

veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

---

7. HASIČSKÁ ZBROJNICE
Umístění:

Vedle obecního úřadu

Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

hasičský sport

Přístup:

uzavřené

Využití:

hasičský sbor

Stav:

vynikající

Revize:

---

8. CYKLOTRASA Č. 6061
Umístění:

skrz vesnici směrem na
Přestavlky a Lipňany

Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

asfalt

Sporty:

cyklistika

Přístup:

volný

Využití:

veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

---

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření ke koncepci rozvoje sportu
v obci Suchonice

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
KE KONCEPCI ROZVOJE SPORTU V
OBCI SUCHONICE

Březen 2020

Dotazníkové šetření probíhalo v Suchonicích v průběhu února roku 2020 za
účelem zjištění názorů občanů při přípravě koncepce rozvoje sportu v obci.
Cílem tohoto dokumentu je konkretizace priorit v oblasti sportu a návrh
činností na následující období v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při
řízení obce.
Dotazníkové šetření probíhalo v obci v únoru 2020. Dotazníky v elektronické
podobě byly vyvěšeny na webových stránkách obce po dobu 30 dnů.
Vyplněno

bylo

celkem

10

dotazníků

prostřednictvím

internetu

a 6 dotazníků v papírové podobě.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 10,5 % (počet osob v obci
oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 151).
Z celkového počtu návštěv elektronického dotazníku (35) vyplnilo anketu
16 občanů (45,7 %), 19 osob si ji pouze zobrazilo a nevyplnilo.
Více než 30 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 1 minutu,
25 % lidí potom 1 - 5 minut.

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně zhodnoceny
výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

8

žen

(53,3

%)

a

7

mužů

(46,7 % dotazovaných). Zastoupení žen bylo tedy nadpoloviční.
Převážná většina respondentů patřila k vyšší produktivní věkové skupině
41-64 let (40 %), pouze 20 % zúčastněných v dotazování patřilo do věkové
kategorie do 25 let.
Největší zájem o vyplnění dotazníků tedy projevili obyvatelé střední a starší
věkové kategorie – viz obr. 1 a 2.

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných

Obr. 2: Věk dotazovaných

Dotazník měl za cíl prověřit každodenní návyky obyvatel Suchonic v oblasti
sportu a pohybu celkově a zhodnotit sportovní infrastrukturu v obci z pohledu
občanů.
Sportujete aktivně nebo pasivně?
Pouze 44 % respondentů dotazníku uvedlo, že sportuje aktivně.

Obr. 3: Sportovní aktivity

Jak často sportujete?
Občané Suchonic nejčastěji sportují 1 – 2x týdně (44 %), 19 % obyvatel
sportuje méně často než 1-3x měsíčně – viz obr. 5.

Obr. 5: Sportovní aktivity

Jak hodnotíte následující oblasti?
Občané Suchonic hodnotili nabídku sportovních aktivit, stav a vybavení
sportovních zařízení, dětských hřišť a možnosti pro cyklistiku v území.
Hodnocení bylo jako ve škole, kdy 1 = nejlepší a 5 = nejhorší známka, viz
obr. 6.

Obr. 6: Zhodnocení sportu v obci

Respondenti měli v následujících dvou otázkách možnost slovního vyjádření
ke sportovní infrastruktuře v obci. Nejčastější odpovědi jsou uvedeny na obr.
7 a 8.

Jaké sportovní zařízení Vám v obci chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 6x, nezodpovězeno 10x

Obr. 7: Zhodnocení chybějící sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

Univerzální hřiště/kurt na tenis, badminton, basketbal

•

Bazén, Fotbalové hřiště

Jaké sportovní zařízení by podle Vás potřebovalo opravit/dovybavit?
Textová odpověď, zodpovězeno 6, nezodpovězeno 10x

Obr. 8: Zhodnocení sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

Posilovna – nové stroje na posilování

•

Hřiště na kopanou – vytvořit díry pro osazení tyček pro více
sportů

Co je v oblasti sportu podle Vás v obci největší problém?
Textová odpověď, zodpovězeno 6x, nezodpovězeno 10x
Výběr některých odpovědí:
• Malá obec zhoršuje možnost kolektivních sportů
• Dostupnost a neznalost okolí

