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1 Úvod

„Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“

 Emil Zátopek

Sport  je  oblastí  lidské  činnosti,  která  se  těší  velkému zájmu  občanů  a  která  má  zároveň 

obrovský potenciál je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na věk či společenský původ. 

Náš sportovní život do jisté míry ovlivňuje také náš sociální status, který se odvíjí od výše 

našich příjmů.

Dalším fenoménem dnešní doby se stal zdravý životní styl a jeho dodržování prostřednictvím 

sportu.  Do popředí  se  dostává tato forma,  která  se  stává zejména součástí  volnočasových 

aktivit  jedinců. Pravidelná pohybová aktivita a zdravý životní styl se staly součástí dnešní 

doby a působí ve výchovném, vzdělávacím a socializačním procesu jedince. Není pochyb o 

kladném  přínosu  dobré  fyzické  kondice,  jež  je  upevňována  pravidelným  cvičením  a 

posilováním, které je předpokladem všestranně harmonizujícího procesu psychicky zdravého 

a společensky přínosného jedince.1

2 Význam sportu a komunální rekreace

2.1 Sport

V  dnešním  světě  je  sport  nejvýznamnější  společenský  fenomén,  který  má  vliv  na  velké 

množství obyvatel všech kontinentů. Je v něm skryto mnoho organizací, hnutí a skupin bez 

rozdílu  zaměření  (filozofické,  ideologické  nebo  náboženské).  Sport  je  bezesporu 

neoddělitelnou součástí života celé společnosti a na politické a kulturní scéně je akceptován. 

Sport je oceňován politiky, vědci, významnými osobnostmi a uznává jej většina států.2

Bílá  kniha  o  sportu  uvádí,  že  sport  představuje  ekonomický  a  společenský  fenomén 

narůstajícího  významu,  jenž  značným způsobem přispívá  k  naplňování  strategických  cílů 

1 SEKOT, A. (2002). Sociologie v kostce. Brno: Paido, 142 s. ISBN 80-7315-021-2.
2 CHOUTKA, M., & DOVALIL, J. (2004). Olympismus. Praha: Olympia. ISBN 80-7033-871-7.
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solidarity  a  prosperity  vytýčených  Evropskou  unií.  V  roce  1992  Evropská  charta  sportu 

(ECHS) definuje sport jako  „všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení nebo zdokonalení tělesné i psychické 

kondice,  rozvoj  společenských  vztahů  nebo  dosažení  výsledků  v  soutěžích  na  všech 

úrovních.“3

V rámci národní úrovně sport vymezuje zákon č. 115/2001 Sb., v platném znění, o podpoře 

sportu.

2.2 Význam sportu pro společnost

Sport v podobě, jakou jsme s ním v dnešní době konfrontováni, bývá popisován z mnoha 

různých úhlů pohledů a hodnotových pozic.  Někdo nahlíží  na sport  jako na rituální  oběť 

lidské energie,  pro jiné  je  vnímán jako běžný prostředek mezilidských vztahů a  jiní  zase 

nahlížejí  na  sport  jako na kompenzaci  rozdílnosti  v  lidském životě  či  formu stvrzení  své 

osobní identity a individuálních rozdílů4. Sport do jisté míry zrcadlí společnost a má možnost 

částečně přispívat k její proměně. O sportu můžeme mluvit jako o společenském fenoménu, 

ať jej  provozujeme jako hromadné sportovní  akce,  ve svém volném čase nebo při  jiných 

sportovních událostech.            Z tohoto pohledu můžeme vnímat sport jak v oblastech 

kulturních, sociálních tak i ekonomických.5

2.3 Komunální rekreace

Dohnal  označuje  komunální  rekreaci  jako  systémové  řešení  organizace  a  řízení 

volnočasových aktivit  v určitém území či  regionu. Kromě aktivit  založených na pohybu a 

tělocvičných  činnostech  zde  řadí  také  jiné  formy  zájmových  aktivit,  jako  jsou  třeba 

zahrádkaření, pěstitelství, modelářství, kutilství, ale i hudební a kulturní zájmy a podobně.  

V  dynamicky  se  rozvíjející  společnosti  jsou  přeměny  nevyhnutelné.  Různé  změny  a 

modifikace  v  systému  organizace  a  řízení  volnočasových  aktivit  jsou  nevyhnutelné,  a  to 

jednak  k  vzrůstající  poptávce  po  službách,  které  se  objevují  v  této  oblasti,  a  jednak  ke 

změnám, ke kterým následně dochází u vnitřních a vnějších faktorů systému6.

3 Dokument Evropská charta sportu 2002
4 SEKOT, A. (2008). Sociologické problémy sportu. Praha: Grada. Sociologie. ISBN sbn978-80-247-2562-8.
5  Weiss, A. (1995). „Lidský kapitál vs. signalizační vysvětlení mezd.“ Journal of Economic Perspectives , 9 (4): 

133-154 .
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Faktory ovlivňující postavení a úroveň systému komunální rekreace (Dohnal, 2002, 68).

2.4 Podpora sportu v ČR 

V České republice se koncepcí sportu aktuálně zabývá dokument „Koncepce sportu 2016–

2025 – SPORT 2025“. Tento dokument byl schválen vládou České republiky v červnu 2016 a 

předpokládá  různé  směry  rozvoje  a  podpory  rozvoje  českého  sportu.  Určuje  priority, 

strategické cíle i podmínky k jeho naplnění za období 2016–2025. Dokument navazuje na 

předchozí strategické dokumenty, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a Ministerstvo zdravotnictví v České republice v oblasti sportu. 

Základním cílem dané koncepce sportovní politiky České republiky 2016–2025 je především 

zlepšit podmínky pro sport v ČR a podpořit státní reprezentaci tak, aby odpovídaly významu 

sportu pro společnost i jednotlivce a respektovaly tradici i sportovní politiku Evropské unie.

Mezi pilíře této koncepce patří:

1. Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů.

2. Sport a prevence zdraví.

3. Sport jako prostředek seberealizace.

4. Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost.

5.  Státní  reprezentace  jako  prostředek  posilování  vlastenectví,  národní  hrdosti  a 

mezinárodní prestiže.

6 DOHNAL, T. (2002). Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce. Olomouc: Univerzita 
Palackého. ISBN isbn80-244-0492-3.
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Základní podmínkou naplnění cíle je, kromě adresného rozdělování dotací, zásadní posílení 

institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu 

uskutečnit7.

Koncepce dále definuje „horizontální priority“, které by měly být zohledněny, mimo jiné, při 

„tvorbě strategických záměrů samospráv“. Jedná se o následující priority:

a) zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,

b) zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,

c) zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,

d) snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu,

e) transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,

f) aktivní boj proti negativním jevům ve sportu,

g) rovné příležitosti,

h) meziresortní a mezisektorový přístup,

i) spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,

j) zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv,

k) podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.

2.5 Úloha sportu v obci

Páteř pohybové rekreace a sportu tvoří místní sportovní kluby. Většinu sportovních zařízení 

vlastní  právě  tyto  kluby  a  na  základě  informací  jednotlivých  svazů  organizují  soutěže  a 

rekreační  sporty.  V  českých  podmínkách  jsou  sportovní  spolky  tradiční  a  s  dlouholetou 

základnou  organizovaného  sportu.  Právní  předpisy  upravující  sport  v  České  republice 

vycházejí z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu 

v České republice.  Z tohoto usnesení vyplývá,  že kraje a obce mají  povinnost vyčleňovat 

prostředky na podporu sportu. Na právní rámec sportu a pohybové rekreace v České republice 

mají  také vliv  i  předpisy Evropské unie,  které  mají  závazný nebo doporučující  charakter. 

7 Koncepce podpory sportu 2016-2025, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 27.02.2021]. 
Dostupné z: https://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
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Většinu  doporučení  Evropské  unie  není  v  obcích  České  republiky  aktivně  využívána  a 

aplikována8.

Úkoly obcí v oblasti sportu vymezuje § 6 zákona č. 115/2001 Sb., v platném znění

1. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťuje jeho provádění9.

2.5.1 Další koncepční metodické dokumenty podpory sportu

Mezi další koncepční a metodické dokumenty sportu v EU řadíme dokument „Bílá kniha o 

podpoře sportu“. Bílá kniha Evropské komise je dokument, který obsahuje návrhy na činnost 

Společenství  v  určité  oblasti.  Dalším  dokumentem  je  „Evropská  charta  sportu“,  který  je 

základním a nejvýznamnějším dokumentem.  Tento  dokument byl  přijat  v roce 1992 a ve 

čtrnácti článcích je formulováno doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na všech 

jeho  výkonnostních  úrovních.  Dále  „Lisabonská  smlouva  Evropské  unie“  je  dokument 

schválený  v  roce  2007.  Dokument  obsahuje  článek  149  s  názvem  VŠEOBECNÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT a věnuje se problematice 

sportu.

8  SKOUMAL, J., HOBZA, V., SCHWARTZHOFFOVÁ, E. (2014). Management rozvoje pohybové rekreace a sportu. 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4429-1.
9  Sbírka zákonů Česká republika, 2016
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3 Strategické plánování tělesné kultury obce

Strategický  plán  rozvoje  tělesné  kultury  obce  je  nezbytnou  součástí  strategického  plánu 

rozvoje  obce,  který  formuje  ucelenou  představu  o  budoucím  ekonomickém,  sociálním  a 

prostorovém rozvoji  obce.  Strategický  plán  rozvoje  tělesné  kultury  obce  definujeme  jako 

proces, který zahrnuje tyto fáze:

1. Koncepční fáze 

 Retrospektivní analýza

 Profil obce

 SWOT analýza tělovýchovných zařízení a veřejně prospěšných programů

2. Strategický plán

3. Realizační proces

Pro úspěšné vypracování  koncepční  fáze strategického rozvoje  tělesné  kultury  a  sportu je 

důležitá retrospektivní analýza s cílem vytvořit spolupráci:

 Zastupitelstva

 Občanů

 Výkonných orgánů obce

 Zástupců podnikatelské sféry

 Všech organizací neziskového sektoru (veřejného i soukromého, které na území či 

v regionu obce působí)

 Specializovaných poradenských organizací

 Aplikačních pracovišť vysokých škol 

Klíčovou součástí koncepční fáze jsou dále dokumenty z oblasti  rozvoje tělesné kultury a 

sportu v ČR, obci a kraji a dále empirické šetření, které určí hodnotové orientace a postoje 

obyvatel obce a získá tak potřebná data pro další fázi strategického plánování10.

10 Skoumal, J., & Hobza, V. (2009). Základy strategického rozvoje tělesné kultury měst v České 

republice. Tělesná kultura, 32(2), 20-32. doi: 10.5507/tk.2009.008.
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3.1 Legislativní prostředí pro plán sportu

V roce 2016 došlo ke schválení zákona č. 230/2016 Sb., díky kterému došlo ke změně zákona 

115/2006 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy. 

Hlavní příčinou přijetí zákona podle důvodové zprávy je zajištění větší transparentnosti při 

poskytování podpory sportovním organizacím z veřejných prostředků. Novela rovněž ukládá 

obcím nově povinnost zpracovávat pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho 

provádění.  Dle  důvodové  zprávy  má  zpracování  plánu  rozvoje  sportu  vést  k 

transparentnějšímu rozdělování finančních prostředků a podporu sportu11.

4 Analytická část

4.1 Geografické faktory obce

Obec Pustějov se nachází 4 kilometry od města Studénky a spadá do správního obvodu obce s 

rozšířenou působností Bílovce. Studénka je pověřený obecní úřad pro některé činnosti např. 

stavební odbor. Na jižní straně má společnou hranici s Bartošovicemi a Hladkými Životicemi. 

Ze severovýchodu sdílí hranice s městem Studénka, ze severu s obcí Bílov a ze západu s obcí 

Kujavy. Obec protíná hlavní komunikace, která vede mezi městy Nový Jičín a Bílovec. Přes 

katastrální území obce protéká řeka Odra a také jeho části zasahují do CHKO Poodří. 

 

Obrázek 1 Obec Pustějov (podklad mapy ČUZK s vlastním zpracováním)

11 JANÁK, J., URBAN J. Novela zákona o podpoře sportu. Epravo.cz [online]. 2017. 27. 1. 2017 [cit. 2019-01-09]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-podpore-sportu-104847.html
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4.2 Demografické faktory obce

V Pustějově dle českého statistického úřadu k roku 2020 žije 976 obyvatel. Z toho je 472 

mužů a 502 žen. Průměrný věk obyvatel je 43,7 let a největší skupinu 650 občanů představuje 

skupina ve věku mezi 15–64 lety (ČSÚ 2020).  Demografický vývoj má v obci stagnující 

tendenci.

Obrázek 2 Vybrané údaje za obec Pustějov (ČSÚ)

4.3 Infrastruktura obce

V obci Pustějov je základní škola pro první stupeň školní docházky a její součástí je mateřská 

škola.  Součástí  školy  je  také  školní  družina  a  sportoviště.  Škola  nabízí  také  několik 

zájmových kroužků, patří mezi ně kroužek počítačový, výtvarný a myslivecký.

V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna, pošta, ordinace praktického lékaře a 

hasičská  zbrojnice.  V  obci  můžeme  nalézt  také  několik  sportovišť,  dvě  restaurace  a  dva 

obchody s potravinami.

Zájmové spolky a neformální uskupení věnující se sportu a pohybovým aktivitám:

 Výbor sportu a spolkového života v obci,

 TJ Pustějov, z. s. (oddíl NH, odbor SPV, karate),

 T. J. Sokol Pustějov,

11



 Fotbalový klub Pustějov, z. s.,

 ČM SDH,

 Myslivecké sdružení Racek, 

 Český rybářský svaz.

4.4 Historie sportovních organizací v obci

Nejstarší a nejdéle působící sportovní organizace v obci TJ Sokol Pustějov (založení 1919) se 

v roce 2004 rozdělila na dva samostatné spolky, a to Tělocvičná jednota Sokol Pustějov a 

Tělovýchovná Jednota Pustějov. V roce 2005 pak vznikla nejmladší sportovní organizace v 

obci, Fotbalový klub Pustějov.

Tělovýchovná Jednota Pustějov:

- 302 členů

- Oddíl národní házené (5 družstev)

- Odbor SPV

- Oddíl karate

T. J. Sokol Pustějov:

- 85 členů

FK Pustějov:

- 125 členů

- 3 družstva
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4.5 Popis současného stavu

Infrastruktura pro sportovní aktivity a volnočasové aktivity v obci:

Obrázek 3 Přehledová mapa obce Pustějov s vyznačenými areály (podklad mapy.cz, vlastní zpracování).

1)  Veřejně  přístupný  fotbalový  areál  na  parc.  č.  1008/2,  1008/12,  1008/13,  1008/15,  1008/16, 

1008/17, 2051/4, 2051/3, 2051/11, 2095/2, 2095/1, 1022/1 a 1022/4 v k. ú. Pustějov. 

 V areálu je k dispozici:   

 travnaté fotbalové hřiště,

 dvě tréninková hřiště, 

 dětské hřiště (k pohybovým aktivitám a šplhací prvky),

 pumptracková modulární dráha,

 hřiště na plážový volejbal.

13Obrázek 4 Fotbalové hřiště (vlastní zpracování). Obrázek 5 Hřiště pro plážový volejbal (vlastní 
zpracování).



2) Veřejně přístupná zahrada MŠ a ZŠ Pustějov na pozemku parc. č. 1980/5, 375/1, 376 slouží pro 

pohybové a volnočasové aktivity dětí.

 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – tenis, volejbal, nohejbal, minikopaná, 

 dětské hřiště (k pohybovým aktivitám a šplhací prvky),

 trávnatá plocha – hry,

 učebna  na  školní  zahradě  –  interaktivní  prvky,  které  podporují  rozvoj  znalostí, 

dovedností a postojů k životnímu prostředí a zacházení s přírodou, přírodními zdroji.

4) Objekt Hasičská chata a hřiště na pozemku parc. č. 456/2, 456/4 v k. ú. Pustějov slouží:

 k tréninkům požárního sportu,
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Obrázek 7 : Pumptracková modulární dráha (vlastní  
zpracování).

Obrázek 9 Dětské hřiště (vlastní zpracování).

Obrázek 6 Dětské hřiště (vlastní zpracování).

Obrázek 8 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
(vlastní zpracování).



 k volnočasovým aktivitám (fotbal, nohejbal a volejbal).

5)  Sportovní  hala  a  venkovní  hřiště  s  umělým  povrchem na  pozemku parc.  č.  385/58,  385/60, 

785/362 v k.ú. Pustějov, Pustějov č.p. 347, 742 43 v soukromém vlastnictví.

 Víceúčelová  hala  –  badminton,  národní  házená,  florbal,  sálová  kopaná,  volejbal, 

tenis,

 víceúčelové hřiště – národní házená, tenis, volejbal, nohejbal.

Obrázek 12 Víceúčelová sportovní hala a víceúčelové sportovní hřiště (vlastní zpracování).
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Obrázek 11 Sportoviště Hasičské chaty a Hasičská 
chata (vlastní zpracování).

Obrázek 10 Sportoviště Hasičské chaty a Hasičská 
chata (vlastní zpracování).



6) Venkovní sportovní areál TJ Pustějov parc. č.10/1, k. ú. Pustějov.

 Hřiště s asfaltovým povrchem (NH, fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis,

v zimě kluziště), doskočiště pro skok daleký a trénink atletiky,

 slouží pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti.

7)  Areál  T.  J.  Sokol  Pustějov se Sokolovnou č.  p.  211 na  pozemku parc.  č.  9  v  k.  ú. 
Pustějov.

 Tělocvična, volejbal, basketball, badminton, stolní tenis, florbal, sálová kopaná, 

 venkovní hřiště – sportovní a kulturně společenské akce.
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Obrázek 14 Sportovní areál TJ Pustějov (vlastní 
zpracování).

Obrázek 16 Areál T.J. Sokol Pustějov se Sokolovnou 
(vlastní zpracování).

Obrázek 13Obrázek 21: Sportovní areál TJ Pustějov 
(vlastní zpracování).

Obrázek 15 Areál T.J. Sokol Pustějov se Sokolovnou 
(vlastní zpracování).



8) Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji

 I. etapa zrealizována 2016 -  úsek Pustějov, Hladké Životice,

 II. etapa - „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ úsek  Pustějov, Hladké Životice a 

Suchdol nad Odrou.  

4.6 Definování strategických cílů v oblasti sportu

Prioritou obce jsou stanoveny níže uvedené cíle a záměry:

 Sport dětí a mládeže (podpora pohybových aktivit u předškolních dětí v rámci aktivit 

MŠ, organizované sportovní aktivity pro děti a mládež), 

 finanční a materiální podpora spolků, jejichž činnost přispívá k rozvoji sportu v obci,

  zapojení  dětí  a  mládeže  do  činnosti  Sboru dobrovolných hasičů,  zvýšení  aktivity 

v oblasti požárního sportu, pohárových soutěží, 

 podpora pohybových aktivit seniorů,

 rozšíření  zázemí  fotbalového  areálu  pro  pohybové  aktivity  na  pozemku  parc.  č. 

1008/16, 1008/17 v k. ú. Pustějov.
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Obrázek 18 Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj 
(vlastní zpracování).

Obrázek 17 Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj 
(vlastní zpracování).



5 Financování

Sportovní kluby a organizace v obci čerpají dotační prostředky z několika pramenů. Jednak je 

to podpora ze strany obce Pustějov, dále z MŠMT, Moravskoslezského kraje, nově z Národní 

sportovní agentury, ze svazu – SNH, FAČR, ČASPV.

5.1 Financování sportu z rozpočtu obce

1. Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce:

    a) Individuální dotace spolkům v roce 2020 činila:

 T. J. Sokol Pustějov 70 000,- Kč

 TJ Pustějov 80 000,- Kč

 FK Pustějov 80 000,- Kč

    b)  Financování  provozu,  údržby  a  modernizace  stávající  sportovní  a  volnočasové 

infrastruktury v majetku obce (rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku MŠ a ZŠ 

Pustějov  parc.  č.  980/5v  k.ú.  Pustějov,  výhledově  multifunkční  hřiště  v  areálu  FK,  v 

případě realizace modernizace venkovního hřiště TJ Pustějov – dofinancování ze strany 

obce)

    c) Financování organizovaných sportovních aktivit v rámci soutěže „Sportovní pár roku“

    d) Finanční podpora fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“

    e) Spoluúčast při financování netradičních soutěží pro žactvo malotřídních ZŠ (Pustějov, 

Hladké Životice, Kujavy)

   2. Nepřímá podpora 

 Organizační  a materiální  podpora sportovních aktivit  spolků pořádaných pro děti  a 

mládež

 Aktivní propagace sportovních akcí v obci
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5.2 Další možnosti financování v rámci dotačních možností

a) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Můj klub 2020 - Dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

TJ Pustějov 127 600,- Kč.

FK Pustějov 77 00,- Kč

b) Moravskoslezský kraj (MSK)

Projekt Podpora sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – TJ/SK

TJ Pustějov, z. s. 97 800,- Kč 

FK Pustějov 38 400,- Kč

c) Česká unie sportu (ČUS) 

Dotace na konkrétní akce  v rámci programu „Sportuj s námi“

FK Pustějov 8 000,- Kč

d) Fotbalová asociace ČR (FAČR)

Mimořádná dotace – COVID 

FK Pustějov 3675,- Kč

e) Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV)

TJ Pustějov 1640,- Kč
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6 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ

V průběhu února roku 2021 probíhalo v obci  dotazníkové šetření,  které  mělo za cíl  určit 

postoj obyvatel ke sportu a jeho vývoji a výhledu do následujících let. Anketa byla záměrně 

graficky  upravena  a  situována  na  jednu  oboustrannou  A4,  aby  nedocházelo  k  možnému 

ztracení některých listů. Celkem bylo vysbíráno 141 dotazníků, což je 14,5 % všech obyvatel 

obce. Anketa obsahovala celkem 14 otevřených a uzavřených otázek. 

6.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi obyvateli obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření je rozděleno do pěti kategorií: 

 Obecné informace

 Množství a struktura sportu ve vztahu k volnému času

 Hodnocení úrovně a návštěvnosti veřejných sportovišť

 Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci

 Požadavky a očekávání v oblasti podmínek pro sport a tělovýchovu od samosprávy 

obce

a) Obecné informace 

 54 %
46 %

Genderové zastoupení respondentů

Ženy
Muži

Obrázek 19 Rozdělení respondentů dle jejich pohlaví (vlastní zpracování)
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3 %

8 %

30 %

49 %

11 %

Věková kategorie respondentů

do 15 let
15-20 let
21-40 let
41-65 let
nad 65 let

Obrázek 20 Věkové zastoupení dotazovaných respondentů (vlastní zpracování)

Dle ČSÚ bylo k 31. 12. 2019 evidováno v České republice 51 % žen. Tento údaj se blíží 

hodnotě 54 %, ze které vychází  struktura respondentů zapojená do ankety.  Dále dle  ČSÚ 

v ČR je 64 % občanů ve věku 15–64 let. Z našeho šetření vychází najevo, že se do ankety 

zapojilo  79 % respondentů ve věku 15–64 let.  Z tohoto můžeme usoudit,  že se do ankety 

zapojilo více občanů produktivního věku tedy mezi 15–65 lety. Občanů v ČR ve věku nad 65 

let  je  20  % a  v případě  tohoto  šetření  se  do  ankety  zapojilo  10  % občanů  této  věkové 

kategorie.
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b) Množství a struktura sportu ve vztahu k volnému času

41 %

30 %

21 %

8 %

Jak často se věnují respondenti 
sportu a sportovním aktivitám

Minimálně 3x týdně
1-2x týdně
Několikrát do měsíce
Nesportuji

Obrázek 21 Četnost pohybové aktivity respondentů (vlastní zpracování)

Z výsledků šetření je zřejmé, že 71 % respondentů pravidelně sportuje nebo se věnuje nějaké 

pravidelné pohybové činnosti během jednoho týdne. Z toho 41 % třikrát a více než třikrát 

týdně. Z výsledků je tedy zřejmé, že většina respondentů provozuje pravidelnou pohybovou 

aktivitu  a  je  sportovně založena.  Tato  skupina  zřejmě  splňuje  nebo se  alespoň  přibližuje 

podmínkám  doporučení  pravidelné  pohybové  aktivity,  dle  WHO12.  Nejvíce  žen  udávalo 

pohybovou  aktivitu  v  kategorii  jednou  měsíčně,  a  to  celkem  v 19  %.  U  mužů  byla 

nejpočetnější kategorie pohybové aktivity minimálně 3x týdně, a to konkrétně v 28 %. 

12 http://www.lecimeobezitu.cz/zdravy-zivotni-styl/zdravi-zivotni-styl/svetova-doporuceni-pro-pohybovou-
aktivitu
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8 %

45 %
45 %

3 %

Jakou formou nejčastěji sportuji 

Organizovaně
Neorganizovaně
Obojí
Nesportuji

Obrázek 22 Charakter pohybové aktivity (vlastní zpracování)

Z grafu jasně vyplývá, že jsou dvě stejně velké skupiny respondentů, které se věnují sportu. 

Buď sportují  sami neorganizovaně,  nebo pod vedením nějakého klubu, případně sportovní 

organizace. Čistě jenom organizované sportovní činnosti se věnuje pouze 8 % respondentů. 

Celkem se věnuje nějakým způsobem sportu 98 % dotázaných. V kategorii obojí, tedy že se 

věnují  sportu  organizovaně  i  neorganizovaně,  je  shodný  počet  mužů  i  žen,  a  to  34  %. 

V neorganizovaném zapojení respondentů do sportu nejpočetnější věková kategorie vychází 

ve věku 41–65 let.

NH házená

Fotbal

Jiné

Badminton

Volejbal

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Jaký organizovaný sport členové 
jednotlivých sportovních klubů 

provozují 

Obrázek 23 : Rozdělení počtu členů do jednotlivých sportovních klubů a organizací (vlastní zpracování)
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Naprostá většina respondentů sportuje ve dvou sportovních klubech, a to v národní házené a 

ve  fotbalu.  Z celkového  počtu  dotázaných  sedm  respondentů  uvedlo,  že  je  členem  obou 

sportovních  klubů.  Házená  má  z celkového  počtu  dotázaných  respondentů  38  členů  a 

fotbalový klub 28 členů. Volejbalu se věnuje sedm dotázaných, stejně tak badmintonu. Devět 

dotázaných uvedlo jiný sport, než jaký byl k výběru v anketě.

Je zde několik mužů a žen, kteří jsou členy ve více sportovních klubech. V obci je jedenáct 

respondentů, kteří uvedli, že jsou členy ve 2 klubech a tři respondenti ve 3 klubech. Dále pět 

žen je ve 2 klubech, jedna žena uvedla, že je členkou ve 3 sportovních klubech. U mužů je to 

šest ve 2 sportovních klubech, dva muži ve 3 sportovních klubech.

Nic mi nebrání

Nedostatek času

Zdravotní problémy

Nemám s kým

Nemám rád soutěžení

Nedostatek motivace

Nemám kde

Chybí mi sportoviště

Nedostatek peněz
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Důvody, které nejvíce brání sportování 
respondentů

Obrázek 24 Důvody, které brání v častějším sportování (vlastní zpracování).

Z výsledků ankety je patrné, že převážné části respondentů nebrání nic v častém sportování. 

Nedostatek času a zdravotní  problémy jsou druhé a třetí  nejčastější  důvody. V této otázce 

někteří  respondenti  uvedli  více  možných  odpovědí,  které  byly  započítány  do  celkového 

výsledku.  Z celkového počtu  dvou odpovědí  byla  nejčastější  kombinace  pěti  opakování  v 

kombinaci nedostatek času a nemám s kým. 
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Turistika

Hokej

Tanec

Plavání

Florbal

Volejbal

Fotbal

Fitness

Tenis

Zdravotní 
cvičení

0 5 10 15 20 25 30 35

Jakému sportu se respondenti věnují 
alespoň jednou týdně

Obrázek 25 Jakému sportu se věnují respondenti alespoň jednou týdně (vlastní zpracování).

Nejčastěji  se  respondenti  věnují  cyklistice,  zdravotnímu  cvičení  a  běhu.  Z grafu  můžeme 

vysledovat  zajímavý údaj a to,  že fotbal a házená se nacházejí  až v polovině oblíbenosti, 

přestože  z předchozích  údajů  vyplývalo,  že  naprostá  drtivá  většina  respondentů  se  věnuje 

národní házené a fotbalu. Výsledek ovlivnil fakt, že respondenti mohli v této otázce zatrhnout 

více  možných odpovědí,  a  tedy nám vznikly  nové skupiny,  které  preferují  výše  zmíněné 

pravidelné  pohybové  aktivity,  tedy  cyklistiku,  zdravotní  cvičení,  běh,  případně  tenis, 

badminton a fitness. Z celkového počtu 141 respondentů bylo u této otázky celkem označeno 

226 odpovědí. 
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c) Hodnocení úrovně a návštěvnosti veřejných sportovišť

6 %

23 %

31 %

40 %

Zhodnoťte současný stav sportovních 
zařízení s jinými obcemi

V jiných obcích je stav 
lepší
V jiných obcích je stav 
podobný
Neumím to posoudit
V jiných obcích je stav 
horší

Obrázek 26 Hodnocení stavu sportovních zařízení s ostatními obcemi. (vlastní zpracování)

Většina dotázaných respondentů uvádí, že současný stav sportovních zařízení v obci je lepší 

než v jiných. Velká část, která čítá 31 % uvádí, že to není schopno porovnat. Až na třetím 

místě si respondenti myslí, že je stav podobný jako v jiných obcích. Pouze 6 % respondentů si 

myslí,  že  v jiných  obcích  je  lepší  stav.  Můžeme  tedy  s jistotou  říct,  že  většina  63  % 

respondentů má za to, že současný stav je lepší než jinde, popřípadě je velmi podobný.

43 %

45 %

6 %
6 %

Spokojenost s množstvím 
sportovních zařízení v obci

Je plně dostačující
Je spíše dostačující
Je nedostačující
 
Neumím to posoudit

Obrázek 27 Spokojenost s aktuální nabídkou sportovišť v obci. (vlastní zpracování).
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V otázce  spokojenosti  s množstvím  sportovních  zařízení  je  naprostá  většina  dotázaných 

spokojena. Dohromady až 88 % dotázaných se vyjádřilo, že jsou spokojeni či spíše spokojeni 

s aktuální  nabídkou sportovišť v obci.  Pouze 6 % uvedlo,  že je  nedostačující.  Z vyjádření 

respondentů vyplývá, že jsou tedy spokojeni s celkovou nabídkou množství sportovišť. 

38 %

48 %

4 %

10 %

Spokojenost s dostupnosti 
sportovních areálů

Plně spokojen
Spíše spokojen
Nespokojen
Neumím to posoudit

Obrázek 28 Spokojenost s dostupností areálů v obci Pustějov (vlastní zpracování).

V rámci spokojenosti dostupnosti areálu má většina respondentů jasný názor. Možnost plně 

spokojen  a  spíše  spokojen  vyplnilo  86  %  respondentů.  Pouze  4  %  dotázaných  jsou 

nespokojeni s jejich dostupností. Nedostupnost areálů blíže specifikují respondenti v otevřené 

otázce návrhu na zlepšení.
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d) Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci

38 %

45 %

5 %
13 %

Spokojenost s propagací sportu v 
obci

Je plně dostačující
Je spíše dostačující
Je nedostačující
 
Neumím to posoudit

Obrázek 29 Spokojenost s propagací sportu v obci Pustějov. (vlastní zpracování)

V rámci  propagace 

a  zveřejňování 

nejbližších 

sportovních 

událostí  a  akcí  je 

naprostá  většina 

dotázaných (82 %) 

spokojena. 

Považují  ji  za 

plně  až  spíše 

dostačující. Nejčastěji se dozvídají o aktuálním sportovním dění v obci od svých přátel a z 

plakátů, které jsou vylepeny na třech reklamních plochách – OÚ, obchod s potravinami na 

dolním konci a obecní dům. Jako třetí a čtvrtý nejčastější kanál informací se uvádí obecní 

rozhlas a pravidelně vydávaný „Informátor obce Pustějov“, který informuje občany o práci 
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Obrázek 30 Nejčastější zdroje informací o dění v obci. (vlastní zpracování)

Emailem

Z web. stránek obce

Ze sociílních sítí

Z ob. novin, či veřejného tisku

Z místního rozhlasu

Z plakátů

Od přátel

Nejčastější zdroje informací o 
aktuálním dění a sportu v obci



zastupitelstva,  nejrůznějších sportovních a kulturních událostech,  povinnostech,  službách a 

dění v obci.

e) Požadavky a očekávání v oblasti podmínek pro sport a tělovýchovu od správy obce

V otázce návrhu na zlepšení v oblasti podpory sportu v obci respondenti navrhli hned několik 

námětů. Mezi nejčastěji zmiňované připomínky patří absence workoutového hřiště, případně 

posilovny podobného typu. Jako druhou nejčastější zmínku pro zlepšení respondenti uváděli 

potřeby pro výstavbu nové sítě cyklostezek společné pro in-line bruslení. V tomto bodě se 

připojuji  i  já  s nápadem  na  zřízení  turistických  stezek  v okolím  obce.  Podobný  počet 

respondentů  se  také  vyjádřil  pro  potřebu  revitalizace  a  opravy  stávajícího  sportoviště  TJ 

Pustějov.  Časté návrhy padaly také na zřízení  sauny, bazénu nebo venkovního koupaliště. 

Další v pořadí se uvádí vytvoření nebo revitalizace hřiště na beach volejbal.  Zmíněno zde 

bylo  také  několik  návrhů  na  vytvoření  minigolfového  hřiště.  Zaznělo  také  několik  málo 

návrhů  v rámci  spokojenosti  s dostupností  sportovních  areálů.  Konkrétně  se  respondenti 

shodli,  že by uvítali  osvětlení venkovních hřišť a možnost snazší rezervace hřiště u školy. 

Ojediněle nebo jen s velmi malou početností se objevuje letní kino, horolezecká stěna, lední 

plocha a výcvikový prostor pro psy.
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7 SWOT ANALÝZA

Silné stránky
STRENGTHS

Široké spektrum sportovišť s rovnoměrným rozložením v obci

Tři různé sportovní organizace

Vysoká sportovní úroveň družstev NH

Různorodost sportovní činnosti

Dostatek sportovní infrastruktury

Kvalitní zázemí a vybavenost sportovišť

Dobrá komunikace mezi spolky a samosprávou obce

Velká divácká účast na sportovních soutěžích

Slabé stránky
WEAKNESSES

Nízká zapojení mladší generace do dobrovolnické činnosti

Málo kvalifikovaného trenérského týmu

Nízká podpora sportovců a trenérů ze strany NSA

Nízká sportovní činnost soustředěná ve středu obce – hřiště TJ a sokolovna

Neudržované sportovní areály spolků, hřiště TJ, sokolovna T. J. Sokol a hasičská louka

Nízká míra dobrovolnictví ve sportu

Příležitosti
OPPORTUNITIES

Zapojení do oblasti Tv a sportu všech věkových kategorií včetně předškolní mládeže a seniorů

Finanční podpora spolků ze strany obce je závislá na aktivní činnosti

Obnova a modernizace venkovního hřiště u sokolovny

Spolupráce „Komise pro sport a spolkový život“

Pumptracková modulární dráha, další terénní úpravy v areálu FK

Pokračovat ve výstavbě cyklostezky Odra – Morava – Dunaj úsek Pustějov, Hladké Životice, Suchdol 

nad Odrou

Příprava projektové dokumentace k vybudování multifunkčního hřiště v areálu FK

Dotace z NSA na obnovu starých sportovních areálů (sokolovna, hřiště)
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Hrozby
THREATS

Nízký rozpočet na dotování sportovních organizací ze strany státu a obce

Málo kvalifikovaných instruktorů a trenérů pro poptávané sporty

Zchátrání sportovišť v majetku sportovních organizací

Nedokončení výstavby cyklostezky

Nevybudování dostatečného zázemí pro sportovce

8 VLASTNÍ NÁVRH PLÁNU ROZVOJE SPORTU

Tato kapitola obsahuje vlastní návrh plánu rozvoje sportu v obci Pustějov dle doporučené 

osnovy  MŠMT.  V  souvislosti  s  použitím  této  osnovy  jakožto  metodiky  byly  v  rámci 

jednotlivých  podkapitol  propojeny,  vyhodnoceny  a  komentovány  výsledky  dotazníkového 

šetření a také SWOT analýzy.

8.1 Plán rozvoje sportu Pustějova

Navrhovaná část  vychází  z koncepce sportu České republiky SPORT 2025. Při  formulaci 

strategických priorit a cílů vycházím především ze SWOT analýzy a výsledků ankety, které 

jsou blíže popsány v kapitole 6.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi obyvateli obce. 

Využívám zde také výsledky ze situační analýzy, která je blíže popsána v kapitole 4.5 Popis 

současného  stavu.  V  neposlední  řadě  beru  také  v  úvahu  obecné  trendy  vývoje  sportu  a 

společnosti. Navrhuji následující priority plánu rozvoje sportu:

Hlavní pilíře priorit rozvoje sportu v obci Pustějov

1. Revitalizace sportoviště TJ Pustějov

2. Propojení stávající cyklostezky a vybudování in-line stezky

3. Vybudování nového multifunkčního a Workoutového hřiště

4. Revitalizace hřiště plážového volejbalu

5. Vytvoření hřiště pro discgolf, fotbalgolf
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6. Sauna a bazén

7. Doplnění webových stránek obce o aktuální hřiště a možnosti sportu

8. Vytvoření komplexního sportovní centra v areálu FK

9. Revitalizace hřiště u hasičské chaty

10. Popularizace sportu a přilákání více kvalifikovaných trenérů a instruktorů pro   

            podporované sporty

Revitalizace sportoviště TJ Pustějov

Tato priorita se opírá o všechny tři analýzy. V rámci otevřené otázky dotazníkového šetření 

zazněla  tato  potřeba  mezi  třemi  nejčastěji  uváděnými.  Respondenti  tak  uváděli  potřebu 

revitalizace a opravy současného asfaltového hřiště TJ Pustějov. V rámci SWOT analýzy byla 

tato skutečnost také zmiňována jako příležitost  pro obnovu a modernizaci areálu,  ale také 

vychází jako slabá stránka z pohledu návštěvnosti tohoto areálu, který je situován ve středu 

obce.  Nízkou  návštěvnost  můžeme právě  přisuzovat  aktuálnímu  stavu.  Z  analýzy  je  také 

zřejmé, že z pohledu hrozeb hrozí jeho úplné zchátrání. Z výsledku situační analýzy je patrné, 

že hřiště už je poměrně značně poškozené. Vlivem času a povětrnostních podmínek došlo k 

propadu  a  zvlnění  povrchu.  Místy  se  také  vytvořily  praskliny  v  povrchu.  Další  patrnou 

degradací hřiště je její přilehlá betonová tribuna zapuštěna do terénu. Obec sama o špatném 

stavu hřiště ví a jejím cílem je stávající areál zmodernizovat.

Propojení stávající cyklostezky a in-line stezky

SWOT analýza  zmiňuje  příležitost  v  pokračování  výstavby  cyklostezky  Pustějov,  Hladké 

Životice,  Suchdol  nad Odrou.  Naopak v případě  nenavázání  a nepokračování  vidí  hrozbu. 

V rámci  potřeb  rozvoje  sportu  respondenti  uváděli  velmi  často  absenci  cyklostezky.  Ze 

situační analýzy rovněž vyplývá, že část cyklostezky, která byla dostavěna v roce 2016 a sahá 

do katastru obce, je součástí velkého projektu Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj. Projekt, do 

kterého  je  také  zapojen  MSK,  dává  šanci,  že  přes  obce  cyklostezka  Odra-Morava-Dunaj 

povede. Co se týče potřeb in-line stezky, která nebyla již tak často zmiňována v dotazníkovém 

šetření, navrhuji na základě situační analýzy vytvořit in-line dráhu na jedné z již vystavěných 

asfaltových plochách. Jedna plocha je ve sportovním areálu TJ a v případě jeho rekonstrukce 

by  se  mohla  tato  potřeba  zohlednit.  Druhé  místo  je  v rámci  areálu  FK  Pustějov.  Areál 
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disponuje  středně  dvounohým  asfaltovým  chodníkem  napojeným  na  rozšířený  asfaltový 

povrch.  Z tohoto zjištění  vyplývá,  že úprava a vybudování  in-line hřiště  by nemuselo být 

nákladnou záležitostí.  

Vybudování nového multifunkčního a workoutového hřiště

Pro vytvoření workoutového hřiště, případně vyjádření potřeby místa pro cvičení, se vyslovil 

největší počet respondentů. V rámci situační analýzy bylo zjištěno, že takové posilovací hřiště 

pro dospělé není. Průlezky s posilovacími prvky pro děti se v areálu FK Pustějov nacházejí. 

Doporučil bych vybudovat v obci workoutové hřiště, které jak jsem již zmínil, bylo nejčastěji 

zmíněnou potřebou respondentů.

     

Revitalizace hřiště plážového volejbalu

V rámci  ankety  se  vyjádřilo  několik  respondentů  o potřebě  revitalizace  hřiště  plážového 

volejbalu.  Několik  respondentů  naopak  preferuje  potřebu  vybudování  nového  hřiště  pro 

plážový  volejbal.  Lze  z toho  usuzovat,  že  část  respondentů  nemá informace  o  stávajícím 

hřišti.  V situační analýze je zmapovaný stav hřiště,  který není zcela vyhovující.  Povrch je 

částečně zarostlý, málo písku, chybí zde ohraničení hřiště pletivem nebo sítí a sloupky pro 

umístění beach volejbalové sítě nejsou v dobré kondici. Celková revitalizace hřiště nemusí být 

finančně příliš náročná a zároveň vytvoří vhodné podmínky pro další možnost hry volejbalu 
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v obci. V rámci revitalizace zařízení by byla vhodná jeho důkladná propagace, aby občané 

obce byli informováni a využili těchto služeb.

Vytvoření hřiště pro discgolf, fotbalgolf

Podobný počet respondentů jako u plážového volejbalu se vyjádřilo k tomu, že jim v obci 

chybí odpočinkové aktivity typu minigolf. Respondenti  tak vyjádřili  potřebu zřídit  plochu, 

místo pro krátké procházky či odpočinek. Ve městě Studénka, která je vzdálená zhruba 5 km, 

se nachází již zmiňovaný minigolf. Díky tomuto zjištění a spojení dvou návrhů respondentů, 

minigolfu  a  odpočinkové  zóny s možností  procházek,  připadá  v úvahu  aktivita  discgolf  a 

fotbalgolf. Tato varianta je dle kritérií vyhovující pro obě skupiny a má potenciál přilákat více 

zájemců. Výhodou jsou její bezúdržbové náklady.  

Sauna a bazén

V anketě uvedlo několik málo respondentů, že by uvítali přírodní koupaliště nebo plavecký 

bazén a stejný počet respondentů uvedlo, že by uvítali saunu. Ze situační analýzy vyplývá, že 

v obci přírodní vodní plochy tvoří Pustějovský rybník, přírodní jezero Kaménka a protékající 

řeka  Odra,  které  nejsou  zcela  vhodné  pro  pravidelné  koupání.  Dále  ze  situační  analýzy 

vyplývá,  že  nejbližší  krytý  bazén se saunou je  v sousední  Studénce  a  přírodní  koupaliště 

stejně tak. 

Doplnění webových stránek obce o aktuální hřiště a možnosti sportu

Ze  situační  analýzy  vyplynulo,  že  v rámci  internetových  stránek  obce  nejsou  uvedena  a 

popsána všechna sportoviště a možnosti nabídky sportu v obci. Dále z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že někteří respondenti neznají všechny možnosti sportovního vyžití v obci, když 

mylně uváděli, že by uvítali výstavbu sportovního hřiště pro plážový volejbal, které v obci již 

je. K tomuto zjištění přispívá také jeden návrh, který volá po snazší rezervaci multifunkčního 

hřiště  u školy,  než jaký v současné době obec nabízí.  Bylo zjištěno,  že přístup k hřišti  je 

možný třemi  různými způsoby.  Je  tedy pravděpodobné,  že  ne všichni  občané jsou o této 

skutečnosti  informováni.  Doplnění  těchto  informací  a  vytvoření  uceleného  přehledu  na 

internetových stránkách obce by nabídlo komplexní prezentaci a nabídku sportu v Pustějově, 

která v současné době chybí nebo je neúplná.
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Vytvoření komplexního sportovní centra v areálu FK

Situační analýzou bylo zjištěno, že sportovní areál FK Pustějov má potenciál se rozrůstat a 

nabízet  širokou  škálu  volnočasových  a  sportovních  aktivit.  Jedná  se  o  fotbalové  hřiště 

s tréninkovými menšími hřišti, dětské hřiště se šplhacími prvky, hřiště pro plážový volejbal 

výše zmíněný ve čtvrtém pilíři priorit a přilehlá pumptracková dráha, kde by stálo za zvážení 

vzhledem  k velikosti  její  rozšíření.  Při  současném  trendu  rozrůstání  a  propojování 

jednotlivých  sportovišť  by  se  mohl  areál  stát  významným  volnočasovým  centrem  a 

sportovištěm, a to nejen pro občany obce Pustějov. Stojí tedy za zvážení vytvoření strategie 

jeho rozvoje do budoucna.  

Revitalizace hřiště u Hasičské chaty

Ze situační analýzy je zřejmé, že sportovní areál, který slouží pro trénink hasičského sportu, 

má k dispozici hřiště pro fotbal a volejbal. Volejbalové hřiště je již úplně zarostlé a fotbalové 

hřiště má značně nerovný povrch. Celý objekt lemují vzrostlé stromy, kde hrozí nebezpečí 

pádu větví  nebo samotných stromů. Areál  je  umístěn  na kraji  obce,  a  to  může být  jeden 

z důvodů,  proč  není  mezi  občany  o  něj  tak  velký  zájem.  Budova  Hasičské  chaty  spolu 

s hřištěm se neobejdou bez revitalizace, aniž by dál chátrala, a bez strategie dalšího využití 

objektu.     

Popularizace sportu a přilákání více kvalifikovaných vedoucích pro podporované sporty

Ze SWOT analýzy vychází hrozba, že by mohlo dojít ke krizovému nedostatku odborného a 

kvalifikovaného vedení podporovaných sportů. Analýza zároveň popisuje vysokou diváckou 

účast na sportovních soutěžích. V této skutečnosti se také jednoznačně odráží vysoká herní 

úroveň, která láká diváky. Přesto by míra dobrovolnictví ve sportu mohla být lepší. Touto 

problematikou se potýká řada sportovních subjektů a obcí v ČR. V této situaci je pro obec 

zásadní  popularizace  sportu  na  různých  soutěžích  v obci  a  spolupráce  s jednotlivými 
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sportovními  organizacemi.  Při  této  úzké  spolupráci  bude  mít  popularizace  sportu  vyšší 

účinnost a potenciál přilákat více dobrovolníků.

8.2 Stanovení  krátkodobých,  střednědobých  a  dlouhodobých  cílů  rozvoje 
tělovýchovy a sportu v obci Pustějov

Krátkodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v obci Pustějov 

- Zajistit všem zpřístupnění uzavřených sportovišť

- Doplnění internetových stránek v rámci nabídky možností sportu v obci

- Zkvalitnění informovanosti o nabídce volnočasových aktivit a sportovišť

- Vybudování workoutového hřiště

- Vypracování projektové dokumentace modernizace venkovního hřiště TJ Pustějov

- Vypracování studie revitalizace objektu sportoviště u Hasičské chaty

- Revitalizace hřiště plážového volejbalu

- Vytvoření hřiště pro discgolf, fotbalgolf

- Podpora  činností  zaměřených  na  tělovýchovu  a  sport  ve  stávajících  sportovních 

organizacích a klubech

- Aktivní podpora pořádání sportovních akcí spolků a školy

- Sport dětí a mládeže (podpora pohybových aktivit u předškolních dětí v rámci aktivit 

MŠ, organizované sportovní aktivity pro děti a mládež)

Střednědobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v obci Pustějov

- Propojení mezi obcemi a dobudování druhého úseku cyklostezky 

- Vybudování nebo zakomponování do stávajících sportovišť in-line dráhu

- Vytvoření komplexního centra pro sport, volnočasové aktivity a volný čas v areálu FK

- Rozšíření nabídky pro seniory

Dlouhodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v obci Pustějov
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- Revitalizace sportoviště TJ Pustějov

- Revitalizace objektu sportoviště Hasičské chaty

- Popularizace  sportu  a  přilákání  více  kvalifikovaných  vedoucích  pro  podporované 

sporty

9 Diskuze

Při zpracování projektu jsem se postupně propracovával více do hloubky dané problematiky. 

Jednak  to  bylo  díky  přímému  a  otevřenému  přístupu  ze  strany  obce,  a  jednak  to  bylo 

vyhodnocením vyjádření občanů obce formou připravené ankety. Jako třetí ucelený pohled na 

situaci  mi  pomohla  dokreslit  situační  analýza.  Díky  této  analýze  jsem  pečlivě  prošel  a 

zdokumentoval všechna potřebná sportoviště a hřiště. V případě, že se mi podařilo narazit na 

sportovišti  na  nějaké  návštěvníky,  formou  rozhovoru  s  nimi  jsem  si  ještě  potvrdil  mé 

poznatky. 

Při zpracování ankety jsem narazil na několik nesprávně doplněných dotazníků. Z celkového 

počtu  141  dotazníků  u  tří  nebyly  označeny  všechny  odpovědi.  Tyto  dotazníky  jsem 

nevyřazoval, ale jen konkrétní otázku nezahrnul do celkového výsledku grafu dané otázky. 

V dalších 8 dotaznících  respondenti  uvedli,  že  nemají  trvalé  bydliště  v Pustějově.  Z jejich 

dotazníků ale bylo zřejmé, že jsou členy některých sportovních klubů v obci, a tak se aktivně 

účastní sportovního dění v obci. Vzhledem k tomu, že jejich odpovědi nijak nevybočovaly a 

zapadaly do kontextu s ostatními,  zahrnul jsem je do celkového vyhodnocení.     

Pozitivem v této práci je, že obec není příliš velká a je tedy v jednotlivých areálech více vidět 

jejich provázanost a důležitost. V rámci obce Pustějov, která je v kategorii do tisíce obyvatel, 

je ve srovnání s okolními obcemi poměrně široká škála sportovišť s různými povrchy a hřišti. 

Velkou výhodou je velká krytá sportovní hala, která umožňuje sport také v zimním období. 

Z výsledků ankety bylo patrné, že občané obce jsou velice spokojeni s množstvím sportovních 

areálů v obci. Výsledky také naznačují, že obec by se měla více angažovat v rámci nabídky 

sportu občanům, informovanosti o aktuálních změnách v provozu areálů, dostupností areálů, 

případně plánovaných rekonstrukcí a oprav. Nejedná se ale z mého pohledu o nijak krizovou 

situaci,  pouze  jako  návrh  ke  zlepšení.  Jako  největší  riziko  spatřuji  zejména  v revitalizaci 

areálu u Hasičské chaty a hřiště TJ Pustějov. Tyto rekonstrukce si vyžádají z rozpočtu obce 

velké  výdaje,  a  proto  nejlepším  řešením  by  bylo  využití  dotace  z některých  možných 

vypsaných výzev. 
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Velice  bylo  také  mezi  občany  slyšet,  že  chybí  vybudování  cyklostezky  propojující  obec 

Pustějov a město Studénka. V tomto ohledu bylo zjištěno, že tato cyklostezka je opravdu v 

dlouhodobém plánu a její část již zasahuje do katastru obce. Je fakt, že jediná přímá asfaltová 

cesta, která vede do Studénky, není svou šířkou a kvalitou příliš bezpečná pro cyklisty. Druhá 

varianta, jak se na kole dostat do města, je vedena přes louky v Poodří CHKO. Tato cesta 

v létě  bývá využívaná  poměrně  hojně.  Ovšem její  nevhodný povrch,  v  hlíně  udusaný od 

cyklistů a pěších turistů, je po delším deštivém počasí nesjízdný. Navíc louky jsou součástí 

záplavové oblasti,  které Odra pravidelně  svým vyléváním z břehů zaplavuje  a podmáčí,  a 

proto propojení těchto již postavených fragmentů cyklostezek se Studénkou bude jistě dobrou 

volbou. Plánovaná trasa cyklostezky bude jistě  hojně využívanou a frekventovanou trasou 

nejen pro cyklisty.

Ve srovnání  s plánem rozvoje  sportu  ve Studénce  je  struktura  obyvatel  v oblasti  sportu a 

volného  času  velmi  podobná.  V oblasti  organizovaného  sportu  77  % dotázaných  občanů 

Studénky také podobně uvedlo, že v četnosti  provozování pravidelných sportovních aktivit 

v jednom týdnu  je  1x  až  3x  a  více.  V Pustějově  se  v této  otázce  kladně  vyjádřilo  71  % 

dotázaných. 

Obrázek 32 Srovnání množství sportovních aktivit respondentů Studénky a Pustějova, zpracování vlastní, (zdroj: Plán rozvoje  
sportu Studénka).

V otázce, zda provozujete organizovaný sport, respondenti jak v Pustějově, tak ve Studénce 

shodně uvedli ano v 53 % případů.  
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Obrázek 33 : Srovnání respondentů Studénky a Pustějova, kteří sportuji neorganizovaně a kteří sportují organizovaně pod  
vedením sportovního klubu nebo sportovní organizace, zpracování vlastní, (zdroj: Plán rozvoje sportu Studénka).

Zaměření členů sportovních klubů na vykonávaný sport byly v Pustějově hlavní dva sporty 

s absolutní převahou, a to fotbal a házená. Ve Studénce jsou hlavní dva sporty fotbal a hokej, 

dle dotázaných. Házená v tomto případě je na čtvrtém místě. Další zajímavé srovnání můžeme 

sledovat v otázce, jakému sportu se věnujete jednou týdně. V tomto srovnání opět obě obce 

uvedly  shodně  cyklistiku.  Na  druhém  místě  ve  Studénce  z šetření  vyšlo  plavání  oproti 

Pustějovu, kde bylo na druhém místě zdravotní cvičení. V třetím nejčastějším sportu se ale 

opět shodují a uvádějí, že je to běh.
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Obrázek 34 Respondenti Studénky, jakému sportu se věnují alespoň 1x týdně 
(zdroj: Plán rozvoje sportu Studénka



Ve  srovnání  s hodnocením  stavu  sportovních  zařízení  v okolních  obcích  ale  dochází 

k velkému rozkolu.  V Pustějově si myslí  63 % respondentů,  že současný stav sportovních 

zařízení a areálu je stejný nebo lepší než v jiných obcích. Ve Studénce ale 79 % respondentů 

uvedlo, že je stav horší než v jiných obcích a jen 1 % uvedlo, že je stav lepší.

Obrázek 35 Zobrazení sportu, kterému se respondenti v obci Pustějov věnují alespoň 1x týdně (zpracování vlastní).
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Obrázek 36 Srovnání zhodnocení stavu sportovních zařízení dle respondentů Studénky a Pustějova, zpracování vlastní, (zdroj:  
Plán rozvoje sportu Studénka).

Měli  bychom  také  brát  v potaz  počet  respondentů  z dotazníkového  šetření  ve  Studénce, 

kterých  bylo  385,  což  jsou celkem 4 % z celkového  počtu  obyvatel.  Zato  v Pustějově  se 

podařilo získat vyjádření 141 respondentů, což je 14,5 % všech obyvatel obce. I v případě, 

kdy odečteme z šetření v Pustějově 8 dotazníků respondentů, kteří uvedli, že nemají trvalé 

bydliště v obci, je to pořád 13,6 %. 

10 Závěr

Pokud se podíváme tedy na výsledky a celkový závěr, můžeme konstatovat, že občané obce 

mají  kladný vztah ke sportu, rádi vykonávají pravidelnou pohybovou aktivitu a jsou často 

členy sportovních klubů a organizací. Za organizovaný sport je v obci číslo jedna fotbal a 

házená. To je dohromady 74 % všech členů sportovních organizací a klubů, které respondenti 

uvedli v anketě. U neorganizovaného sportu vede jasně s převahou cyklistika, která má velký 

náskok  před  druhou  nejčastěji  zmiňovanou  odpovědí  zdravotní  cvičení.  Na  třetí  místo 

nejčastěji zmiňovaného sportu zařadili respondenti běh. 

Dále dle zjištění vyplývá, že občané obce jsou relativně spokojeni s nabídkou a aktuálním 

stavem sportovišť, ale rádi by doplnili aktuální nabídku o některá nová netradiční sportoviště. 

Jako vhodná varianta se jeví discgolf nebo fotbalgolf, který má potenciál oslovit nejširší část 

respondentů, kteří si přáli netradiční sportoviště nebo jiné rekreační a odpočinkové aktivity. 

Jeho  výhodou  je  cena,  bezúdržba  a  možnost  zapojení  do  hry  hráče  napříč  věkovými 

kategoriemi, od nejmenších dětí až po seniory.

Výsledky napříč všemi analýzami potvrzují nutnost revitalizovat některá aktuální sportoviště, 

která jsou už vlivem povětrnostních podmínek a času zanedbaná a je bezesporu nutná jejich 

oprava v dohledné době. 
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Nejvýznamnější potřeba revitalizace je u asfaltového sportoviště TJ Pustějov. Po této potřebě 

se také sami respondenti vyslovili nejčastěji v otevřené otázce, co by uvítali v oblasti sportu. 

Situační analýza a SWOT analýza potvrdila tuto skutečnost jako potenciální hrozbu. Je to také 

dáno tím, že samo hřiště je v centru obce. Další potřebu revitalizace si ze závěrů vyžaduje 

sportoviště  u Hasičské chaty,  které  bude vyžadovat  velké náklady.  Ze strany respondentů 

častěji  převažoval  požadavek  po  méně  nákladné  revitalizaci  hřiště  plážového  volejbalu 

v areálu FK,  než po revitalizaci sportoviště Hasičské chaty. 

Další výsledky ankety vyzývají obec ke zhotovení workoutového hřiště. Tento požadavek byl 

nejčastěji zmiňován napříč věkovými kategoriemi mezi všemi respondenty. Respondenti se 

často  zmiňovali  o  absenci  tohoto  sportoviště  nebo  sportoviště  podobného  posilovacího 

charakteru.   Ze situační  analýzy vychází  najevo, že toto hřiště by bylo vhodné postavit  v 

areálu  fotbalového  hřiště,  kde  je  v  současné  době  situováno  nejvíce  sportovišť  a 

volnočasových aktivit. 

S cyklostezkou, kterou často zmiňovali respondenti, obec do budoucna počítá. V současnosti 

obec spolupracuje se zadavatelem na projektu Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském 

kraji.  Vzhledem  k digitalizaci  katastrálního  území  nastaly  změny  u  majitelů  pozemků  a 

komplikace ohledně řešení odprodeje pozemků a smluvních vztahů. Z těchto důvodů  není 

jasný přesný termín výstavby. 

Jako  jeden  z  posledních  bodů  výsledku  ankety  je  doplnění  aktualit  v  oblasti  sportu  na 

internetových  stránkách  obce.  Situační  analýza  a  dotazníkové  šetření  odhalilo  několik 

nesrovnalostí, které po jejich nápravě pomůže v obci rozšířit rozvoj a podporu sportu mezi 

všechny občany obce.  Jedná se zejména o neúplný seznam všech sportovišť,  sportovního 

vyžití v obci a možnosti přístupu na tyto sportoviště. Výsledky analýz naznačovaly, že někteří 

občané nejsou informováni, jaka všechna sportoviště v obci jsou a jaká je možnost přístupu na 

sportoviště, když je v určitých časech areál uzamčen.
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