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Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna - schválit: 

Plán rozvoje sportu Hrušovany u Brna a jeho podporu 2017 – 2027 
 

Obec Hrušovany u Brna bude i nadále věnovat hlavní pozornost podpoře 
organizovaného sportu, včetně neorganizovaného, školního a hasičského, 
s důrazem na výchovu dětí a mládeže i s vědomím, že dobré sportovní 
výsledky posledních let mohly do značné míry skrýt některé problémy 
sportovního hnutí (nedostatek financí, trvalý pokles zdatnosti, pokles zájmu 
dětí o sport, nižší úroveň sportovních dovedností, dobrovolnictví, apod.).  
 
 

Plán rozvoje sportu je nedílnou součástí důvodové zprávy a zápisu    
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu a jeho podporu v letech 

2017 – 2027 
 



 

Plán rozvoje sportu  

Hrušovany u Brna 

      a 

 jeho podpora 
    

                        2017 – 2027 

             



Úvod 
Sportovní prostředí prošlo v porevolučních 25 letech dynamickým vývojem. Při tvorbě 
podmínek pro sport byly zásadní: transformace sportovních subjektů a sportovního majetku, 
rozdělení kompetencí mezi státní správu, města a obce (v roce 2000 obohacenou o 
samosprávu krajů), vznik soukromého a profesionálního sportu, vícezdrojové, ale i 
nekoncepční a nedostatečné financování sportu.  
Hlavními úlohami obecní sportovní politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport 
a podpora činnosti sportovních organizací. Mimo sportovních organizací je úlohou obce 
podporovat rozvoj školního sportu, vytvořit podmínky pro zdravotní prevenci a zdatnost 
(areály zdraví, volnočasové sportovní areály, hřiště), kvalitu života a relaxaci (bezpečná 
sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky, vodní plochy a volná krajina), sociální 
inkluzi (nepracující – senioři, matky s dětmi nebo zdravotně postižení) a integraci. 
Stávající rozpočty jsou vzhledem k rozšíření problematiky ještě více nedostatečné, na což 
poukazují srovnávací studie. Je tedy nutné vytyčit nové směry obecní sportovní politiky, 
vytvořit systémová opatření a významně navýšit rozpočty sportu.  
Obec Hrušovany u Brna bude i nadále věnovat hlavní pozornost podpoře organizovaného 
sportu s důrazem na výchovu dětí a mládeže i s vědomím, že dobré sportovní výsledky 
posledních let mohly do značné míry skrýt některé problémy sportovního hnutí (nedostatek 
financí, trvalý pokles zdatnosti, pokles zájmu dětí o sport, nižší úroveň sportovních 
dovedností, dobrovolnictví, apod.)  
Obec zdůrazňuje individuální odpovědnost každého jedince za přístup ke sportu a 
zdravému životnímu stylu a odpovědnost rodičů za zdravý životní styl svých dětí. 
 

Řízení sportu v Hrušovanech u Brna 

Politické řízení 
Oblast sportu je v rámci politických kompetencí svěřena určenému členu Rady obce 
Hrušovany u Brna, který projednává návrhy s komisí pro sport a mládež. Dokumenty 
k dalšímu projednání jsou předkládány Radě obce Hrušovany u Brna a Zastupitelstvu obce 
Hrušovany u Brna. 

 
Úřad 
Sport nemá samostatný odbor, sportovní problematika je součástí agendy komise rady obce 
pro kulturu, sport a mládež, včetně Rady obce samotné a Zastupitelstva obce. Školní 
sportovní areály spravují a provozují jednotlivé základní a mateřské školy. 
Za úvahu stojí, do blízkého či vzdáleného budoucna, zřízení samostatného sportovního a 
kulturního referenta obce – na plný úvazek. 

 
Správa obecního majetku 
Správa sportovního majetku obce je v kompetenci SMO (Správa majetku obce) Hrušovany u 
Brna. Nájemci většiny obecních sportovních zařízení jsou sportovní spolky.  
 

Granty a dotace 
Dotační prostředky jsou rozdělovány dotačním schématem, rozhodujícím orgánem je, 
prostřednictvím Komise pro kulturu, sport a mládež, Rada obce a Zastupitelstvo obce.   



 
Střešní sportovní organizace v obci - rejstřík 

 TJ Jiskra Hrušovany u Brna  

 TJ SOKOL Hrušovany u Brna 

 Orel Hrušovany u Brna 

 FK 1932 Hrušovany u Brna 

 SK Magnetik Hrušovany u Brna 
 
Významnými organizacemi jsou dále, turistický spolek Táborníci Hrušovany u Brna, SDH 
v rámci hasičského sportu. Školní sport zastřešuje ZŠ TGM Hrušovany u Brna  
 
Seznam sportovních zařízení ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna – Příloha č. 1. 

 

Priority sportovní politiky obce Hrušovany u Brna 

PRIORITY 
 ORGANIZOVANÝ SPORT A VÝCHOVA SPORTOVCŮ 

 ZDATNOST A ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ POHYBOVÉ PROGRAMY 

 KVALITA ŽIVOTA 

 SPORTOVNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ INKLUZE 

 ROZVOJ ŠKOLNÍHO SPORTU 

Cíle sportovní politiky obce Hrušovany u Brna 
1. Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu 

2. Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost 

3. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu 

4. Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v obci 

5. Propagovat obec prostřednictvím sportovních událostí 

6. Zlepšit informovanost obyvatel obce o sportovním dění 

 

Cíle a nástroje sportovní politiky obce Hrušovany u Brna  

Cíl 1 – Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu 
Obec Hrušovany u Brna je významným vlastníkem a správcem sportovních zařízení – seznam 
v Příloze č. 1.  
 
Budováním a správou sportovišť vytváří obec základní podmínky pro všechny formy sportu a 
pohybových aktivit a její role je zde jedinečná a nenahraditelná.  
Obec dlouhodobě vnímá potřebu udržitelnosti sportu, podporuje a stabilizuje sportovní 
zázemí, včetně výrazného financování a snižováním úhrad nájemného za sportovní prostory.    
Do vývoje sportovní infrastruktury zasáhla její transformace v první polovině 90. let, kdy 
kluby získaly majetek, ale nezískaly systémové dotace na jeho údržbu a obnovu. Všechna 



sportovní zařízení tak do své správy převzala obec, včetně vlastnického práva. Řada sportů se 
přesunula z přirozených podmínek venkovních hřišť výhradně do hal a tělocvičen (volejbal, 
florbal, házená, stolní tenis), na změnu sportovních trendů a popularitu sportů nemohla 
výstavba adekvátně rychle reagovat a zejména počet hal a tělocvičen je pro rozvoj sportu 
limitující. 
Dochází rovněž k rozdílným potřebám vybavení pro trénink talentované mládeže i dospělých 
a sportu pro všechny v organizované i neorganizované formě. Do budoucna je třeba 
uvažovat o vyšší diferenciaci účelu sportovních areálů a zařízení, kdy podmínky pro trénink 
(oficiální rozměry hřišť, monofunkčnost, šatny, regenerace, zázemí pro kondiční trénink, 
apod.) se jeví jako obtížně slučitelné se službami pro veřejnost (neoficiální rozměry, 
nízkonákladová služba, víceúčelovost). Při budování prostorových podmínek je vhodné více 
se zaměřit na potřeby cílových skupin a oddělovat tréninková centra a veřejné sportovní 
areály pro pohybovou rekreaci.  
Nově budované kapacity pro halové sporty budou zohledňovat též potřeby dynamicky se 
rozvíjejících sportovních odvětví s vysokým podílem dětí a mládeže např. badmintonu, 
florbalu, juda a dalších sportů, které mají odlišné prostorové nároky než tradiční sportovní 
hry. 
Obec směřuje své úsilí a projektovou přípravu do modernizace stávajících sportovních 
zařízení, neboť většina byla vybudována, kromě hal a tělocvičen, chybí jen několik zařízení 
pro nové sporty.  
Vzhledem k životnímu stylu je nedostatečná sportovní infrastruktura pro pohybovou 
rekreaci, která by více podporovala aktivní trávení volného času. Modernizace stávajících 
sportovních zařízení by měla vyjít z nových trendů ve sportu a je vhodné ji řešit v širších 
souvislostech celé sportovní infrastruktury.  
Z hlediska plánování je nutné u této oblasti uvažovat delší časový horizont 5 – 15 let, kdy 
příprava projektů je vždy víceletá a vybudované kapacity slouží občanům desítky let.  

 

Specifické cíle: 

SC 1.1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport 

 Modernizovat sportovní infrastrukturu pro sport a přípravu talentované mládeže 

 Modernizovat sportovní infrastrukturu sportu pro všechny 

 Vybudovat nová sportovní zařízení 

SC 1.2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci 

 Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví v parcích 

 Vybudovat moderní obecní pohybová centra 

SC 1.3 - Modernizovat školní sportovní areály  

 Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů 

 Dostupná sportovní infrastruktura 

SC 1.4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení 

 Ve spolupráci všech zúčastněných subjektů, obec, sportovní spolky, OREL, ČOS, TJ 

JISKRA, SK MAGNETIC, FK 1932, školy, monitorovat kvalitu a počty jednotlivých 

sportovních zařízení v obci. 



SC 1.5 - Stanovit rozvojová území pro sport  

 Prověřit plochy vhodné pro další rozvoj sportovišť, jak pro sporty, které zatím nemají 

v obci vhodné podmínky, tak pro nové druhy např. veřejné rekreace. 

SC 1.6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých subjektů v obci 
při budování sportovních zařízení 

 O realizaci záměrů na rozvoj sportu a veřejné rekreace rozhodovat na základě 

vzájemné informovanosti s cílem dosáhnout efektivního využití vkládaných finančních 

prostředků. 

 

SC 1.1 - Vybudovat moderní sportovní infrastrukturu pro organizovaný sport 

Budování sportovní infrastruktury se opírá o logické zásady: 
1. Dokončování připravených a rozestavěných projektů dle harmonogramu 

2. Dovybavení stávajících veřejných sportovních zařízení pro možnost víceúčelového 

využití a optimalizace provozního režimu 

3. Zabezpečení rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení 

4. Příprava nových projektů dle možností rozpočtu a dotací 

Modernizovat sportovní infrastrukturu pro sport a přípravu talentované mládeže 

Areály pro sport (fotbal, sálové sporty, atletika, volejbal, florbal) jsou většinou v majetku 
obce nebo součástí škol. Kluby a školy se tak mohou maximálně soustředit na sportovní 
činnost. Kromě samotných areálů bude pozornost věnována i rozvoji tréninkových 
podmínek, aby talentovaní sportovci mohli stejně jako v minulosti, rozvíjet svůj talent a 
schopnosti. 
Sportovní infrastruktura organizovaného sportu pro všechny (Sokol, OREL, TJ JISKRA, FK 
1932, SK Magnetik základní a rekreační sportovní úroveň) je často ve stavu, který 
neodpovídá současným standardům (šatny, sprchy, sociální zařízení, zázemí) a tento stav je 
do jisté míry limitující pro práci s mládeží. V rámci grantů a dotací v oblasti tělovýchovy a 
sportu vytvoříme adekvátní finanční zdroje pro řešení nejkritičtějších případů a budeme 
rekonstruovat především ta sportovní zařízení s vysokou návštěvností dětí a mládeže.  
 

SC 1.2 - Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro pohybovou rekreaci 

Modernizovat a dobudovat volnočasové sportovní areály a areály zdraví  
v parcích 

Modernizace veřejných sportovních areálů 

Veřejné sportovní areály budou pravidelně procházet většími i menšími rekonstrukcemi  
či rozšiřováním nebo změnou nabízených aktivit. Předpokládáme revitalizaci SA. V blízkosti 
areálu se nachází fotbalový stadion, který potřebuje realizaci zbytkových částí stadionu.  

Parky jako prostory relaxace, sportu a odpočinku 

V obecních parcích chceme pokračovat v obnově a rozvoji hřišť, dětských hřišť. 



Vybudovat moderní obecní pohybová centra 

Pohybové centrum pro seniory 

Požadavky na pohybové centrum pro seniory se poměrně značně liší od obvyklých staveb. Je 
nutné klást vyšší důraz na bezpečnost (snížení rizik úrazu), bezbariérovost, jiný provoz (delší 
přestávky v šatnách), program se více blíží rehabilitačnímu. 
 

SC 1.3 - Modernizace školních sportovních areálů  

Pokračovat v programu regenerace a vybavení školních sportovních areálů 

Ačkoli v minulém období byla většina venkovních školních sportovních areálů při ZŠ zahrnuta 
do programu revitalizace, není program dokončen.  
Většina tělocvičen vyžaduje průběžně menší či větší rekonstrukce, jejichž potřeba je 
průběžně monitorována a zařazena do plánu obnovy. 
Na základě analytické zprávy je vhodné doplnit vybudované venkovní areály o herní, 
dobrodružné a fitness prvky a další zařízení pro spontánní hry dětí.  

  

SC 1.4 - Monitorovat počet a stav sportovních zařízení 

Vypracováním studie se pokusí obec zjistit stav sportovních zařízení, jejich potřebu 
revitalizací na druhovou změnu požadovaných sportů a jejich vytížení, včetně potřeby 
finančních zdrojů. 

SC 1.5 - Stanovit rozvojová území pro sport  

SC 1.6 - Iniciovat otevřenou spolupráci institucí, organizací a soukromých 
subjektů v obci při budování sportovních zařízení 
 

 

Cíl 2 – Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost 
Obec Hrušovany u Brna si velmi váží tradice a kvality obecních sportovních klubů a bude 
nadále podporovat jejich činnost a pomoci při řešení některých dlouhodobých problémů. 
Společným cílem je zvyšování členské základy. 
Obec Hrušovany u Brna bude nadále usilovat o navýšení rozpočtů pro grantové rozdělování 
dotací na sport a tělovýchovu v souladu s možnostmi rozpočtu. 
Na druhou stranu obec očekává větší aktivitu sportovních klubů směrem k veřejnosti, včetně 
odvahy a ochoty pořádat významné sportovní akce, aktivně přispět k celkové propagaci 
obecního sportu a zdravého životního stylu v obci.  

1. Podpora nesoutěžního organizovaného sportu 

2. Rozvoj a rozšiřování členské základny 

3. Komunikace se sportovním prostředím 

4. Vytvoření galerie významných sportovců obce –  jako sportovních vzorů, s 

rozmístěním po sportovních halách obce, zejména ve sportovní hale ZŠ 



(např: Bc Lubomír Šimovec: paralympijský československý a český reprezentant, který 
v roce 1992 získal stříbrnou olympijskou medaili – BARCELONA ve Španělsku a 
stříbrnou olympijskou obhajobu - 1996 - v ATLANTA v USA)   

Obecní sportovní zařízení jako osa pro činnost klubů 
Obec vlastní strategickou sportovní infrastrukturu, její provoz svěřuje většinou sportovním 
klubům, které tak mají podmínky pro svoji činnost. Spolupráce i tento osvědčený model je 
oboustranně výhodný, kdy potvrzením jsou výsledky klubů, tak sportovní činnost dětí a 
mládeže.  

 
Cíl 3 – Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního 
sportu 
Cílem je optimalizovat v obci podmínky, které umožní skloubit kvalitní vzdělání a sportovní 
přípravu na všech stupních škol (MŠ, ZŠ).  
Školy musí rozšířit nabídku školních sportovních atraktivních aktivit. Od nejmenších dětí 
předškolního věku, u dětí mladšího školního věku vytvořit prostor na školách pro rozvoj 
zájmů dětí včetně sportu, tak aby dítě ze školy neodcházelo domů k počítači či k televizi, ale 
dále bylo v kolektivu dětí a bylo mu umožněno sportovat aspoň požadovaných 60 minut 
denně.  

 
Nástroje: 

1. Podpora sportování tříd 

2. Rozvoj školního sportu a mimoškolních sportovních aktivit 

3. Podpora rozšiřování hodin pohybových aktivit na školách 

 

Cíl 4 – Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v obci 

Tento cíl se týká tvorby podmínek pro individuální pohybové aktivity.  Na jedné straně se 
tedy jedná o dětská hřiště a hřiště v zástavbě, stále více jsou využívány cyklostezky, které 
začaly tvořit ucelenou síť pro bezpečnou dopravu na kole. Na druhé straně se jedná o 
rozsáhlejší areály – parky, vodní plochy, příměstské rekreační oblasti, turistika, ucelené 
sportovně volnočasové areály. 
Neočekáváme další rozvoj sportovních služeb zajištěné soukromým sektorem, ale i vyšší 
aktivitu neziskových sportovních organizací a škol při volném využití vlastních kapacit 
(pronájmy, půjčovny vybavení, programy, akce).  

Program pro seniory 
Na rozdíl od programů kvality života, které jsou zaměřeny na rozvoj podmínek a individuální 
možnost pohybových aktivit, v tomto cíli hledáme integrující prvky pro setkávání seniorů a to 
nejen se svými vrstevníky, ale i s jinými generacemi. Poměrně důležité je začít pracovat 
s osobami odcházejícími do důchodu a nabídnout jim zapojení do pravidelných akcí. 
Limitující pro účast seniorů v programech je často cena. Uvědomujeme si velikost cílové 
skupiny, různorodost zdravotních omezení a obtížnosti propagovat a organizovat program 
pomocí moderních komunikačních technologií.  



 
 

Cíl 5 – Zlepšit informovanost obyvatel obce o sportovním dění 
 
 

Cíl 6 – Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v obci Hrušovany u 
Brna 

SC 6.1 – Zabezpečit investiční prostředky z rozpočtu obce k naplnění plánu 
vyplývajícího z koncepce sportu a jeho podpory. 

Pro naplnění investičního plánu vyplývajícího z koncepce sportu by měl sloužit jednak 
speciální fond obce zřízený pro kumulaci finančních prostředků. Jedná o Fond pro 
kofinancovaní dotovaných projektu obce (FK). Zdroje FK pak slouží k dofinancování projektů 
obce, které jsou realizovány s podporou dotačních titulů, nebo je pro ně využit projektový 
úvěr.  Rozpočet obce je do určité míry limitován vývojem inkasa daňových příjmů, které tvoří 
až 75 % veškerých příjmů obce a není vždy jednoznačné, že investice do oblasti sportu získá 
dostatečnou prioritu a je zařazena k realizaci pouze s finančním krytím v rámci schváleného 
rozpočtu.  
Větší měrou zainteresovat na spolufinancování sportu soukromý sektor.  
Druhou, velmi vhodnou cestou, pro některé projekty – zejména sportu mládeže a dětí, je 
žádost klubů, které využívají sportovní zařízení obce, o výrazné snížení nájemného, než je 
v místě obvyklé. Návrh na sazbu nájmu za 1 hod. – děti do 15 ti let – 25,-Kč/hod 
Odůvodnění snížení nájmu od ceny obvyklé je zřejmé: sportovní subjekty se pohybují 
v zóně udržitelnosti činnosti. Rozvoj tělesné a duševní aktivity dětí a mládeže je veřejným 
zájmem obce, ale i státu.  

SC 6.2 – Zvýšit objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na 
činnost klubů 

Objem prostředků rozdělovaných grantovým schématem na podporu sportu a tělovýchovy 
byl v minulých letech velmi poddimenzovaný a neumožňoval rozvoj sportu a klubů. 
V současné době, kdy k problémům nízkého zapojení dětí a mládeže do sportu dorůstají silné 
populační ročníky dětí, je nutné reagovat na tuto skutečnost a navýšit finanční zdroje tak, 
aby umožnily uspokojit alespoň základní potřeby dětí a mládeže v oblasti sportu. 

SC 6.3 – Průběžně zvyšovat efektivitu správy sportovních zařízení 

V následujícím období považujeme za nutné zjišťovat zájmy obyvatel a jejich spokojenost se 
sportovními službami a tyto informace zahrnout do provozních plánů (otevírací doba, 
osvětlení, víkendový, prázdninový provoz), plánů rekonstrukcí či další výstavby. Nabídka 
služeb veřejnosti by měla sledovat jak cíle zdraví a zdatnosti, tak zábavy a relaxace a měla by 
tak oslovovat širší veřejnost (nejen sportovní). 
V budoucnu se musí uvažovat o zřízení místa sportovního a kulturního referenta obce. 

SC 6.4 – Podporovat soukromé investice do sportu 

V obci se dosud nedaří realizovat malé a střední soukromé investice do sportu. Obec uvítá 
jakékoliv soukromé investice do sportu, významnější investice pak bude aktivně vyhledávat. 



SC 6.5 – Monitorovat finanční zdroje mimo region a zvýšit aktivitu v čerpání 
externích zdrojů 

Při plánování obecních investic je vhodné nejprve vyčerpat všechny možnosti externího 
financování ať soukromého či nadřazených správních celků (kraj, stát, EU). Obec bude při 
detailním plánu zvažovat, pro které investiční akce je možné získat dotační tituly obce.  
 

Příloha č. 1 – Sportovní infrastruktura  
 

Obecní sportovní infrastruktura 

Obec Hrušovany u Brna vlastní a spravuje sportovní zařízení prostřednictvím SMO. Obec 
sportovní areály provozuje, včetně pronájmů a výpůjček sportovním klubům: 
 
SPORTOVNÍ AREÁL JÍZDÁRENSKÁ 

Tenisový areál 
Tělocvična 

SOKOLOVNA  
Tělocvična 
Lezecká stěna 

SKATE PARK SUŠILOVA 
FOTBALOVÝ STADION 
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ – Sídliště 
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ HALA 
Obec spravuje dětská hřiště a „obecní plácky“. Sídliště, Fišák, U obchodu 
 
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ ŽIDLOCHOVICE – obecní spoluúčast ve financování  

 
Příloha č. 2 - Vybrané závěry analýzy stavu sportu v obci 
 
Vybraná zjištění a problémy: 
 
Sportovní infrastruktura 

• Nedostatečný počet, struktura a dobrá kvalita venkovních sportovišť, horší stav jejich 

zázemí; 

• Dobré podmínky pro tradiční sporty (fotbal, volejbal, stolní tenis) včetně vyjasněných 

vlastnických vztahů. 

• Nedostatečné podmínky pro nové a moderní sporty (florbal, badminton, judo). 

• Nedošlo k výraznému zlepšení podmínek venkovních areálů ZŠ a MŠ, kde chybí herní 

a dobrodružné prvky. 

• Lépe využít potenciálů parků a volnočasové rekreace. 

 
Organizovaný sport 

•  
• Obecní spolky mají velkou tradici a spolková činnost je velmi významná. 



• Tradičními a úspěšnými sportovními hrami s vlastními odchovanci jsou fotbal, 
volejbal, stolní tenis, dále; z individuálních pak plavání, cyklistika, ale i triatlon, 

• Novými sporty s velkým zájmem mládeže jsou např. florbal, judo, badminton a 
bikesporty; 

• Zlepšit kvalitní spolupráci škol a klubů. 
• Spolky nemají finanční možnosti správy rozsáhlého majetku, určité problémy jsou 

s přechodem dětí z přípravek dále, kdy zanechávají činnosti, chybí placení cvičitelé 
středního věku, trenéři. 

 
Školní sport 

• pokračuje pokles zdatnosti a pohybové gramotnosti v souvislosti s úbytkem 

přirozeného pohybu dětí. 

• Školní sportovní program bývá přirozenou součástí programu školy a je vnímán dětmi 

a rodiči. 

• V programech školních družin zpravidla nejsou zařazeny pohybové aktivity. 

• Výrazně odlišné podmínky pro pohyb dětí u škol v létě a v zimním období. 

 
Neorganizovaný sport pro všechny 

• Vzhledem k úbytku přirozeného a pracovního pohybu získává oblast na významu 

z hlediska prevence zdraví a rozvoje zdatnosti. 

• Velké rozdíly v podmínkách pro sportování v letním a zimním období. 

• Dětská hřiště často nemají zimní alternativu, 

• Vzniká nová oblast komunitního sportu, kdy osoby mající podobné zájmy, které 

aktivně provozují, ale nezakládají spolky – neorganizují se. 

• Zvyšuje se poptávka po sportovních instruktorech, kteří učí základní sportovní 

dovednosti (lezení, tenis, in-line, fotbal, stolní tenis, florbal), ale nejsou trenéry. 

• Roste popularita extrémních závodů a aktivit. 

 
Sportovní události 

• Obecní sportovní akce mají zavedenou tradici, slabší je jejich viditelnost, převládají 

malé a střední akce, je obtížné nastavit kritéria podpory akcí a stanovit jejich význam. 

• Akcí s účastí více než 100 osob je minimálně. 

• Malá spolupráce úspěšných regionálních firem a sportovních subjektů při podpoře 

sportu dětí, mládeže a sportu pro všechny. 

 
Informovanost o sportu 

• Informace o sportovních zařízeních, klubech, programech, akcích nejsou systematicky 

uspořádány do jednoho portálu. 

• Rezervy ve využití ikon a osobností obce k propagaci pravidelného pohybu, ale i 

náboru do klubů (nejen sportovci, ale i osobnosti, které osloví další skupiny). 

• Chybí cílené a dlouhodobé kampaně na podporu sportu s účastí vynikajících 

sportovců a sportovních legend – olympioniků. 



• Potřeba Informační kampaně zacílené na úlohu rodičů při podpoře sportu. 

 
 
Příloha č. 3 – Nejvýznamnější sportovní odvětví v obci (velikost základny, 
výsledky, podíl mládeže) 
 
Tabulka č. 1 – Sportovní odvětví 

Sport Členská Základna/děti do 15 ti let/ Výsledky 

Fotbal 82  

Volejbal 0  

Box 7  

Florbal  33  

Basketbal 0  

Tenis 12  

Stolní tenis 6  

Futsal 0  

SDH   

Školní sport 220  

 
 

Orel Hrušovany 33 dětí 

TJ SOKOL Hrušovany u Brna 26 dětí 

FK 1932 Hrušovany u Brna 82 dětí 

TJ Jiskra Hrušovany u Brna 18 dětí 

SK Magnetic Hrušovany u Brna 7 dětí 

Táborníci Hrušovany u Brna  

SDH Hrušovany u Brna  

ZŠ TGM Hrušovany u Brna 220 dětí 

 
 
Hrušovany u Brna: počet dětí 6 - 15 let  =  426, tj. 100% 
Ve spolcích organizováno – 33 % dětí do 15 ti let 


