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1. Úvod a metodika zpracování
Plán rozvoje sportu vytyčuje základní směry rozvoje sportu v obci Chlum, vymezuje oblasti podpory
sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků, které jsou nezbytné k
jeho naplňování.
Rozvoj sportu a sportování v obci by měl být komplexní s úzkou spoluprací obce se sportovními
spolky i s veřejností. Pestrá a kvalitní nabídka sportovního vyžití v obci zvyšuje kvalitu života občanů
obce, ale i jeho návštěvníkům.
Plán rozvoje sportu musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit priority
v jednotlivých oblastech podpory sportu. Úkolem sportovní politiky České republiky na všech úrovních
je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu,
vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.
Povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a zajišťovat
jejich provádění byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů, novým odstavcem 2 a rozšířila tak úkoly obcí v oblasti sportu zákonem stanovené.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 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

Dále pak obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
1.1. Metodika zpracování
Plán rozvoje sportu v obci Chlum má tři zásadní části, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné
dosáhnout požadovaných výsledků.
 Analýza současného stavu

Analýza současného stavu obsahuje komplexní zhodnocení situace v oblasti sportu v obci Chlum.
 Návrhová část

V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji oblasti sportu v obci Chlum a navržen způsob
podpory oblastí sportu. Základní výstupy návrhové části jsou tvořeny oblastmi podpory sportu a
jejich prioritami.
 Zajištění dostupnosti sportovní infrastruktury a plán investic (implementační část)

Implementační část představuje finanční možnosti a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
aktivit a zařízení pro občany.
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2. Základní informace o obci Chlum
Obec Chlum se nachází v malebné krajině. Je rozložena na jižním svahu mírného kopce,
ve staročeštině chlum, z čehož zřejmě získala název. Obec je zčásti obklopena lesy. Obec Chlum se
nachází v Jihočeském kraji v jeho severozápadní části v okrese Strakonice.
První písemná zmínka o obci Chlum pochází z roku 1349, kdy náležela k Rožmitálskému
panství a pražský arcibiskup zde vlastnil tehdejších 14 lánů, které byly rozděleny mezi 21 tzv.
tehdejších držitelů.
Rozloha obce činí 621 ha. Nadmořská výška dosahuje 475 m.n.m.. Zeměpisné souřadnice obce
Chlum jsou hodnoty: 49.4460219N, 13.8514775E. Ve vzdálenosti 3 km jihovýchodně leží město Blatná a
ve vzdálenosti 27 km jižně město Strakonice.
Tabulka 1: Základní informace o obci

Údaje
Počet obyvatel
Přirozený přírůstek
Saldo migrace
Podíl obyvatel ve věku 0–14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 0–14 let
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let
Počet částí obce
Počet hromadných ubytovacích zařízení
Celková výměra – rozloha (ha)
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Průměrný věk
Počet obyvatel ve věku 15–64 let

2018
202
0
3
18,81
14
15,84
32
1
0
621
3
3
6
3
51,2
156
1

zdroj: Český statistický úřad

Obec dle schváleného Strategického plánu rozvoje obce bude v dalších letech čelit demografickým
změnám. Vývoj věkových skupin bude odpovídat v základních rysech struktuře vývoje obyvatelstva
České republiky. Zvyšující se zástavba nových rodinných domků zaručuje zvyšující se počet dětí a
mládeže v obci. Věk obyvatel bude mít výrazné dopady na sociální oblast, ale také na ekonomický sektor
a na oblast sportu i sportovních aktivit, které jsou již v současné době úměrné počtu obyvatel a
demografickému rozložení. Poptávka po sportovních aktivitách se bude zvyšovat a více diverzifikovat.
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3. Současný stav
V obci Chlum je multifunkční hřiště, které umožňuje obyvatelům obce naplňovat volnočasové a
sportovní aktivity.
V obci bylo v roce 2002 vybudované víceúčelové hřiště o výměře 1250 m2, nákladem cca
250.000,- Kč. Hřiště je na většině plochy pokryto asfaltovým povrchem. Část hřiště s asfaltovým
povrchem umožňuje hraní různých míčových her jako je vybíjená, nohejbal, volejbal a dále tenis.
Hřiště je vybaveno demontovatelnými koši na košíkovou a přenosnými brankami na malou kopanou.
V okrajových částech je travnatý povrch, na kterém jsou umístěny herní prvky pro děti jako
houpačky, skluzavky a další.
V roce 2010 bylo hřiště pro zvýšení bezpečnosti dětí a sportujících doplněno oplocením
nákladem 118.000,- Kč.
3.1. Sportovní zařízení v majetku obce Chlum
V obci se nachází pouze jedno sportoviště, které je otevřené a mají do něj přístup všichni občané.
Tabulka 2: Přehled sportovních zařízení v majetku obce Chlum

Název zařízení
Multifunkční hřiště

Typ
Víceúčelové hřiště (míčové hry) a dětské hřiště

Správce
obec Chlum

Obec Chlum má ve vlastnictví a správě multifunkční hřiště. Toto hřiště umožňuje hru většiny
míčových her – nohejbal, volejbal, košíková, malá kopaná, tenis a další. Dále se na hřišti nachází část,
kde jsou umístěny herní prvky pro děti.
3.2 Přehled služeb a sportovních zařízení, které nejsou v majetku obce
V obci nejsou k dispozici žádné služby ani sportovní zařízení, která nejsou v majetku obce.
3.3 Subjekty realizující volnočasovou a sportovní činnost
Na území obce nepůsobí žádný registrovaný sportovní oddíl. Ve sportovním zaměření se jedná
pouze o volná a zájmová sdružení občanů se stejným sportovním zaměřením.
Na území obce působí SDH Chlum, které pracuje především v oblasti požárního sportu, a to
jak s dospělými členy, tak i se členy mladých hasičů. Sportovní činnost je realizována zejména o
víkendu. Ke sportovní činnosti patří také pravidelná soutěžní činnost. Dospělý členové SDH soutěží
v kategorii mužů, žen a veteránů. Mladí hasiči pak soutěží v kategoriích přípravka, mladší a starší.
Pravidelně se zde koná hasičská soutěž v požárním útoku. Na podzim v roce 2019 se v obci konalo
Okresní kolo hry Plamen mladých hasičů.
Pro naplňování volnočasových aktivit slouží všechna sportovní zařízení v obci, která jsou pro občany
volně přístupná celý rok. Obec Chlum se v rámci podpory sportovního vyžití stará o opravy a údržbu
většiny sportovních a volnočasových zařízení, která se v obci nacházejí.
Veškeré sportovní aktivity a jiné akce konané pro veřejnost si organizují dobrovolníci z obce
nebo SDH Chlum, vždy s podporou obce Chlum.
3.4 Zhodnocení současného stavu
Oblast sportu a sportovních aktivit zabezpečuje SDH a obec. Nabídka není úplně kompletní, ale
pokrývá potřeby většiny obyvatel obce, kteří mají o podobné aktivity zájem. Silnou stránkou je trvalá
podpora rozvoje sportu ze strany obce.
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Tabulka 3: Přehled subjektů realizující volnočasovou a sportovní činnost
Členská základna
Název/jméno spolku

IČ
celkem

Obec Chlum
SDH Chlum

48222631
70893756

z toho
muži

celkem
mládež
do 18 let

chlapci
do 18 let

Sportovní odvětví

zájmová tělovýchova
74

50

21

14

požární sport

4. Návrhová část
Kapitola vymezuje oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých oblastech podpory
sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany.
Obec si v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce klade za strategický cíl v obci zabezpečit
stávající sportoviště tak, aby vyhovovalo i nadále požadavkům na daný sport a požadavkům na realizaci
volnočasových aktivit občanů obce. Plánované aktivity spadají do následujících oblastí podpory sportu:





Sportovní činnost dětí a mládeže
Volnočasové aktivity
Provoz a údržba sportovního zařízení
Investice do sportovních zařízení

Obrázek 1: Oblasti podpory sportu
Sportovní činnost
mládeže
dětí a
Volnočasové
aktivity
Výkonnostní a vrcholový
sport
Sportovní akce a
reprezentace obce

Oblasti podpory
sportu

Provoz a údržba
sportovních zařízení
Investice do sportovních
zařízení

4.1. Oblasti podpory sportu
A) Sportovní činnost dětí a mládeže
Úvodní oblastí podpory je sportovní činnost dětí a mládeže. Prioritou je podporovat
smyslnou a soustavnou práci s dětmi a mládeží. Podpoří se pohyb v životě dítěte, pěstování
pozitivního vztahu ke sportu a pozitivní návyky pro budoucí rozvoj dětí a mládeže.
Poptávka po sportovní činnosti dětí a mládeže je realizována v rámci nabídek především TJ Blatná
a Domu dětí a mládeže v Blatné. Většina dětí a mládeže z obce Chlum navštěvuje Základní školy
v Blatné. Z tohoto důvodu je dobrá také dostupnost sportovních aktivit pro děti a mládež – fotbal,
hokejbal, atletika, mažoretky, taneční kroužek, gymnastika, judo a další.
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Cíl vymezení oblasti podpory: Zachování a posílení současného stavu v obci Chlum. Cílem je
podporovat u dětí a mládeže zájem o sport a sportovní aktivity, umožňovat rozvíjení sportovních
dovedností a schopností vytvářet vhodné podmínky pro podporu zdravého životního stylu.
Přínos oblasti: Prevence sociálně patologických jevů mládeže, významný výchovný prostředek,
podpora zdravého životního stylu, podpora spolupráce, týmové práce a odpovědnosti k celku, podpora
sportovních spolků a trenérské činnosti.
Priority:
 Podpora sportovních aktivit SDH soustavně pracujícího s mládeží – podpora těch subjektů, které
na území obce soustavně pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu.
 Dostupnost sportu pro děti a mládež – údržba a správa stávajících zařízení ve vlastnictví obce

pro aktivní a sportovní vyžití dětí a mládeže.
 Podpora kvalifikovaného vedení dětí, které je v současné době na bázi dobrovolnictví – zajistit

financování kvalifikovaného (odborného) vedení dětí a mládeže ve sportu.


B) Volnočasové aktivity
Oblast podpory je zaměřena na všechny osoby využívající sportoviště a sportovní zázemí na
území obce.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je podporovat všechny obyvatele (široké vrstvy obyvatelstva)
ve sportovních a rekreačních aktivitách na území obce. Cílem je podpora a vytvoření kvalitních a
finančně dostupných možností sportovního vyžití a odpočinku pro všechny věkové kategorie. Místní
sportoviště jsou jedním z míst sousedského života a rozvoje mezilidských vztahů v obci.
Přínos oblasti: Podpora vyváženého rozvoje obce, dílčí podpora cestovního ruchu.
Priority:
 Vytváření vhodných podmínek pro volnočasové (rekreační) aktivity – podpora sportovních a

volnočasových aktivit pro smysluplné trávení volného času a aktivní odpočinek (podpora
požárního sportu).
C) Provoz a údržba sportovních zařízení
Oblast podpory je zaměřena na provoz a údržbu stávajícího sportovního zařízení v majetku
obce.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je, aby stávající sportovní zařízení bylo využito ke sportovním
účelům a nebyla z důvodu vysokých provozních nákladů redukována jeho dostupnost občanům.
Přínos oblasti: Ohled na dlouhodobé budoucí užívání majetku obce; udržování sportovních zařízení
v odpovídajících podmínkách pro sportovní využití.
Priority:
 Údržba sportovního zařízení – údržba stávající sportovní infrastruktury, aby nedocházelo k

nežádoucímu zhoršení technickému stavu sportovních zařízení.
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 Provoz sportovního zařízení – provoz stávajícího zařízení pro aktivní a sportovní vyžití

obyvatel.
 Monitorování stavu sportovních zařízení – průběžné monitorování technického a
kapacitního stavu stávajícího sportovního zařízení.


 Modernizace sportovního vybavení – sledovat trendy vývoje a doplňovat či obnovovat

vybavení pro sportovní aktivity a k zajištění bezpečnosti.
 V obecním rozpočtu posílit rozpočtovou kapitolu na údržbu, provoz a modernizaci

sportovního zařízení a vybavení.

D) Investice do sportovních zařízení
Oblast podpory je zacílena na investice do nových sportovních zařízení nebo jejich rekonstrukce.
Cíl vymezení oblasti podpory: Cílem je, aby byly realizovány investice do nových sportovních
zařízení či alespoň rekonstrukce do stávajících sportovních zařízení tak, aby vždy splňovala
odpovídající standardy využívání a vyhovovala všem požadavkům bezpečnosti.
Přínos oblasti: Ohled na dlouhodobé budoucí užívání; budování nové sportovní infrastruktury
vytvářející vhodné podmínky pro sport a naplňování volnočasových aktivit dětí,
mládeže a veškerého obyvatelstva.
Priority:
 Investice do sportovních zařízení – investice do nových sportovních zařízení.
 Rekonstrukce

sportovního zařízení – rekonstruovat vybudovanou sportovní
infrastrukturu s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání (modernizace musí předcházet
provozním problémům a přizpůsobit zařízení současným podmínkám pro sport a bezpečnost).

5. Formy zajištění dostupnosti sportovních aktivit a zařízení
Všechny obcí podporované oblasti sportu jsou financovány z rozpočtu obce. Obec nevyhlašuje žádný
dotační program. Náklady na provoz a činnost požárního sportu jsou součástí rozpočtu, financování
provozu a údržby.
Opatření – financování investic do sportovního zařízení
V rámci tohoto opatření jsou hledány možnosti financování investic do rekonstrukce současného
sportovního zázemí. Dalším záměrem je vybudování dětského hřiště s herními prvky pro naplňování
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Celková alokovaná finanční částka na sportovní činnosti není pevně stanovena. Její výše je
každoročně stanovována při schvalování rozpočtu s ohledem na finanční možnosti obce a na aktuální
potřeby realizace investic do konkrétního sportoviště.

6. Plán investic do sportovní infrastruktury
1) Obec Chlum připravuje řadu záměrů na zlepšení podmínek pro naplňování sportovních a
volnočasových aktivit. Prvním připraveným projektem je výstavba nového dětského hřiště,
které rozšíří možnosti naplňování volnočasových aktivit dětí. Projekt je ve fázi studie a záměru.
Předpokládané náklady byly stanoveny ve výši 650.000,- Kč. Jejich přesná výše bude přesně
9
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113
Název projektu: "Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II"

stanovena v prováděcím projektu. Předpokládaný termín realizace byl stanoven na roky 2021 –
2023.
2) Doplňujícím projektem k vybavení obce sportovním vyžitím je záměr vybudování venkovního
fitness (instalace posilovacích a cvičení umožňujících prvků) hřiště pro všechny věkové
kategorie. Tento záměr projektu předpokládá výši nákladů 750.000,-Kč a termín realizace
v období 2022–2024.
3) Dalším projektem, který by měl rozšířit možnosti sportovního vyžití obyvatel obce je výstavba
nového víceúčelového hřiště pro míčové hry. Hřiště bude mít travnatý povrch a jeho využití
bude pro řadu rekreačních sportů a dále bude sloužit jako tréninkové hřiště pro požární sport,
protože místní spolek SDH má družstvo mužů a početné družstvo dětí, které se mu aktivně
věnují. Náklady na jeho realizaci jsou odhadnuty předběžně na 1.600.000,- Kč a doba realizace
se předpokládá v letech 2022–2023.
4) Posledním připraveným projektem je výstavba nového dětského hřiště, které by mělo rozšířit
možnosti naplňování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Toto hřiště bude postaveno dle
současných trendů a bude splňovat i veškeré požadavky na bezpečnost při sportovních
aktivitách. Náklad tohoto projektu byl stanoven ve výši 1.300.000,- Kč a doba realizace
v období 2023-2024. Dalším krokem bude příprava prováděcího projektu, který stanový
přesnou výši nutných nákladů a čas realizace.
Uvedené investice jsou ve fázi dlouhodobého plánování a budou se odvíjet od možnosti získání dotací
a možností rozpočtu obce. Některé náklady jsou pouze odhadované, jejich výše bude stanovena při
vyhotovení reálných projektů. Některé studie nemají ani přesně stanovený termín realizace, protože
stanovené záměry a projekty jsou velmi finančně náročné a jejich realizace bude závislá od
momentálních příjmů obce a vypsaných dotačních titulů a možností jejich čerpání.

7. Finanční zdroje podpory sportu
Kromě rozpočtu obce lze očekávat využití následujících dotačních zdrojů:





MAS
Jihočeský kraj
MŠMT, Národní sportovní agentura
Nadace

8. Závěr
Zastupitelé obce byli seznámeni s dílčími částmi dokumentu „Plán rozvoje sportu obce Chlum
už v průběhu jeho vzniku. Veškeré výše uvedené aktivity obce budou průběžně vyhodnocovány a
dle možností rozpočtu obce a dalších získaných finančních zdrojů upravovány.
Tento dokument se po schválení zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podklad ů při
tvorbě ročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů. Průběžná
kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto plánem
rozvoje sportu bude prováděna alespoň jednou za rok. Tuto kontrolu provede určená pracovní
skupina. Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s
vytýčenými prioritami bude Zastupitelstvo obce Chlum.
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