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1 Executive summary
Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019–2030 byl zpracován na základě
požadavků zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů). Zpracovatelem původního plánu je poradenská společnost
B&P Research, s. r. o., kterou vypracováním tohoto dokumentu pověřilo vedení města
Sedlčany na základě usnesení výkonného orgánu – Rady města Sedlčany.
Stav sportu ve městě Sedlčany a přilehlých obcí a výhled do budoucnosti pro případ
původního dokumentu byl předmětem konzultace, které se za město Sedlčany účastnil
také Ing. Jiří Burian, předchozí starosta města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, toho času
místostarosta města Sedlčany, Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník města Sedlčany,
Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic MěÚ Sedlčany a pan Pavel Bednář, ředitel
příspěvkové organizace města Sedlčany Sportovní areály Sedlčany. Zpracovateli
původního plánu jsou Ing. Eva Kropáčková a Mgr. Hynek Fajmon, kteří osobně navštívili
většinu sportovních areálů ve městě Sedlčany.
Cílem předkládaného dokumentu je ve městě Sedlčany naplnit požadavky dané zákonem
o podpoře sportu, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich
postupné dosažení. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje město
Sedlčany v období let 2019–2030 projektově připravit, případně postupně realizovat.
Město Sedlčany má velký zájem o další rozvoj sportu ve prospěch všech věkových
i sociálních skupin obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu
pro všechny generace, se zvláštním zřetelem na sport dětí a mládeže, jakož i na zachování
pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších možností pro zdravotně postižené
sportující. Město Sedlčany hodlá maximálně využít všechny existující sportovní areály
a postupně je rekonstruovat tak, aby plnily aktuální požadavky sportovní veřejnosti.
V případě potřeby město vlastnicky a právně zajistí plochy nové, které pro tyto účely
budou vymezeny územně plánovací dokumentací.
Město Sedlčany, které má cca sedm tisíc obyvatel, leží ve středním Povltaví, vzdáleno
asi 60 km jižně od Prahy. Sedlčany mají dalších 9 místních částí obce: Doubravice,
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Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž a Zberaz. Neocenitelnou
hodnotou Sedlčanska je krásná, rozmanitá krajina, která pro možnosti aktivní rekreace
nabízí mimo jiné vodní plochu Slapského jezera a více než 100 km značených cyklotras.
Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska ve 3. rozvojovém pilíři
pod mottem „region příjemný pro život“ deklaruje, že region Sedlčanska bude usilovat
o vybudování svého image jako mladého, perspektivního území se zdravým životním
prostředím, ve kterém se dobře žije a které je atraktivním místem pro pobyt jak
současných, tak nových obyvatel.
K tomu bude region Sedlčanska cílevědomě, za aktivní účasti města Sedlčany, rozšiřovat
nabídku veřejných i soukromých služeb (zejména ve sféře základního školství,
zdravotnictví a sociální péče), a to včetně nabídky zařízení pro volný čas a sport.
Dlouhodobě naplánované projekty zahrnují:
•

rekonstrukci atletické dráhy a sektorů LAS – Taverny (realizace zahájena
předáním staveniště dne 3. července 2019),

•

podporu organizací a zařízení zaměřených na děti a mládež,

•

rekonstrukce a modernizace sportovišť, sportovních hřišť a hracích ploch
i objektů,

•

výstavbu nových cyklistických a naučných stezek,

•

zvažována je výstavba krytého plaveckého bazénu Sedlčany (sportovně
rehabilitační centrum).

Město sport dlouhodobě podporuje a připravuje projekty na rekonstrukci a modernizaci
sportovní infrastruktury v majetku města Sedlčany. U vybraných projektových záměrů
byla v původním plánu posouzena jejich realizovatelnost za pomoci dotací. Klíčovou
součástí je seznam projektových záměrů města Sedlčany a sportovních organizací, které
se mají realizovat k naplnění záměrů.
Změna č. 1 tohoto dokumentu byla zpracována za účelem zpřesnění a doplnění Plánu
rozvoje sportu na základě skutečností a vývoje v průběhu prvního roku účinnosti
dokumentu.
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Zpracovatelem Změny č. 1 tohoto dokumentu je Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta
města Sedlčany, na základě podnětů Komise sportu a tělovýchovy. Tato Změna č. 1 byla
doporučena ke schválení RM usnesením č. … a následně schválena ZM… Toto je úplné
a účinné znění po zapracování Změny č. 1 do původního dokumentu.
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2 Úvod
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o podpoře sportu“), a další související zákony a předpisy vymezují postavení sportu
ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují úkoly ministerstev a jiných
správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Základními prioritami v oblasti sportu jsou podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů
a podpora sportovních reprezentantů města Sedlčany a České republiky. Zákon o podpoře
sportu ukládá obcím povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro
sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování
výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanům. Dále obce
ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho realizaci. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření
k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také
určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Hlavním cílem tohoto koncepčního dokumentu je zajistit lepší podmínky pro sport
na území města Sedlčany. Důležité je zvýšit a udržet zájem o pohybové aktivity dětí
a mládeže, neboť často dávají přednost jiným činnostem či pasivnímu trávení volného
času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost. Je nezbytné využít školní sportovní
areály i pro mimoškolní aktivity, zlepšit podmínky pro výkonnostní sportovce a věnovat
se i problematice tělesné výchovy a sportu na školách. Je žádoucí umožnit denní
pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako prostředek sociální
inkluze pro seniory, handicapované, nezaměstnané i matky a otce plnící si mateřské a
rodičovské povinnosti. Město Sedlčany má potenciál být hostitelem celostátních i
mezinárodních sportovních událostí. Sport tak přispívá k propagaci města i regionu a do
určité míry naplňuje prvky zdravého životního stylu.
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Koncepce Plánu sportu ve svých důsledcích, se mimo jiné má v praxi projevit v účelném
a spravedlivém financování sportu tak, aby byly postupně minimalizovány omezující
limity z minulosti jako např. podfinancování sportovní infrastruktury, vysoké provozní
náklady a nedostatečná kapacita sportovišť. V současnosti chybí prostředky na kvalitní
trenéry. Trenéry jsou nyní zpravidla dobrovolníci z řad rodičů nebo studentů bez potřebné
praxe, případně senioři.
Odbory města Sedlčany (obecně zejména s gescí školství, doprava, územní plánování,
životní prostředí) by měly působit synergicky při využívání veřejných prostředků
a vytvářet podmínky pro pohybové aktivity, a to například územním plánováním
a dostatkem sportovních ploch v zástavbě, bezpečnými chodníky a smysluplnou sítí
cyklostezek, dětskými hřišti a herními plochami, parky a aktivními prvky v nich,
příměstskou krajinou, její dostupností a atraktivitou. Podmínky pro samotný sport jsou
dále určeny školními sportovními areály a jejich otevřeností veřejnosti mimo výuku,
sportovními stavbami a areály ve správě města i klubů, veřejnými volnočasovými areály
i soukromými sportovními zařízeními. Sport je také součástí cestovního ruchu a prvkem
soukromého podnikání.
Plán rozvoje sportu města Sedlčany by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů
a možnostmi financování z rozpočtu města. Ze strany města Sedlčany jsou připravovány
záměry na modernizaci a rekonstrukci.
Vzhledem k obecnému nárůstu civilizačních nemocí souvisejících s nedostatkem pohybu
se pozornost věnuje budování sportovišť pro širokou veřejnost. Plán rozvoje sportu města
Sedlčany pro rok 2019–2030 přináší komplexní pohled a vychází z analýz sportovní
infrastruktury i prostředí a situace ve sportovních organizacích. Informace poskytli
občané města a zástupci škol a sportovních organizací v dotazníkovém šetření. Pomocí
předkládané koncepce chce město přispět k vytvoření navzájem propojeného systému
tělovýchovných, sportovně-rekreačních a organizovaných aktivit s velmi dobře
fungujícím informačním systémem.
Město Sedlčany má v plánu rozvoje sportu, na základě analýzy současné situace
a požadavků občanů, určit:
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•

priority města Sedlčany při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých
občanů v oblasti tělovýchovy a sportu,

•

cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území města
Sedlčany dosaženo,

•

základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně
řídit,

•

nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaženo.

Plán rozvoje sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se
rozvoj tělovýchovy a sportu na území města Sedlčany měl dále řídit:
•

podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného
sportu,

•

zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
o veřejný sektor (město Sedlčany a městem Sedlčany založené společnosti –
subjekty a zřízené organizace),
o občanský sektor (občanská sportovní sdružení),
o soukromý

sektor

(podnikatelské

subjekty

s

nabídkou

sportovních

a rekreačních pohybových aktivit),
o podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro
organizovaný sport dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny;
•

v rámci možností rozpočtu města Sedlčany dotovat provoz a údržbu sportovních
zařízení v majetku sportovních organizací, spolků, případně dalších subjektů,

•

při podpoře ze strany města Sedlčany rozlišovat investiční a provozní výdaje,

•

zajistit spoluúčast města Sedlčany při přípravě sportovních talentů,

•

vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity
určené širokým vrstvám občanů města Sedlčany a občanů přilehlých obcí,

•

nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy
v rámci rozpočtu města Sedlčany,

•

umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu
s plánem rozvoje sportu.
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3 Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně
a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví,
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové
vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice,
uspokojení potřeb a regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými
soutěžemi v rámci struktury mateřských, základních a středních škol. Cílem není
výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření
vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího
programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou,
organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek.
Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí
sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty
a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování
výkonnosti).
Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město. Důraz je
kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší
formou preferovaných sportů.
Vrcholový a profesionální sport
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Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou
ve sportovních klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu
přesahují možnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy.
Činnost vrcholových sportovců je určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je
„producentem“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci propagační.
Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem reprezentace České
republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď v obchodních
společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve fotbale,
ledním hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů
a zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními
články sportovních svazů a střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení, nacházející se v daném územním celku.
Sport handicapovaných
Sportovní a pohybové aktivity osob se zdravotně sníženými schopnostmi. Napomáhá
společenské integraci, rozvoji volních vlastností, posilování sebedůvěry, výchově
k samostatnosti a soběstačnosti. Přispívá ke kompenzaci zdravotních omezení.
Je prováděn organizovaně i individuálně na všech úrovních – sportu pro všechny,
výkonnostní i vrcholové. Je členěn podle druhu postižení do kategorií v souladu
s mezinárodními standardy. Na území ČR má vlastní organizační strukturu (kluby, svazy,
střešní organizace).
Dobrovolník a dobrovolnictví
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník,
podílející se na zajištění činnosti sportovního klubu bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém
volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku
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na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou
kvalifikaci.
Talentovaná mládež
Sportovně talentovaná mládež, které je věnována systematická soustavná péče a státní
finanční podpora. Výběr, výchovu a zabezpečení sportovní přípravy má v odpovědnosti
sportovní svaz. Péče je určena pro diferencovaný okruh sportů, převážně olympijských.
Sportovní střediska
Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy sportovně talentované mládeže
se státní podporou. Program nahradil projekt „Intenzifikace sportovních tříd“, který byl
finančně dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Cílem je podpora sportovní přípravy
talentované mládeže, zpravidla ve věkové kategorii 10 až 15 let.
Sportovní centra mládeže
Dlouhodobý program zařazený do systému přípravy talentované mládeže se státní
podporou. Je dotován ze státního rozpočtu od roku 2000. Tvoří efektivní článek péče
o talentovanou mládež dorostenecké a juniorské kategorie (zpravidla 15–19 let).

4 Aktuální stav
4.1 Sportoviště v Sedlčanech
Město Sedlčany disponuje poměrně pestrou infrastrukturou pro sportovní vyžití. Nachází
se zde zimní stadion, atletický stadion, fotbalová hřiště, sokolovna, tělocvičny ve školách,
tenisové kurty, minigolf, hřiště na beach volejbal, bowling, fitness centra, střelnice, areál
na softball. Ve městě Sedlčany nechybí ani dětská hřiště, venkovní posilovna, nafukovací
hala, hřiště s umělým trávníkem, loděnice i areál motosportu. V Sedlčanech a okolí se
buduje síť cyklostezek.
Některé sportovní kluby jsou rovněž vlastníky sportovních zařízení. Je to např. TJ Sokol
Sedlčany – tenisový klub.
V analýze jsme zkoumali stav infrastruktury pro sport a volný čas vzhledem k současným
i budoucím potřebám veřejnosti. Požadavky obyvatel města Sedlčany a sportovních
organizací jsme zjišťovali pomocí dotazníků. Po jejich vyhodnocení jsme zjistili, že
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veřejnost využívá zejména následující sportoviště: zimní stadion, Sokolovnu Sedlčany,
tělocvičnu G a SOŠE, lehkoatletický stadion Taverny a volnočasový areál v Luční ulici.
Jako největší problém vidí nedostatečnou síť cyklotras a chybějící plavecký bazén.

4.1.1 Sportoviště v majetku města Sedlčany
Těžiště sportovní infrastruktury se nachází v severojižní linii údolní nivy potoku Mastník,
který protéká středem města Sedlčany. Na severu se nachází tzv. areál Sedlčanské kotliny
(motosport) a uzavřené bývalé letní koupaliště, na jihu přehrada s loděnicí a stadionem
Taverny.
Město Sedlčany zřídilo Sportovní areály Sedlčany (dále též „SAS“) jako svoji
příspěvkovou organizaci (1. ledna 2012). Hlavním posláním této profesionální servisní
organizace je provozování sportovních areálů a turistických ubytoven v majetku města,
jejich udržování a rozvoj. Všichni zaměstnanci a vedení organizace, ve spolupráci
s městem Sedlčany, se snaží minimalizovat provozní náklady oproti zvyšování příjmů,
rozvíjet a vylepšovat (ne jen udržovat) technický stav a vybavení areálů, které jsou
v hospodaření SAS.
Obrázek č. 1: Plán města Sedlčany

Organizace (SAS) má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:
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•

areál Městského stadionu Taverny s provozní budovou a ubytovnou Sedlčany,

•

K. H. Máchy, č. p. 105,

•

budovu s nádvořím, restaurací, ubytovnou a garážemi Sedlčany, Pod Potoky,
č. p. 123,

•

areál Zimního stadionu Sedlčany, Sedlčany, Zberazská, č. p. 152,

•

areál Sokolovny Sedlčany, Sedlčany, Tyršova, č. p. 150,

•

areál Městského stadionu TJ Tatran s provozní budovou a tribunou, Sedlčany,
Pod Potoky, č. p. 151,

•

areál hřiště s umělým trávníkem, Sedlčany, Zberazská, č. p. 1122,

•

Organizace se také stará o údržbu volnočasového areálu v Luční ulici.

Areál Zimního stadionu Sedlčany
Zimní stadion (dále též „ZS“) Sedlčany je provozovna SAS s největším obratem (okolo
3,5 mil. Kč). Největším zdrojem příjmů je soutěž O Pohár starosty města. Hokejový
hobby turnaj je dobrou regionální propagací a jako komerčně nejvýznamnější zákazník
zimního stadionu dlouhodobě spoluvytváří i dobré podmínky pro rozvoj sedlčanského
výkonnostního hokeje. Ten je největším uživatelem ZS.
Dalším

zákazníkem

významným

jsou

různé

firemní

či

veřejné

spolky.

V dopoledních hodinách jsou častým návštěvníkem školy, od sedlčanských základních
škol

přes

G

a

SOŠE,

až

po

sedlčanské

učiliště

a

další,

„ne sedlčanské“ školy. Oddíl ledního hokeje pořádá školičku bruslení pro nejmenší.
Veřejné bruslení se koná v průměru 60krát za rok a zúčastňuje se ho na 5–6 tisíc
účastníků. O veřejné bruslení je stále větší zájem.
Na základě podpory sportu městem Sedlčany užívají ledovou plochu tyto subjekty: oddíl
ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany, z. s. zdarma (kromě časů nad rámec smlouvy o
užívání), 1. a 2. ZŠ částečně zdarma, 3. ZŠ a G a SOŠE za zvýhodněnou cenu. Ostatní
uživatelé platí za užití stadionu podle ceníku. Stálým uživatelem byla sedlčanská
mlékárna, která pro své zaměstnance pořádala bruslení.
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Obrázek č. 2: Zimní stadion Sedlčany

Areál Městského stadionu Taverny
Víceúčelový

Městský

stadion

Taverny

(dříve

LAS

Taverny)

se nachází pod sedlčanskou přehradou. Po dokončení stavebních úprav zahájených
v roce 2019 bude stadion vybaven pro provozování atletických disciplín na PUR
běžeckém oválu délky 400 m, sektory pro školní atletiku a víceúčelovým hřištěm.
Ve vnitřní části bude certifikované hřiště na kopanou s automatickou závlahou
a odvodněním. V areálu zůstává v původní podobě skatepark.
Součástí areálu je turistická ubytovna se standardním zázemím pro ubytované a sportovce
(šatny, hygienická zařízení pro sportovce i návštěvníky, společenská místnost, restaurace,
…),

a

to

včetně

bytu

pro

správce

areálu.

Areál

je

určen

pro využití školami v časech školní výuky a mimo tuto dobu sportovními spolky.
Nejčastějším uživatelem areálu mimo škol je oddíl kopané TJ Tatran Sedlčany, z. s. Školy
a sportovní spolky, které v Sedlčanech s dlouholetou tradicí pracují s mládeží, užívají
areál v rámci podpory sportu městem Sedlčany bezplatně. Ostatní dle ceníku a na základě
uzavřených smluv.
Obrázek č. 3: Městský stadion Taverny
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Městský stadion TJ Tatran
Městský stadion TJ Tatran zahrnuje fotbalové hřiště, volejbalové kurty, hřiště
na beach volejbal, budovu restaurace v objektu Sedlčany č. p. 123 a provozní budovu
č. p 151 vybavenou šatnami pro sportovce, saunou, masérnou a restaurací s přístupem na
krytou tribunu. V budově č. p. 151 se nachází byt správce.
Hřiště na kopanou využívají výhradně oddíly TJ Tatran Sedlčany, z. s. Pořádá se zde také
tradiční exhibiční turnaj spisovatelů uskutečňovaný v periodě jednoho roku Městskou
knihovnou Sedlčany.
Kurty včetně kurtů pro beach volejbal jsou kromě využití TJ Tatran Sedlčany, z. s.,
nabízeny nejen školám, ale i veřejnosti. Sauna a masérna jsou využívány zejména
neorganizovanou veřejností. Školy a TJ Tatran Sedlčany, z. s., užívají sportoviště v rámci
podpory sportu městem Sedlčany bezplatně. Ostatní dle ceníku a uzavřených smluv.
Obrázek č. 4: Městský stadion Tatran

Areál hřiště s umělým trávníkem
Hřiště s umělým trávníkem, které je vybaveno umělým osvětlením, bylo předáno
provozovateli 12. dubna 2017. Areál byl vybudován prioritně jako tréninkové hřiště bez
účasti diváků. Je zde instalováno zařízení pro sportovce v podobě šaten a hygienického
zázemí, a to včetně sprch.
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Volnočasový areál v Luční ulici
Sportovně rekreační volnočasový areál v Luční ulici je tvořen asfaltovou dráhou pro
cyklisty a in-line bruslaře, softballovým hřištěm se zázemím a travnatou plochou pro
kopanou a rugby, součástí areálu je prostor pro hasičský sport a další volnočasové
aktivity. Areál je pěšinou propojen s Městským stadionem Taverny. Je bezplatně
využíván školami, sportovními spolky (TJ Tatran Sedlčany, z. s., SK Pegas Sedlčany,
z. s., RC Sedlčany, z. s., SK Balkap, z. s.) a neorganizovanou veřejností. Areál je neustále
rozvíjen. Softballové hřiště s příslušenstvím je spravováno spolkem SK Pegas Sedlčany,
z. s., který dobrovolnickým úsilím členů pečuje a rozšiřuje příslušenství sportoviště,
včetně šatnového a hygienického zázemí. Spolek v rámci areálu kromě soutěžní činnosti
i s mezinárodní účastí organizuje akce pro školy a širokou veřejnost.

Softballový areál SK Pegas (provozovatel SK Pegas Sedlčany, z. s.)
Softballový areál se nachází v těsné blízkosti 1. ZŠ a G a SOŠE. Volnočasový areál byl
vybudován svépomocí sportovním klubem a s podporou města Sedlčany, včetně
hygienického zázemí. V průběhu celého roku je zdarma přístupný a využívaný blízkými
školami. V rámci areálu jsou spolkem pořádány tréninky, akce pro školy a veřejnost
a zároveň turnaje celorepublikových soutěží mládeže i dospělých. Součástí areálu jsou
šatny s hygienickým zázemím, hřiště a tréninková zařízení.
Obrázek č. 5: Softballový areál

Sokolovna Sedlčany
Tělocvična v Sokolovně je na svůj neutěšený technický stav plně obsazená. Hlavními
uživateli jsou oddíl stolního tenisu TJ Tatran Sedlčany, z. s., taneční klub Slimka
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a 3. základní škola. Ostatní oddíly TJ Tatran Sedlčany, z. s., a soukromí uživatelé
vyplňují zbylé časy až do pozdního večera. TJ Tatran Sedlčany, z. s., užívá tělocvičnu
a kancelář v Sokolovně Sedlčany bezplatně, ostatní uživatelé platí sazbu 170 Kč za
hodinu nebo jinou částku podle sjednané smlouvy.
Celá budova vyžaduje rekonstrukci a případně přehodnocení dispozic nevyužitých
místností se záměrem, aby byly v budoucnu smysluplně využívány. Mezi aktuální návrhy
patří kurt pro squash, posilovna nebo veřejná sportovní klubovna.

Městská sauna Sedlčany
V roce 2014 prošla sauna rekonstrukcí, a díky tomu jsou nyní splněnými cíli provozu
spokojenost návštěvníků, dostatečná obsazenost, hygienická nezávadnost a ekonomická
soběstačnost.

Minigolf Sedlčany
Hřiště pro minigolf se nachází v Sedlčanech, v uceleném komplexu s názvem „Háječek“
(ul. U Háječku). Areál je vybaven mobiliářem s herními prvky určenými k využívání
dětmi (pískoviště, prolézačky). V rámci komplexu je dále možné využívat víceúčelovou
asfaltovou plochu, travnaté hřiště na malou kopanou, dva antukové kurty užívané
zejména pro nohejbal a další volně přístupný mobiliář.

Další sportoviště, hřiště a relaxační plochy:
•

Sedlčanská kotlina (49°40'28.99"N, 14°26'25.57"E) – motosporty,

•

Střelnice (49°40'20.68"N, 14°25'44.68"E),

•

Bikepark (49°39'41.81"N, 14°25'47.24"E),

•

Lesopark Cihelný vrch (49°39'17.79"N, 14°24'43.55"E).

Město Sedlčany má k dispozici dokument „Mapování volnočasových ploch občanského
vybavení, dětská hřiště, sportoviště v Sedlčanech“ (Zjištění technického stavu, srpen
2017). Je zde přehled dětských hřišť a hřišť pro veřejnost.
Mapku sportovišť v zastavěné části sídelního útvaru Sedlčany doplňují sportoviště
v místních částech (osadách), v nichž jsou hlavně dětská hřiště (prolézačky, kolotoč,
skluzavka, pískoviště), jejich umístění je uvedeno níže, a případně blíže neidentifikované
sportovní plochy, užívané sbory dobrovolných hasičů:
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•

Libíň (49°37'38.66"N, 14°25'27.48"E),

•

Solopysky (49°39'12.15"N, 14°23'13.05"E) – hřiště na kopanou a víceúčelové
hřiště s živičným povrchem,

•

Zberaz (49°40'28.99"N, 14°26'25.57"E),

•

Oříkov – loni (2018) se stavělo hřiště. V období revize tohoto dokumentu není
dokončeno plánované oplocení dětského hřiště. Probíhají revize herních prvků.

S ohledem na změnu vlastnických vztahů pro případ pozemku pod hřištěm na kopanou
v osadě Třebnice, toto hřiště nelze v současné době využívat.
Potřeby sborů dobrovolných hasičů v osadách pro přípravu na účasti v soutěžích
požárního sportu jsou v současné době pokryty dočasným užíváním pozemků
ve vlastnictví fyzických osob, a to na základě dohody zástupců sborů hasičů s vlastníky
pozemků.
Do budoucna bude případně potřebné zajistit tyto plochy řádným uživatelským vztahem,
případně změnou vlastnictví ve prospěch města Sedlčany.
V hasičských zbrojnicích v jednotlivých osadách lze realizovat vybrané druhy
rekreačních sportů (stolní tenis, šachy, šipky).
Mapa sportovišť ve městě Sedlčany a v místních částech města Sedlčany (Libíň,
Třebnice, Solopysky a Zberaz) je obsažena v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Přehled hřišť, sportovních staveb, zařízení a staveb na území města Sedlčany
Dětská hřiště
1. Areál Háječek
2. Za Nemocnicí
3. U ZUŠ
4. Rákosníčkovo Na Potůčku
5. Olbrachtova ulice
6. Průběžná ulice
7. Třebnice
8. Solopysky
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9. Libíň
10. Zberaz
11. Oříkov
12. Sokolovská ul. (RC Petrklíč)
13. Park Tyršova ul. (2019)

Sportovní haly a tělocvičny
1. G a SOŠE – hala
2. SOU Sedlčany – hala
3. ZŠ
4. Sokolovna Sedlčany
5. Nafukovací hala Zberazská
6. Tělocvična KDS Sedlčany
7. Aerobic Studio Dvojka
Tenisové kurty
1. TJ Sokol Sedlčany
2. SOU Sedlčany
3. Tenisový kurt – Pod tiskárnou Macík, s. r. o.
Workoutové hřiště
1. TJ Sokol Sedlčany
2. Areál KDS PeVan Gym
3. Areál U loděnice
Fitnesscentra
1. Fitness PenVan Gym – areál KDS Sedlčany
2. Fitness Centrum Tomass No. 1
3. Posilovna 1. ZŠ
4. Rekonstrukce hotelu Vltavan (fitness centrum, wellness centrum)
Sportovní areály
1. Městský stadion Tatran – kopaná, voleyball, beach voleyball
2. Městský stadion Taverny – kopaná, atletika, sportovní hry, skatepark
3. Hřiště s umělým povrchem – kopaná, sportovní hry
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4. Volnočasový areál Luční ulice – in-line, kopaná, softball, rugby, hasičský sport,
sportovní hry
5. Areál Háječek – nohejbal, sportovní hry
6. SOU Sedlčany – sportovní hry, atletika
7. Za Nemocnicí
8. Hřiště na Červeném Hrádku
9. Hřiště Pískovna u 2. ZŠ
10. Hřiště Solopysky
11. Hřiště Třebnice
12. Hřiště Oříkov
Ostatní
1. Zimní stadion
2. Areál sedlčanské kotliny – motorismus
3. Minigolf
4. Zázemí pro rychlostní kanoistiku – loděnice
5. Bike park Jateční ulice
6. Sjezdová trať Šiberný vrch
7. Pískovna u 2. ZŠ
8. Cihelný vrch cross country park

Zajištění sportovišť, relaxačních, rekreačních a oddychových ploch
Není-li prostor pro sport a rekreaci v Územním plánu města Sedlčany vymezen,
lze pro zajištění společných zařízení jmenovaného charakteru v rozvojových lokalitách
Sedlčany (městská zástavba; místní části) a jejich realizaci využít ustanovení
§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, případně lze určité možnosti a oporu v jejich prospěch spatřit
v ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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4.1.2 Sportoviště v majetku škol zřizovaných Středočeským krajem
Sportovní hala G a SOŠE
Víceúčelová hala přiléhá k budově školy v Nádražní ulici, je po rekonstrukci z důvodu
poničení povodněmi v r. 2013. Budova haly včetně zázemí je na rozloze 1 980 m2. Hala
se skládá z hlavního sportoviště, které splňuje parametry pro školní sporty, včetně
hygienického zázemí a tribuny pro diváky a menší tělocvičny pro doplňkové aktivity.
Hala je v průběhu roku zaplněna aktivitami pořádanými provozovatelem, včetně
odpoledních hodin pro školní kroužky.
Obrázek č. 6: Sportovní hala G a SOŠE

Sportoviště SOU v ul. Petra Bezruče
Učiliště je vybaveno komplexem sportovních zařízení obsahujících tělocvičnu
se zastavěnou plochou 1 336 m2 včetně zázemí, tenisový kurt, hřiště s umělým povrchem
pro malou kopanou a atletické sektory. Sportoviště jsou plně využívána provozovatelem.
Obrázek č. 7: Sportoviště SOU Sedlčany
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4.1.3 Sportoviště v majetku sportovních organizací
Tenisové kurty (vlastník TJ Sokol Sedlčany tenisový klub)
Tenisový areál TJ Sokol Sedlčany se nachází v blízkosti dalších sportovišť (fotbalový
stadion, zimní stadion). Celý tenisový areál prochází postupným rozšiřováním
a zlepšováním zázemí díky usilovné práci členů oddílu. Po celou sezónu mohou členové
oddílu i veřejnost využívat pět antukových dvorců a jeden dvorec s umělým povrchem
Decoturf.
K dispozici je nově vybudované zázemí (šatny a hygienická zařízení). K areálu přiléhá
workoutové hřiště.
Obrázek č. 8: Tenisový areál

4.1.4 Soukromý sektor
Kromě neorganizovaného sportování a sportování v klubech a spolcích je možnost
využívat sportovní zařízení v komerční sféře. Podnikatelské aktivity se zaměřují
na fitness a wellness a na skupinová cvičení jako např. aerobik, zumba, jóga, spinning,
kruhový trénink apod. Například Aerobik Studio Dvojka je zaměřeno také na cvičení dětí
již od 1 roku a pro větší děti nabízí jak závodní, tak i rekreační sport. Organizuje také
sportovní příměstské tábory s aerobikem. V Sedlčanech se nachází i další fitness centra:
Fitness centrum Tomass (nám. T. G. Masaryka), Fitness centrum PeVan Gym (Sedlecká
ul.) a další je ve výstavbě.
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V současnosti probíhá rekonstrukce bývalého hotelu Vltavan v centru města na wellness
centrum s posilovnami, cvičebními sály, rehabilitacemi, vířivkami a dalšími
pronajímatelnými prostory.

5 Dotazníková šetření
V červnu 2018 proběhla dotazníková šetření. Jedno bylo zaměřeno na širokou veřejnost,
druhé na zástupce sportovních organizací působících ve městě Sedlčany a třetí na školy.
Záměrem bylo oslovit všechny cílové skupiny a získat informace o tom, jak občané města
Sedlčany a okolí vnímají podmínky pro pohyb a sport, jaké vidí nedostatky a co navrhují
ke zlepšení situace. Dotazníky pro veřejnost byly anonymní. Do dotazníku byla zahrnuta
tato sportoviště:
•

Zimní stadion Sedlčany,

•

Tělocvična G a SOŠE,

•

Tělocvična SOU (ul. Petra Bezruče),

•

Tělocvična 1. ZŠ (ul. Primáře Kareše),

•

Sokolovna Sedlčany (ul. Tyršova),

•

Tělocvična KDS (Sedlecká ul.),

•

Nafukovací hala (Zberazská ul.),

•

Lehkoatletický stadion Taverny,

•

Fotbalové hřiště (ul. Pod Potoky),

•

Hřiště s umělým trávníkem (Zberazská ul.),

•

Softballový areál (Luční ul.),

•

Tenisový areál, TJ Sokol Sedlčany,

•

Tréninková plocha „Mrskošovna“,

•

Fotbalové hřiště Solopysky,

•

Beach volejbal (ul. Pod Potoky),

•

Víceúčelové hřiště (ul. U Háječku),

•

Minigolf (ul. U Háječku),

•

Workout hřiště (u areálu Sokola),

•

Víceúčelové hřiště Na Potůčku,

•

Ostatní venkovní hřiště,

•

Loděnice,
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•

Skate park (Taverny),

•

Areál motosportu („Sedlčanská kotlina“),

•

Střelnice („Sedlčanská kotlina“),

•

Cvičiště pro psy,

•

Fitness centrum Tomass (nám. T. G. Masaryka),

•

Fitness centrum PeVan Gym (Sedlecká ul.),

•

Aerobik studio Dvojka (Zahradní ul.),

•

Městská sauna (ul. Pod Potoky),

•

Bikepark (ul. Jateční).

5.1 Anketa pro veřejnost
Dotazník pro veřejnost vyplnilo 126 osob, z toho 69 žen a 57 mužů. Nejpočetnější
skupinou byla věková kategorie 25–45 let (73 osob), věkovou skupinu 16–24 let tvořilo
21 respondentů, věkovou skupinu 46–60 let zastupovalo 20 respondentů, z nejmladší
kategorie 7–15 let vyplnilo dotazník 7 osob a 5 osob bylo starších 60 let.
Jedna třetina respondentů bydlí v centru města, dalších 39 % v okrajových částech města,
27 % v přilehlých osadách. Jedna třetina respondentů sportuje často a pravidelně, další
třetina pravidelně a zbývající třetina nepravidelně, s výjimkou 3 osob, které uvedly, že
nesportují (jedna žena ve věku 25–45 let jako důvod uvedla mateřskou dovolenou, kdy
chodí jen na procházky). Více než 6 hodin týdně se sportu nebo pohybové aktivitě věnuje
29 % osob, více než 4 hodiny 31 % osob, více než 2 hodiny 28 % osob a 11 % více než
1 hodinu.
Hodnocení jednotlivých sportovních zařízení 1 (vynikající) – 5 (nevyhovující):
nevyužívá

průměrné
hodnocení

Zimní stadion Sedlčany

33 %

2,2

Tělocvična G a SOŠE

54 %

1,9

Tělocvična SOU

63 %

2,7

Tělocvična 1. ZŠ

63 %

2,6

Sokolovna Sedlčany

54 %

3,3
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Tělocvična KDS

64 %

3,3

Nafukovací hala

78 %

2,7

Lehkoatletický stadion Taverny

50 %

3

Fotbalové hřiště

69 %

2,7

Hřiště s umělým trávníkem

71 %

2,1

Softballový areál

67 %

2,1

Tenisový areál

68 %

2,4

Volnočasový areál v Luční ulici

53 %

3,2

Fotbalové hřiště Solopysky

81 %

2,8

Beach volejbal

67 %

2,6

Víceúčelové hřiště U Háječku

61 %

2,8

Minigolf U Háječku

64 %

3,6

Workout. hřiště (u Sokola)

68 %

2,6

Hřiště Na Potůčku

66 %

2,5

Ostatní drobná venkovní hřiště

61 %

3,1

Loděnice

68 %

2,4

Skate park (Taverny)

78 %

3

Areál motosportu (Sedlčanská kotlina)

69 %

2,2

Střelnice (Sedlčanská kotlina)

81 %

2,9

Cvičiště pro psy

73 %

2,6

Fitness centrum Tomass

73 %

2,4

Fitness centrum PeVan Gym

59 %

2,1

Aerobik studio Dvojka

70 %

2,4

Městská sauna Sedlčany

78 %

2,2

Bikepark

80 %

2,8

Z dotazníků vyplynuly následující připomínky ke sportovištím (uvedeny prosté
citace jednotlivých respondentů bez dalšího komentáře):
•

Tělocvičny jsou z valné většiny v nevyhovujícím stavu.
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•

Fitness centrum Tomass má zastaralé vybavení, PeVan Gym je zase pro malé
množství cvičících, stejně tak i Aerobik studio Dvojka.

•

Workoutové prostory na starém hřišti by mohly být častěji posekané.

•

Rekonstrukce Sokolovny Sedlčany.

•

Chybí hřiště pro děti, na straně od potoka směrem na Kosovu Horu snad ani žádné
není.

•

Chybí squash.

•

Všechna sportoviště jsou víceméně využívána jen danými kluby a nejsou
přístupná veřejnosti (např. na fotbal).

•

Rekonstrukce stadionu Taverny, tartanová dráha.

•

Tělocvična 1. ZŠ – zázemí a zateplení, s ohledem na využívání v zimních
obdobích je tam oproti ostatním tělocvičnám ve městě chladněji.

•

Volnočasový areál Luční ul. – okruh kolem hřiště (mohlo by být po obvodu
i několik laviček), na hřišti by nebyl špatný malý přístřešek s lavičkou pro oblečení
a věci sportovců.

•

„Háječek“ – celkově je toto místo špatně koncipované (např. hřiště na pétanque se
vůbec nevyužívá). Je to největší plocha, kam si děti chodí hrát a zasloužila by si
oživit např. i pro teenagery – horolezecká stěna místo letitých smrků vedle
betonového hřiště. Dětské prolézačky a skluzavky by měly být určitě pravidelně
kontrolovány a hlavně OPRAVOVÁNY! (např. dřevěné laťky u skluzavky,
zábradlí, oplocení kolem hřiště,…).

•

Minigolf U Háječku – rekonstrukce, mikro adventure golf. Nebo nabídnout golf
někomu do pronájmu, kdo by byl ochoten rekonstrukci financovat.

•

Fotbalový stadion u autobusového nádraží by potřeboval celkovou rekonstrukci
hrací plochy a "ochozů" pro diváky.

•

Hřiště s umělým trávníkem, je možno celoročně trénovat na kvalitním povrchu,
chybí zázemí – kabiny, sprchy. Tato připomínka byla vyřešena z rozpočtů města
Sedlčany na roky 2018 a 2019.

•

Tělocvičny Sokolovna a KDS mají nedostatečné zázemí, potřebná rekonstrukce.

•

Softballový areál – potřeba vlastnicky vyřešit.

•

Volnočasový areál Luční ul. – zatím jen tréninkové prostory, volnočasové aktivity
pro veřejnost, potřeba majetkově vyřešit.
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•

Beach volejbal – upravit okolí kurtu pro pohyb sportovců bez obuvi (pro špatně
odražené míče), kvalitnější zázemí – šatny, atd.

•

Nedostatek parkovacích míst u stadionu Taverny a u loděnice.

•

Město Sedlčany patrně investuje finance pouze do hokeje a fotbalu, ostatní
sportoviště jsou zastaralá, některá naprosto nevyhovující. Chybí stezka pro
cyklisty a in-line bruslaře, plavecký bazén. Město Sedlčany by mělo investovat do
revitalizace koupaliště (u „Sedlčanské kotliny“) a udělat z něj přírodní koupaliště
s přírodním filtračním systém – téměř nulové náklady na údržbu a velký efekt!

•

Nekvalitní voda v přehradní nádrži.

5.2 Dotazník pro zástupce sportovních organizací působících
ve městě Sedlčany
Dotazník k Plánu rozvoje sportu vyplnili zástupci sportovních spolků:
•

Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. (silový trojboj),

•

Auto Klub RAC Sedlčany v AČR,

•

Alena Novotná, z. s. (aerobik),

•

Škola Taekwon – do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.,

•

MO ČRS Sedlčany, z. s.,

•

Sportovně střelecký klub Sedlčany,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky,

•

TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.,

•

Šachový klub KDJS Sedlčany,

•

Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany,

•

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.,

•

Dračí lodě Sedlčany, z. s.,

•

Rugby Club Sedlčany, z. s.,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl volejbalu,

•

Karate-P-Klub, z. s.,

•

TJ Tatran Sedlčany – oddíl stolního tenisu.

Velikost členské základny sportovní organizace (jen aktivně sportující členové
platící členské příspěvky):
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•

do 50

7

•

50 – 100

3

•

100 – 150

1

•

nad 200

2

Převažují spolky zaměřené na 1 sport.
Zájem dospělých občanů o členství ve sportovní organizaci u poloviny klubů odpovídá
kapacitám a možnostem, které má a u druhé poloviny kapacita a možnosti, které klub má,
jsou nenaplněné a nevyužité.
Zájem dětí a mládeže o členství ve sportovní organizaci ve třetině klubů odpovídá
kapacitám a možnostem, které spolek má, ve třetině případů kapacita a možnosti, které
spolek má, jsou nenaplněné a nevyužité a ve zbylé třetině sportovních organizací
převyšuje jejich kapacitu a možnosti (Alena Novotná, z. s. – aerobik, Sportovně střelecký
klub Sedlčany, TJ TATRAN SEDLČANY, Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany).
Celkem 8 sportovních organizací nabízí možnost sportovních aktivit i pro veřejnost
vícekrát do roka, 3 kluby jednou ročně a 2 nenabízejí.
Většinou na takovýchto akcích platí účastníci startovné / zápisné. U poloviny akcí je
přibližná účast do 50 osob, u druhé poloviny nad 50 osob.
Polovina respondentů nabízí možnost sportovních aktivit i pro místní školy. Dva kluby
pořádají takové akce jednou ročně, tři kluby 2–5krát do roka, nejaktivnější je Sportovní
klub Pegas Sedlčany, z. s., který takových akcí pořádá více než 6 za rok. V polovině
případů je účast do 50 osob, ve druhé polovině nad 50 osob.
Personální zajištění činnosti sportovní organizace (trenéři, cvičitelé, další odborní
tělovýchovní pracovníci) – který z výroků je charakteristický pro Vaši organizaci:
•

nevyhovuje stávajícím potřebám – TJ TATRAN SEDLČANY, oddíl volejbalu,

•

u necelé poloviny odpovědí personální zajištění činnosti vyhovuje stávajícím
potřebám, u více než poloviny klubů personální zajištění vyhovuje stávajícím
potřebám z hlediska kvality, nikoli z hlediska počtu.
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Stav sportovních zařízení ve vlastnictví sportovní organizace – celkové hodnocení:
•

nedostatečná velikost, stáří, topení, osvětlení, … – TJ Tatran Sedlčany, oddíl
stolního tenisu,

•

nemáme vlastní sportovní zařízení:
o Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.,
o MO ČRS Sedlčany z.s.,
o Šachový klub KDJS Sedlčany,
o Dračí lodě Sedlčany z. s.,
o Karate-P-Klub,z.s.,
o Tělovýchovná jednota Tatran Sedlčany.

•

Nevyhovující – Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.,

•

Vlastní sportoviště nemáme – Rugby Club Sedlčany z. s.,

Vlastní sportovní zařízení je na pozemcích, které získal spekulující vlastník,
a je pravděpodobný zánik (stěhování) tohoto zařízení – Sportovní klub Pegas Sedlčany,
z. s.

Vyhovující:
•

Auto Klub RAC Sedlčany v AČR,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky,

•

TJ TATRAN SEDLČANY,

•

Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl volejbalu,

•

Vyhovující pro dospělé se ZP, ale pro činnost s mládeží nevyhovující – Sportovně
střelecký klub Sedlčany.

Sportovní zařízení ve vlastnictví sportovní organizace jsou z hlediska využívání:
Kapacita je přiměřeně naplněna:
•

Auto Klub RAC Sedlčany v AČR,

•

Sportovně střelecký klub Sedlčany,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky,

•

TJ TATRAN SEDLČANY,
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•

Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany,

•

TJ Tatran Sedlčany – stolní tenis.

Nemáme vlastní sportovní zařízení:
•

Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.,

•

MO ČRS Sedlčany z. s.,

•

Šachový klub KDJS Sedlčany,

•

Dračí lodě Sedlčany z. s.,

•

Rugby Club Sedlčany z. s.,

•

Karate-P-Klub, z. s.,

•

Tělovýchovná jednota Tatran Sedlčany, z. s.

Občas zůstává volná kapacita:
•

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.,

•

TJ Tatran Sedlčany, oddíl volejbalu.

Přetížená, nedostačující požadavkům:
•

Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.

Sportovní infrastruktura – zhodnocení:
•

dostatečný počet, struktura, ale nižší kvalita venkovních sportovišť, horší stav
jejich zázemí,

•

uzavřená letní plovárna,

•

nedostatečné podmínky pro sport v zimě, zejména pro neorganizovaný sport;
nedostatečná kapacita hal, tělocvičen,

•

dobré podmínky pro tradiční sporty (fotbal, hokej, tenis, volejbal, kanoistika,
karate),

•

chybí sportovní hala s kapacitou 1000–1500 diváků,

•

je třeba zlepšit podmínky venkovních areálů u obou ZŠ, kde chybí herní
a dobrodružné prvky,

•

klubová sportoviště mají často v nevyhovujícím stavu zázemí (šatny, sprchy,
toalety),

•

nedostatek volnočasových sportovních areálů pro pohybovou rekreaci,

•

nedostatek sportovních zařízení pro life style sporty (mládež),
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•

chybí fitness pro zdravotně postižené i seniory,

•

lépe využít potenciálů parků, a příměstské rekreace a turistických cílů,

•

nutnost dokončit napojení škol a sportovních areálů na síť cyklostezek.

6 Sport a pohybové aktivity na školách, mimoškolní
aktivity
1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68
1. ZŠ Sedlčany je škola s širokou nabídkou sportovních aktivit. Cílem je všestranný
rozvoj žáka a dobrovolně do sportu zapojit co nejvíce žáků mimo povinnou TV, získání
základních pohybových dovedností a nabídnout pohyb i méně talentovaným žákům.
Škola nabízí volitelný předmět atletika, nepovinné předměty kopaná, florbal (i kroužek),
odbíjená (i kroužek) a kroužky – košíková, gymnastika a zumba. Bruslení a plavání je
součástí TV. Škola pořádá běžkařské, cyklistické a turistické výlety. Sportovní klub
Pegas nabízí ve škole sportovní hry – zaměření na softball.
Škola je zapojena do projektů: ,,Česko sportuje“ (pod záštitou Českého olympijského
výboru na podporu zdravého životního stylu), „Sazka Olympijský víceboj“ – sportovní
motivace pro všechny žáky, „Odznak všestrannosti“ – sportovní program pro zdatnější
žáky, „Sport bez předsudků“ – sportovně sociální projekt prevence kriminality.
V rámci spolupráce s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) se pořádají sportovní
akce – Coca-Cola Školský pohár (velká kopaná – 6.–9. třída), Mc Donald’s Cup (okrsek
– minikopaná 1.–5. třída), okrsková kola v minikopané, florbalu a vybíjené, závody
atletické všestrannosti, běh na dráze. Konají se i mezitřídní školní turnaje. Žáci školu
úspěšně reprezentují v T-ballové lize a v tanečních i střeleckých soutěžích. Školní družina
pořádá např. pingpongový turnaj.
Škola má vlastní tělocvičnu. V blízkosti školy se nachází hřiště na softball (Volnočasový
areál v Luční ulici).

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67
Škola nemá tělocvičnu. V zimních měsících probíhá výuka TV v tělocvičně SOU
Sedlčany. Školní hřiště je univerzální relaxační plocha s umělým povrchem vybavená
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basketbalovými koši, florbalovými brankami a stavitelnou sítí na volejbal, nohejbal nebo
badminton. Využívá se zejména o přestávkách, v době obědové přestávky a odpoledne v
činnosti školní družiny, školního klubu nebo k individuální sportovní relaxaci.
V 2. ZŠ Propojení se věnuje velká pozornost všestrannému sportovnímu rozvoji dětí
a jejich vyžití a uplatnění v hodinách TV i v řadě kroužků. Škola je zapojena do projektu
"Česko sportuje" a účastní se celé řady soutěží v rámci ASŠK i akcí pořádaných školami
i organizacemi v našem regionu. Na 1. stupni se velké oblibě těší kroužek „Děti na
startu“, podporující všestrannou pohybovou průpravu dětí v rámci celostátního projektu.
Nejpopulárnějším sportem je v posledních letech florbal. Ve 3 skupinách kroužků
sportuje cca 50 žáků. Stále více dětí navštěvuje také kroužky jógy a nově i parkour a
gymnastiku. Své příznivce má také atletika a míčové hry.
Škola pořádá sportovní kurz pro 9. ročníky, pravidelnou součástí TV je plavání a bruslení.
Několik sportovních akcí organizuje každoročně i školní družina (bobování, orientační
běh, míčové hry). Významnou a již tradiční soutěží se stal „Borec Sedlčan“ a „Skokan
Sedlčan“, které škola pořádá již 20 let.

Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90
Významnou součástí školy je moderní sportovní hala, která byla otevřena v září roku
2007. Novostavba, tvořená velkým sálem, gymnastickým sálem a potřebným zázemím,
je nadstandardně vybaveným sportovištěm. Žáci gymnázia se zúčastnili republikového
finále „Odznaku všestrannosti“ a dalších sportovních soutěží. Kromě lyžařských
výcvikových kurzů využívají studenti lyžování na nedalekém Monínci v rámci hodin
tělesné výchovy. Součástí výuky jsou také týdenní sportovní kurzy – cyklistika, rafty,
kánoe a in-line brusle, vodácký kurz a windsurfing.
Na škole fungují a jsou využívány tyto kroužky: florbal pro dívky i chlapce, míčové hry,
fotbal, stolní tenis.

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
SOU Sedlčany má vlastní tělocvičnu, kterou využívají také sportovní spolky i jednotlivci.
Při sedlčanském Středním odborném učilišti existuje netradiční rekreační cykloteam.
Tvoří jej učitelé, mistři odborného výcviku či bývalí žáci školy.
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Základní škola Sedlčany, Konečná 1090
Základní škola Sedlčany, Konečná 1090 je součástí sítě speciálních škol.
Škola využívá sportoviště ve městě Sedlčany.
Od školního roku (2019–2020) proběhne postupné zapojení místních mateřských škol
do sportovních a tělovýchovných aktivit ve spolupráci s klubem Aerobik studio Dvojka,
formou sportovních lekcí pod odborným vedením v místě klubu.
Dotazník, podobně jako veřejnost a sportovní spolky, vyplnili také zástupci škol
v Sedlčanech:
Počet žáků, studentů

Název školy
1. Základní škola

492

2. Základní škola – Škola Propojení

428

Střední odborné učiliště

196

Gymnázium a střední odborná škola ekonomická

415

Na otázky v dotazníku odpověděli zástupci škol následovně:
Jsou sportovními spolky nabízeny aktivity pro školní družstva?
•

ne, ale rádi bychom využili – SOU;

•

ano, ale ne dostatečně – ostatní školy;

Kolika takovýchto akcí se během školního roku účastníte?
•

méně než 6 – všechny školy;

Uveďte sportovní akce, kterých se takto účastníte (sport, pořádající spolek, věková
kategorie):
•

SOU Sedlčany – G a SOŠE – florbal;

•

G a SOŠE - stolní tenis;

•

SOU Sedlčany – střelba + běh;

Ostatní školy – T-ball, věková kategorie 6–14 let, organizuje SK Pegas;
2. ZŠ – Dračí lodě, oddíl kanoistiky Tatran Sedlčany, 1.– 9. tř.;
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Jaká je přibližná účast dětí na těchto akcích (průměrně na 1 akci)?
•

2. ZŠ nad 50;

•

G a SOŠE a SOU Sedlčany pod 50;

Personální zajištění výuky tělesné výchovy (trenéři, cvičitelé, další odborní
tělovýchovní pracovníci). Který z výroků je charakteristický pro Vaši organizaci:
•

Ve všech školách personální zajištění činnosti vyhovuje stávajícím potřebám.

Stav sportovních zařízení ve vlastnictví (pověření k užívání) vaší organizace
hodnotíte celkově jako:
•

Vyhovující – 1. ZŠ, G a SOŠE;

•

2. ZŠ nemá vlastní sportovní zařízení;

•

SOU Sedlčany – méně vyhovující – dožívá podlaha a osvětlení tělocvičny, šatna;

Sportovní zařízení ve vlastnictví vaší organizace jsou z hlediska využívání:
•

ZŠ – přetížená, nedostačující požadavkům;

•

ZŠ nemá vlastní sportovní zařízení;

•

G a SOŠE a SOU Sedlčany – kapacita je přiměřeně naplněna;

Všechny školy bez potíží využívají pro svou činnost sportovní zařízení, která nejsou
v jejich vlastnictví (pověření k užívání) a nemají problémy s jejich dostupností.
Všechny školy využívají zimní stadion s vynikajícím hodnocením, kromě SOU Sedlčany,
také tělocvičnu G a SOŠE (hodnocení 1). Tělocvičnu SOU Sedlčany (ul. Petra Bezruče)
kromě učiliště využívá také 2. ZŠ, hodnocení 3,5. Sokolovnu Sedlčany využívá G a SOŠE
(hodnocení 2).
Školy nevyužívají tělocvičnu KDS (Sedlecká ul.), nafukovací halu (Zberazská ul.),
fotbalové hřiště (ul. Pod Potoky; Solopysky), ani další sportovní zařízení, určená pro
sportovní specializace (tenis, motosport apod.).
Všechny školy využívají lehkoatletický stadion Taverny, který dostal známku 3,3.
1. ZŠ a G a SOŠE využívají hřiště s umělým trávníkem, beach volejbal (ul. Pod Potoky),
loděnici a softballový areál (Luční ul.) a s 2. ZŠ volnočasový areál v Luční ul.
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3. ZŠ využívá víceúčelové hřiště U Háječku (hodnocení 3) a s G a SOŠE také workoutové
hřiště (u areálu Sokola) i víceúčelové hřiště Na Potůčku – hodnocení 2,5.
Školy mají následující připomínky k jednotlivým sportovištím:
•

chybějící sociální zázemí u většiny venkovních hřišť;

•

kvalita dráhy a sektorů na stadionu Taverny, v případě sucha nebezpečné,
za mokra nepoužitelné;

•

neudržovaný stav tělocvičny SOU Sedlčany;

•

tělocvična 1. ZŠ – rekonstrukce;

Co chybí ve městě Sedlčany a okolí ke zlepšení podmínek pro pohyb a sport?
•

asfaltové cesty pro kolečkové brusle;

•

pro individuální venkovní sportování nedostatečné možnosti (velikost, počet,
vybavení), neexistence sociálních zařízení, několik valů u jatek se nedá nazývat
bikeparkem;

•

cyklostezka s vyloučením automobilové dopravy;

•

koupaliště;

•

venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem (na volejbal, basketbal);

Hodnocení podpory sportu městem Sedlčany

1 (vynikající) – 5 (nevyhovující)

Zařízení/sportoviště pro „nesportující“ veřejnost

3

Zařízení/sportoviště pro základní/rekreační sport

2,3

Sportoviště pro mimoškolní pohybové aktivity
dětí a mládeže
Zařízení/sportoviště pro handicapované

2,7
4,2

Zařízení/sportoviště pro seniory

4

Výkonnostní sport dětí a mládeže

2
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Výkonnostní sport dospělých

2,2

Informovanost o možnostech sportování

2,5

Sportovní akce a události

2,2

Zástupci škol navrhují následující možnosti zlepšení podmínek
•

počet sportovišť, údržba, vybavenost;

•

pro ostatní sporty vynakládat stejné prostředky jako do fotbalu;

Jaké jsou priority a záměry vaší organizace pro následujících 12 let vzhledem
ke sportovním aktivitám?
•

školní sportovní soutěže a T-ball;

•

co nejvíce dětí zapojit do pohybových aktivit;

•

udržet sportoviště na standardní úrovni;

•

využívat veškerá sportoviště a účastnit se sportovních soutěží;

•

rozšířit výuku plavání, konečně plnit požadavky atletických disciplín daných
školním vzdělávacím programem;

•

vyučovat tělesnou výchovu na moderních sportovištích, nabízet žákům dostatek
sportovních kroužků, motivovat žáky k pohybu;

Jaké jsou priority a záměry vaší organizace pro následujících 12 let vzhledem
k sportovnímu zařízení ve vlastnictví vaší organizace?
•

ZŠ – zlepšovat vybavení tělocvičny, rekonstrukce tělocvičny, taneční
(gymnastický) sál v suterénu;

•

SOU Sedlčany – rekonstrukce šaten, podlahy a osvětlení v tělocvičně SOU
Sedlčany;

•

G a SOŠE – pronajímat halu G a SOŠE veřejnosti, v rámci možností modernizovat
vybavení tělocvičny, vybudovat lezeckou stěnu;

•

ZŠ nemá vlastní sportovní zařízení;

Jaké investiční záměry pro následujících 12 let byste doporučili k realizaci městem
Sedlčany (výstavba nových sportovišť, rekonstrukce stávajících apod.)?
•

zlepšovat co se dá, na sport není peněz nikdy dost;
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•

rekonstrukce Taveren;

•

celkové dokončení umělého povrchu;

•

in-line-cyklo-běh trasa (Příčovy, přehrada, volnočasový areál v Luční ul.);

•

plavecký bazén;

•

rekonstrukce Sokolovny;

•

zvýšení počtu sportovišť pro venkovní rekreační sportování včetně vybavenosti
a permanentní kvalitní údržby;

•

dětská hřiště;

•

výstavba nové sportovní haly;

•

nové venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem;

V současnosti pokračuje pokles zdatnosti a pohybové gramotnosti v souvislosti
s úbytkem přirozeného pohybu dětí a mládeže. Dvě až tři vyučovací hodiny tělesné
výchovy v rámci vyučování jsou nedostačující. Na školách by měla být nabídka sportovně
zaměřených kroužků, ale také nabídka pohybových aktivit a cvičení zaměřených na
prevenci vad držení těla. Je třeba podporovat pravidelné školní soutěže, kterých by se
zúčastnily nejen děti, které aktivně sportují v klubech, ale i neorganizovaní sportovci.
Dále by měl existovat sportovní program nesoutěžního charakteru pro mládež s nízkou
zdatností nebo obezitou, který by přivedl děti k pravidelným pohybovým aktivitám v
rozsahu 5 hodin týdně. Důležité je, aby tyto aktivity byly široce dostupné.

7 Navrhovaná opatření a priority
Jedná se o vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech
podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města
Sedlčany.
Město Sedlčany má zpracovaný územní plán města, kde je představena vize a prioritní
oblasti rozvoje. Jednou z nich je kvalita života, do které patří mimo jiné školství, sport
a rekreace. Další oblastí je doprava. Plán rozvoje sportu navazuje na územní plán
a stanovuje priority města Sedlčany pro oblast sportu.
Jednou z oblastí podpory sportu je jeho rekreační funkce pro nejširší vrstvy obyvatel
s využitím přírodního prostředí ve městě a okolí a stávajících i nově vybudovaných
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sportovních zařízení a hřišť. Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně
nenáročné (s použitím vlastního nebo vypůjčeného vybavení) a v případě cyklostezek
a veřejně přístupných hřišť nebudou ani časově omezené.
Přírodní podmínky určují základní formy rekreačního využití pro rekreaci každodenní
letní i zimní a dlouhodobou letní. Pro možnost každodenní rekreace letní je v Sedlčanech
soustředěna široká nabídka hřišť. V ostatních místních částech jsou to travnatá hřiště. Pro
zimní rekreaci je v Sedlčanech lyžařský vlek. Řešené území je protkáno sítí cyklotras a
pěších turistických tras.
Jako priority v oblasti rekreačního sportu jsou navržena:
•

drobná hřiště v plochách pro bydlení,

•

cyklostezky,

•

plavecký bazén.

Navrhuje se založit:
•

místní nemotoristickou komunikaci Sedlčany – Příčovy;

•

cyklistickou stezku Sedlčany (vodní nádrž) směr Sedlec – Prčice (výstavba
2019–2020).

Pro rekreaci u vody, vodní sporty a rehabilitaci se navrhuje vybudovat krytý plavecký
bazén v prostoru mezi zimním stadionem a hřištěm s umělým trávníkem ve Zberazské
ulici v Sedlčanech.
Navrhuje se využít východní část plochy železničního nádraží pro občanské vybavení
a služby v oblasti rekreace a cestovního ruchu (informační centrum, půjčovny atd.)
Strategický plán města Sedlčany v oblasti sportovních aktivit by měl řešit cyklistickou
a pěší dopravu v širších souvislostech. Měl by zahrnovat:
•

budování cyklostezek a cyklotras, včetně stavebních úprav, značení, osázení
informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře,

•

realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy,

•

vytvoření komplexní analýzy současného stavu bezbariérových tras a návrhu
možných řešení,
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•

bezbariérové úpravy místních komunikací včetně chodníků,

•

bezbariérové úpravy přístupu k zastávkám a stanicím veřejné dopravy,

•

realizace místních úprav provozu.

Další oblastí je preventivní působení sportu vzhledem ke zdraví a sociálně-patologickým
jevům. Vytvoření široké členské základny ve sportovních organizacích umožňuje
zvyšování úrovně výkonnostního sportu. Základními prioritami v oblasti sportu pro
všechny a výkonnostního sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a
podpora sportovních reprezentantů. Úspěšní sportovci jsou každoročně oceňováni za
reprezentaci města Sedlčany. Město Sedlčany by mělo definovat prioritní sporty, kde se
dlouhodobě daří držet dobrou úroveň sportovní přípravy dětí a mládeže a vychovávat
úspěšné sportovce.
Na druhé straně je třeba zdůraznit, že výkonnost nemůže být jediným kritériem hodnocení
činnosti klubu, je důležité vnímat sport jako prostředek zvyšování tělesné zdatnosti,
formování charakteru a utváření sociálních vztahů přispívajících k dobré životní pohodě.
Z hlediska dostupnosti sportu pro děti a mládež je důležité, aby financování sportovních
a pohybových aktivit nebylo jen na straně rodičů, ale aby město přispívalo na činnost
sportovních organizací dle předem stanovených pravidel. Je potřeba podpořit trenéry
a instruktory při zvyšování jejich odborné kvalifikace a nespoléhat na dobrovolnický
systém trénování dětí a mládeže. Kluby potřebují profesionální trenéry s širokým
záběrem vědomostí, aby u sportu převážilo jeho pozitivní působení na populaci. Dále je
důležité doplnit chybějící infrastrukturu, aby nebylo nutné dojíždět např. do bazénu
do jiných měst.
V oblasti sportu je v plánu zlepšování a modernizace sportovních zařízení:
•

investice do hřišť (včetně dětských hřišť), sportovišť a sportovních objektů,

•

výstavba nových sportovních zařízení, včetně specifických zařízení, zaměřených
na aktivity, o které je velký zájem mezi dětmi a mládeží,

•

výstavba specializovaných sportovišť určených pro specifické skupiny
obyvatelstva (senioři) nebo handicapované skupiny obyvatelstva.
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Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury
z hlediska nároků na současné sportovní vyžití, na tvorbu návrhů na doplnění
a modernizaci stávající sportovní infrastruktury, s cílem dosáhnout zlepšení
kvalitativních parametrů sportovišť (možnost realizace nových, dosud nerealizovatelných
kolektivních her aj.). Úspěšnému splnění plánovaných opatření má pomoci vytvoření a
naplňování specializovaného Plánu sportu.

8 Finanční zajištění plánu rozvoje sportu
8.1 Financování sportu – stát a kraj
Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové
aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale
i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.
Objem finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech
úrovních ukazuje jako významně nižší než u většiny zemí EU. Vysoká ekonomická
spoluúčast rodin na sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu, trvalý
pokles zdatnosti populace, snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity
a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v České republice ve srovnání se zeměmi EU
alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje sportu podpořené novou
legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci dotačních programů,
institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace sportovních odborníků.
Sport je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové
organizace a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Je nutné hledat nové
řešení institucionálního zabezpečení sportu, neboť zjištěné problémy jsou takového
rozsahu a významu, že je nemůže vyřešit stávající uspořádání.
Materiál „Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce
Sport 2025) předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority,
strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025. Jednou z priorit Koncepce
Sport 2025 je dodržování principu transparentnosti rozdělování dotací a otevřenosti
informací jak na straně státu, tak na straně sportovních subjektů.

Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále též „MŠMT“)
poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech
vyhlašovaných na kalendářní rok, zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže,
sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných
sportovních reprezentantů České republiky.
MŠMT poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programu
podpory na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku. Okruh oprávněných příjemců a časové období, na něž je program podle věty
první vyhlášen, stanoví dokumentace tohoto programu.
V souladu s Koncepcí sportu 2025 (ČR) byla vydána novela (zákon č. 178/2019 Sb.,)
k zákonu o podpoře sportu, která zakládá Národní sportovní agenturu, na kterou přechází
od 1. ledna 2020 kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a bude připravovat
a vyhlašovat dotační programy na rok 2021 a další roky ze státního rozpočtu (příp.
z operačních programů Evropské Unie).
Agentura bude rozdělovat dotační prostředky státního rozpočtu pro rok 2021.
Odpovídající výzvy bude vyhlašovat průběžně v roce 2020. Jejím cílem je především
vytvoření nástroje pro zlepšení podmínek ve sportu tak, aby odpovídaly významu sportu
jako veřejně prospěšné činnosti, základního atributu zdravého života a nástroje pro
udržování fyzické i psychické kondice dětí i dospělých, preventivního nástroje proti
vzniku onemocnění, nástroje posilování dlouhověkosti, předcházení důsledkům
nadužívání informačních technologií na úkor přirozeného způsobu trávení volného času,
posilování protidrogové prevence, prevence růstu kriminality i gamblerství i motivačního
nástroje výchovy dětí, zásadně ovlivňujícího jejich zdravý tělesný, citový, rozumový a
mravní vývoj. Tím jde plně v souladu se zásadami, na kterých je postaven i tento Plán
rozvoje sportu, především pak jeho Změna č. 1.
Vytvoření Národní sportovní agentury nemá žádný dopad na rozpočty krajů a obcí, spíše
se předpokládá, že dojde k posílení důvěry adresátů (především právě obcí) státem
poskytované podpory ve sportu i ostatní veřejnosti přenesením kompetence
a odpovědnosti v oblasti sportu na nově zřízený ústřední orgán státní správy, jehož
41

úkolem bude vykonávat působnost pouze v oblasti sportu. Zároveň se předpokládá,
že dojde ke zvýšení předvídatelnosti v poskytování státní podpory sportu, též v oblasti
pořizování hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku.
Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z prostředků EU. Hlavním dotačním
zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační podpora ČR,
prováděná prostřednictvím politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Na podporu venkova v oblasti zdravého životního stylu (relaxace, pohybové aktivity)
vytváří programy podpory rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Sekundárním
zdrojem dotací budou zdroje a fondy Středočeského kraje, případně Fondy, a to i na
privátní bázi. Město Sedlčany finanční zdroje kontinuálně monitoruje.

8.2 Financování sportu městem Sedlčany
Město Sedlčany přes SAS dotuje sport v Sedlčanech tím, že organizované sportovní kluby
a školy s uzavřenou uživatelskou smlouvou mají sportování na sportovištích
v hospodaření SAS buď úplně zdarma, nebo se slevou. I sportující veřejnost může využít
dotované vstupné například na veřejné bruslení nebo na atletickou dráhu a sektory či
sportování dětí na celém stadionu Taverny.
Schválený rozpočet PO Sportovní areály Sedlčany na rok 2018 a výhledy
rozpočtů 2019/2020 (v tis. Kč)

příspěvek zřizovatele provozní
– na činnost
příspěvek zřizovatele účelový
– na opravy a údržbu svěřeného
nemovitého majetku

schválený
rozpočet 2018

schválený
rozpočet 2019

výhled
rozpočtu 2020

4 515

5 234

5 094

1 000

1 000

1 000

Přehled výdajů města Sedlčany na sport v roce 2017 v tis. Kč:
VÝDAJE
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Plnění za

Název kapitoly

I – XII

% plnění

3.3. Tělovýchova a zájmová činnost

5 241,43

99,50

Příspěvek SAS

5222,99

100,00

4 233,00

100,00

989,99

100,00

18,44

40,98

Hřiště s umělým povrchem

4 576,40

99,97

Výměna osvětlení ZS

1 312,74

99,83

1 080,00

100,00

900,00

100,00

•

příspěvek na činnost

•

příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení

Provoz minigolfu

6. Všeobecná veřejná správa
Příspěvky obč. sdruž., zájm.org.
Tělovýchova
Šachový klub KDJS Sedlčany

20,00

Rugby club Sedlčany

15,00

SK Kraken Sedlčany

12,00

SK ZLOBR Sedlčany

17,00

Alena Novotná Sedlčany

35,00

TJ TATRAN Sedlčany

671,00

SK PEGAS Sedlčany

60,00

TJ SOKOL Sedlčany

70,00

Ostatní

100,00

Sportovně střelecký klub Sedlčany

2,00

Klub Velká Kobra Sedlčany

5,00

Gymnázium a SOŠE Sedlčany

10,00

Veronika Papežová – soutěže aerobik

7,00

Přehled výdajů města Sedlčany na sport v roce 2018 v tis. Kč:
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100,00

VÝDAJE
Plnění za

Název kapitoly

I – XII

% plnění

3.3. Tělovýchova a zájm. činnost

7 155,23

99,50

Příspěvek SAS

5 514,94

100,00

4 515,00

100,00

999,94

100,00

19,68

40,98

1 096,88

99,97

523,73

99,83

900,00

100,00

•

příspěvek na činnost

•

příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení

Minigolf
Hřiště s umělým povrchem (šatn. buňky)
Hřiště softballu – přemístění
6. Všeobecná veřejná správa
Příspěvky obč. sdruž., zájm.org.
Tělovýchova
Rugby club Sedlčany

15,00

Dvojka aerobik Sedlčany

35,00

SK PEGAS Sedlčany

60,00

TJ TATRAN Sedlčany

671,00

TJ SOKOL Sedlčany

70,00

Škola Taekwon-Do

12,00

Šachový klub KDJS Sedlčany

20,00

SK ZLOBR Sedlčany

17,00

Škola Taekwon-Do

12,00

Ostatní

41,00

Sportovně střelecký klub Sedlčany

2,00

Taneční klub Slimka

15,00

Závody Dračích lodí

5,00
44

100,00

SK Kraken Sedlčany

12,00

SK Zlobr

2,00

Aerobik mezinárodní soutěž

5,00

Příspěvky na sport r. 2018 celkem

941,00

Výdaje – TV. a zájm. činnost, přísp. TV org.

8 096,23

Přehled navrhovaných výdajů města Sedlčany na sport v roce 2019
v tis. Kč – SR/RO:
3.3. Tělovýchovná a zájmová činnost

25 706,00

Příspěvek SAS

6 2020,00

•

příspěvek na činnost

5 202,00

•

příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení

1 000,00

Minigolf

30,00

PD, TDI

253,00

Rekonstrukce dráhy a sektorů LAS

140,00

Koncepční studie – plavecký bazén

113,00

Dětské hřiště – opravy, údržba

155,00

Lesopark Cihelný vrch

195,00

Mrskošovna II. Etapa

1 660,00

LAS – umělé dráhy, sektory

17 211,00

Příspěvky na sport r. 2019

1 100,00

Výdaje – TV a zájm. činnost, přísp. TV org.

26 806,00

Hřiště s umělým povrchem (r. 2016–2017)

11 074,91

Příspěvek na vybavení hřiště s um. povrchem (2016)
Výměna osvětlení ZS (r. 2017)

612,00
1 312,74

45

Přehled navrhovaných výdajů města Sedlčany na sport v roce 2019
(podpora městem Sedlčany na aktivity žadatelů)
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Nejvíce aktivních sportovců má fotbalový oddíl, jehož hráči hrají ve všech věkových
kategoriích v různých soutěžích FAČR (okresní přebor a krajský přebor), mužstvo "A"
hraje Divizi A.
Florbal, který zahájil činnost v roce 2008, hraje přebor mužů Středočeského kraje a Prahy.
Kanoistika má několik let úspěchy v mládežnických kategoriích a jejich odchovanci se
prosazují i v reprezentaci. Od podzimu 2008 mají vodáci novou loděnici. Každým rokem
oddíl pořádá několik významných závodů. Stolní tenis hraje v soutěžích dospělých s 5
družstvy od ligových po okresní soutěže. Mládež se účastní bodovacích turnajů. Nohejbal
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hraje svá mistrovská utkání OP v "Háječku". Muži hrají soutěž okresního přeboru.
Turistika pořádá za sezonu několik významných pochodů. Mladí hráči z oddílu Volejbalu
hrají soutěž Krajského přeboru II. třídy, skupina B „Posázaví“. Lední hokej má díky
novému ZS, největší nárůst členů. Mužstvo „A“ hraje krajskou soutěž.
Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších přepisů. Předmětem je podpora především
pravidelného,

celoročního,

dětského,

mládežnického

a

výkonnostního

sportu

pro registrované členy sportovních klubů, sportovních družstev, ale i jednotlivce,
kteří provozují nejen výkonnostní sport, ale zároveň aktivně reprezentují město Sedlčany.
Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři, který je dostupný
na

internetových

stránkách

města

Sedlčany

(https://www.mesto-

sedlcany.cz/filemanager/files/414740.xls) nebo v listinné podobě na podatelně MěÚ
Sedlčany.
Zastupitelstvo města Sedlčany nejprve schvaluje celkový objem dotací. Rada města
Sedlčany, v souladu se zákonem, v měsíci lednu vyhlašuje výzvu k podání žádosti
o dotace. Komise sportu a tělovýchovy předloží na základě podaných žádostí návrh
na rozdělení dotací. Následně jsou žádosti projednány Radou města Sedlčany,
která schvaluje žádosti do 20 000,- Kč včetně a žádosti v hodnotě nad 20 000,- Kč
doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Sedlčany.
Dotace se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využita v rámci daného
kalendářního roku zejména na:
Dotace z rozpočtu města Sedlčany se poskytuje na pravidelnou činnost sportovních
organizací a na jednorázové aktivity. Celkový objem dotace z rozpočtu města Sedlčany
(100 %) se dělí dle návrhu Komise sportu a tělovýchovy. Úspěšní žadatelé uzavřou
s městem Sedlčany veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na příslušný rok
a ve stanoveném termínu předloží závěrečnou zprávu o využití dotace.
•

zajištění sportovní přípravy dětí a mládeže,

•

úhradu energie,
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•

pronájem sportovišť,

•

materiálové náklady,

•

věcné dary, ceny a ocenění pro soutěžící,

•

činnost trenérů,

•

opravy a údržby,

•

akce pro děti a mládež, soustředění, doprava na soutěže a jiné.

Pravidla pro rozdělení dotace
Pro děti a mládež je vyčleněno minimálně 65 % z celkové dotace.
Rozděleno dle věkových kategorií (věková hranice dosažená v daném kalendářním
roce):
•

Děti 3–15 let – koeficient 1,25,

•

Mládež 16–19 let – koeficient 2,

•

Mládež 20–23 let – koeficient 1,

•

Handicapovaní sportovci – koeficient 4.

Počet sportovců ve věku 3–23 let se vynásobí výše uvedeným koeficientem (koeficientní
body). Z celkové finanční částky přidělené pro děti a mládež se vypočítá hodnota jednoho
koeficientního bodu. Dotace pro jednotlivé spolky se vypočítá jako násobek hodnoty
jednoho koeficientního bodu a součtu koeficientních bodů jednotlivých spolků.
Bonus sportovním spolkům + rezerva na pořádání soutěží, reprezentaci města Sedlčany
na významných soutěžích (ME, MS, SP, atd.) je vyčleněno maximálně 35 % z celkové
dotace (bonus pro sporty s dlouhodobou tradicí, práce s dětmi a mládeží, divácká
atraktivita sportu, návštěvnost, vysoké materiální náklady sportu, atd.).
Přesný model (procentuální poměr) bude stanoven Radou města Sedlčany na každý
kalendářní rok.

Srovnání financování sportu s jinými městy
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Město Sedlčany má k dispozici dokument „Sportovní benchmarking obcí a měst“, v němž
je souhrnné hodnocení za rok 2015, vycházející z analýzy dat 22 českých obcí a měst.
Sportovní benchmarking je průběžný systém hodnocení rozvoje sportu na základě 26
indikátorů.
Ve srovnání s dalšími městy vycházejí pro Sedlčany následující parametry (výběr):
•

celkové výdaje do oblasti sportu v poměru k celkovým výdajům rozpočtu –
1. kvartil,

•

běžné výdaje do oblasti sportu v poměru k běžným výdajům rozpočtu – 2. kvartil,

•

celkové výdaje do oblasti sportu v poměru k počtu obyvatel – 2. kvartil,

•

dotace sportovním klubům v poměru k počtu obyvatel – 1. kvartil,

•

sportovní plochy celkem / rozloha obce – 2. kvartil,

•

sportovní plochy celkem / počet obyvatel – 3. kvartil,

•

provozní výdaje na sportovní zařízení / počet obyvatel – 3. kvartil,

•

sportovní akce na území obce / 12 měsíců – 1. kvartil,

•

celková členská základna / počet obyvatel – 2. kvartil,

•

celková členská základna mládeže / počet obyvatel – 2. kvartil.

Shrnutí výsledků sportovního benchamarkingu
Z hlediska základních charakteristik rozpočtu vykazují Sedlčany průměrné hodnoty.
Dotace sportovním klubům jsou v přepočtu na jednoho obyvatele na nízké úrovni.
Celkovými rozměry sportovních ploch v přepočtu na jednoho obyvatele je podíl
nadprůměrný. Nadprůměrné jsou také provozní výdaje na sportovní zařízení. Počet
sportovních akcí na území města Sedlčany je spíše nízký (jedna akce za měsíc). Členská
základna sportovních klubů je v porovnání s dalšími městy průměrná.
Město Sedlčany se zavazuje, že bude v letech 2018–2030 ze svého rozpočtu
financovat sport následovně:
V oblasti investičních výdajů – město Sedlčany se zavazuje, že bude pravidelně podávat
žádosti o dotace na investiční akce týkající se sportovní infrastruktury města Sedlčany
a že bude spolufinancovat všechny přidělené dotace ze svého rozpočtu.
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9 Harmonogram
V období let 2019–2022 bude město postupovat dle priorit stanovených v tomto
dokumentu. Je plánována rekonstrukce objektu Sokolovny Sedlčany, vybudování
tribuny, rekonstrukce hrací plochy se zavlažováním. Město Sedlčany vidí jako prioritu
krytý plavecký bazén. Na tuto akci proběhne příprava projektové dokumentace.
Na zimním stadionu je naplánována modernizace technologie. Bude pokračovat budování
sportovně-rekreačního areálu v Luční ulici, kde je prostor pro fotbal, softball, rugby a
další volnočasové aktivity. Bude pokračovat budování a značení cyklostezek, obnova
starých polních cest. Dalším místem pro pohybové aktivity je lesopark Cihelný vrch.
Proběhne také rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ.
Město Sedlčany na svém webu vytvoří platformu pro propagaci sportu, kde budou
informace o sportovních zařízeních, sportovních klubech, akcích a soutěžích.
Ve spolupráci s kluby a veřejností by zde měly být aktuální informace o možnostech
sportování a propagace pravidelného pohybu. Bude zde i prostor pro představení
úspěšných jednotlivců i kolektivů, kteří mohou ke sportu přivést hlavně mládež. Dále je
potřeba umožnit i neformálním skupinám sportovců a jednotlivcům vyhledávat
prostřednictvím sportovního portálu jiné skupiny a jednotlivce pro společné pohybové
aktivity a sport.
Město Sedlčany bude pravidelně komunikovat se sportovními kluby ohledně jejich potřeb
a priorit a možnostech financování jejich činnosti. Ve spolupráci sportovních organizací
s řediteli škol by měl vzniknout plán sportu a pohybových aktivit pro žáky a studenty škol
tak, aby na všech školách měly děti a mládež vhodné podmínky pro rozvoj zdatnosti a
všestrannosti nad rámec tělesné výchovy. Děti a mládež by měly trávit volný čas venku
pohybovými aktivitami alespoň 1 hodinu denně. Je k tomu zapotřebí dostatek vhodných
sportovišť a také vyškolených instruktorů.
V letech 2022–2026 je k realizaci navrženo naplnění závěrů nákladové studie posuzující
využitelnost a nákladovost realizace bazénu, aquacentra příp. jiného areálu tohoto druhu,
dále městská víceúčelová hala odpovídajících parametrů a také ukončení projektu
rekonstrukce atletického stadionu. Po celém území města Sedlčany se budou postupně
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doplňovat další prvky sportovní infrastruktury – např. workout a dětské hřiště. Bude
pokračovat rozšiřování a zkvalitňování cyklodopravy v rámci města Sedlčany.
Plán na roky 2026–2030 bude vycházet z demografické prognózy. Obecně je trendem,
že mladí lidé chtějí mít dostatek času a prostoru na své koníčky a volnočasové aktivity,
a to i v době, kdy založí rodinu a mají děti, chtějí v těchto aktivitách pokračovat. Bude
tedy zapotřebí vytvářet podmínky pro společné pohybové aktivity rodičů s malými dětmi
a současně i pro předškolní děti samotné. Na druhé straně se zvyšuje počet seniorů, kteří
chtějí aktivně trávit život a udržet si dobrou fyzickou kondici i ve vyšším věku.
Město Sedlčany by mělo mít vybudovanou dostatečnou sportovní infrastrukturu
co do pestrosti a kapacity pro všechny věkové a sociální skupiny. Školní sport by měl být
součástí výchovně vzdělávacího procesu. Výkonnostní sport bude mít při vytvoření
příznivých podmínek dostatečnou členskou základnu a vzniknou dobré podmínky
i pro vrcholový sport. Město Sedlčany bude podporovat školní sportovní soutěže,
sportovní akce pro veřejnost i organizaci významných sportovních událostí regionálního
i národního charakteru.

Tabulka projektových záměrů města Sedlčany
Název akce

Upřesňující popis

Lehkoatletický stadion – rekonstrukce

rekonstrukce drah, sektorů, hřiště
na kopanou, tribuna

Šatnové buňky – hřiště s umělým povrch.

realizace šatnových buněk u fotbalového
hřiště s UT3G

Hřiště softballu – přemístění

výstavba hřiště pro softball a přemístění
vybavení ze stávajícího hřiště

Volnočasový areál Luční ul. – II. etapa

výstavba oválu pro cyklo, in-line, koloběžky
apod., úprava areálu v Luční ul.

Lesopark Cihelný vrch – údržba, mobiliář

úprava lesoparku pro rekreační
a sportovní využití (cross běh)
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Dětská hřiště – opravy a údržba

údržba stávajících rozptýlených hřišť
ve městě

Dětská hřiště – nové hřiště v Oříkově

výstavba nového hřiště v osadě Oříkov

Lávka přes Mastník (u Sokola)

opravy na lávce pro pěší a běh u sportovního
areálu

Hřiště Sestrouň – terénní úpravy
Koncepční studie – plavecký bazén

vypracování ekonomického posouzení
možností výstavby zařízení pro plavecké
sporty a rekreaci

Doplnění, údržba a rekonstrukce
drobných sportovních ploch a prvků
rozptýlených na území města Sedlčany

workout, cvičení pro mladé i seniory,
průběžná obnova

Městský park Tyršova Sedlčany,
dokončení

vytvoření prostoru pro individuální sportovní
využití (workout, koloběžky apod.)

Rekonstrukce skateparku Taverny

stávající vybavení je na hranici životnosti,
potřeba kompletní výměny

stávající budova s tělocvičnou je
v nevyhovujícím technickém stavu,
Rekonstrukce budovy č. p. 150 „Sokolovna rekonstrukce dle odborného posouzení,
doporučeno umístit sportovní vybavení pro
Sedlčany“
squash, wellness, venkovní pingpongové
stoly, ...
Krčínova cyklostezka Sedlčany – SedlecPrčice

nová cyklotrasa regionální úrovně

Rozvoj víceúčelového sportovněvolnočasového areálu v Luční ulici

ovál pro cyklo, in-line, běžecké dráhy,
workout posilovna, softball, fotbal, rugby,
víceúčelové hřiště s umělým povrchem
(basketball, nohejbal, …), lezecká stěna,
pétanque, kuželky, hasičský sport, (lanový
park mezi stromy), součástí areálu
tréninkové prostory a vybavení včetně
zázemí pro sportovce a návštěvníky

Cyklostezka Sedlčany – Příčovy

nová cyklostezka

Městská cyklostezka a běžecká trasa
propojující sedlčanské sportovní areály

stezka z LAS Taverny podél potoka
na Kotlinu, příp. okruh (Luční, terminál, Pod
Potoky, Jateční, Zberazská, Potoční, lávka
přes Mastník)

Rekonstrukce travnatých ploch
fotbalového stadionu

drenáže, umělé zavlažování

Rekonstrukce umělého osvětlení
fotbalového stadionu

odstranění stávajícího – náhrada za nové
osvětlení
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Vytvoření uzlu cyklotras a turistických tras nasměrování tras do prostoru terminálu se
na Přestupním terminálu (ukazatele,
zázemím pro cykloturistiku, úschovna kol
rozcestníky)
a záchytné parkoviště
Cyklostezka Sedlčany – Červený hrádek

nová cyklostezka ze Sedlčan do lesoparku
(Potoční – Nádražní – Červený hrádek),
napojena na „Městskou cyklostezku LAS –
Kotlina“)

Úprava okolí kurtu pro beach volejbal

ul. Pod Potoky

Rekonstrukce Zimního stadionu Sedlčany
(mantinely, ledová plocha)
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu
Dokončení zázemí pro hráče u hřiště
s UT3G

zpevněné plochy v areálu, zázemí sportovců

Úprava valu, krytá tribuna v areálu
fotbalového stadionu, zázemí pro diváky,
víceúčelové hřiště pro děti

rozšíření kapacit pro návštěvníky, doplnění
víceúčelového využití fotbalového stadionu
v ul. Pod Potoky

Výstavba zařízení pro volnočasové,
sportovní a rekreační využití související
s vodními sporty

(aquacentrum, bazén, koupaliště, …)
na základě doporučení odborné studie, příp.
na základě hlasování v místním referendu

Rekonstrukce sportovišť U Háječku
(minigolf, pétanque, …)
Lanový park U Háječku
výstavba dopravního hřiště u ZŠ (Příkrá ul.
alt. Luční)

Dopravní hřiště
Rekonstrukce budovy tělocvičny 1. ZŠ
Pokračování „příčovské“ cyklostezky
(cyklotrasa Solopysky)

spolupráce se sousedními obcemi
na prodloužení stezky cyklotrasou

Rekonstrukce budovy s tribunou
fotbalového stadionu č. p. 151
Rekonstrukce budovy se zázemím stadionu
Sedlčany č. p. 123
Rekonstrukce budovy se zázemím
lehkoatletického stadionu Sedlčany č. p.
105
Bikepark

rozšíření a úprava bikeparku v Jateční ul.

Zkapacitnění hřiště s UT3G pro diváky

výstavba diváckých prostor a zázemí
u hřiště

Hřiště na parkour

nová stavba
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Výstavba městské víceúčelové sportovní
haly s univerzálním sportovním využitím

pokrytí nárůstu požadavků sportovních spolků
a veřejnosti v oblasti sportu, zajištění prostor
pro akce pod patronátem nebo s účastí města
Sedlčany

Rekreační plocha v zóně č. 13 dle ÚP

využití břehů retenční nádrže pro rekreaci,
sanace břehů, přírodní pláž, vymezení míst
pro rybářský sport

Areál bývalého koupaliště

rekonstrukce stávajícího nefunkčního
koupaliště a celého areálu v ul. Zberazská, dle
studie ve prospěch rybářského sportu, zázemí
pro společenské akce

Rekonstrukce zimního stadionu –
technologie chlazení
Rekonstrukce Zimního stadionu Sedlčany
– dostavba šaten
Výstavba, obnova sjezdového areálu
Šiberný vrch
Rekonstrukce zázemí Zimního stadionu
Sedlčany č. p. 152
Rekonstrukce povrchu hřiště s UT3G
včetně rekonstrukce umělého osvětlení

výměna povrchu, osvětlení v rámci konce
životnosti materiálů

Výměna travnaté plochy na fotbalovém
stadionu v ul. Pod Potoky

Tabulka projektových záměrů sportovních spolků
Název akce

sport / spolek

Zajištění prostor pro činnost ve vlastním
zařízení, dlouhodobém nájmu a doplnění
vybavení (závodní stojany, kotouče,
tréninkové základny, osy apod.)

kulturistika / Sportovní klub ZLOBR
Sedlčany, z. s.

Vybudování hygienického zázemí v depu,
motosport / Auto Klub RAC Sedlčany v AČR
údržba stávajících zařízení
Vybudování skladu sportovních pomůcek
v tělocvičně v Zahradní ulici, doplnění
aerobik / Alena Novotná, z. s.
a obnova vybavení pro výkonnostní
i rekreační úroveň
Doplnění a rozšíření počtu sportovních
pomůcek (nácvikové lapy, naražeče,
chrániče rukou, nohou a zubů)

Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN
SOOL, z. s.
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Zajištění prostor pro činnost spolku
(rybářský sport)

rybářský sport / MO ČRS Sedlčany, z. s.

Zajištění prostor pro činnost spolku
(střelecký klub), doplnění vybavení
sportovních pistolí a pušek

Sportovně střelecký klub Sedlčany

Vybudování či rozšíření stávajícího
objektu pro uskladňování lodí

TJ Tatran Sedlčany, oddíl kanoistiky

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod
stávajícím hřištěm v Luční ul., zajistit
standard odpovídající certifikaci hřišť pro
extraligové soutěže mládeže v softballu
(antuka v IF, hřiště odpovídajících
rozměrů, osvětlení, zavlažování, šatny),
softball / Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.
odpovídající tréninkové vybavení
(nadhazovací bullpeny, pálkařské tunely
apod.) a prostory zázemí ve stávajícím
nebo nově vybudovaném areálu.
Doplňování sportovních pomůcek
a vybavení
Vznik nového sportoviště v rámci
sportovního areálu v Luční ulici, vybavení
Rugby Club Sedlčany, z. s.
tohoto sportoviště pro rugby, zajištění
odpovídajícího zázemí (šatny)
Údržba stávajících zařízení

TJ Tatran Sedlčany, oddíl volejbalu

Zajištění prostor a vybavení pro závodní
činnost

TJ Tatran Sedlčany, oddíl stolního tenisu

Zajištění zázemí pro sport a regeneraci
(šatny, wellness, fitness, ubytování)

hokej / Tělovýchovná jednota Tatran
Sedlčany

10 Závěr
Schválená Změna č. 1 Plánu rozvoje sportu města Sedlčany 2019–2030 se stane
základním koncepčním vodítkem pro rozhodování Zastupitelstva a Rady města Sedlčany,
výkonné orgány města Sedlčany a subjekty založenými nebo zřízenými městem Sedlčany
pro období let 2019–2030. Stanovuje priority ve sledované oblasti a uvádí základní
finanční proporce dílčích prostředků a předmětů podpory. Vzhledem k vývoji potřeb
občanů a v závislosti na finančních možnostech bude moci být tento dokument upravován
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a realizace navržených opatření případně i zrychlována nebo dle potřeb upravována a
nahrazována.
Záměrem města Sedlčany je zabezpečit všestrannost a dostupnost sportovišť pro širokou
veřejnost. Město Sedlčany rovněž poskytne prostor k iniciativě při organizaci sportovních
akcí (např. Mistrovství republiky apod.). Město Sedlčany bude i nadále oceňovat nejlepší
sportovce a zavazuje se, že bude podporovat rozvoj sportu, a to jak na svých vlastních
sportovištích, tak také projekty sportovních klubů.
S výhledem na potřeby občanů v dalším období je třeba doplnit infrastrukturu tak,
aby odpovídala požadavkům na technické parametry pro výkonnostní sport a poskytla
odpovídající divácké zázemí. Dlouhodobou prioritou města Sedlčany je vybudování sítě
cyklostezek.
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11 Přílohy
Příloha č. 1 – Sportovní plochy na území města Sedlčany zapracované do územně
plánovací dokumentace
Poř. č.
1

Název sportoviště (hřiště, stadion, sportovní hala, tělocvična, apod.)
Areál „Háječek“ na Severním sídlišti (2× hřiště, 2× nohejbalový kurt, dětské hřiště,
minigolf)

2

Dětské hřiště (ul. U Kulturního domu)

3

Tenisový kurt (pod tiskárnou Macík)

4

Areál kolem „Starého hřiště“ (tenisové kurty, nafukovací hala, zimní stadion,
fotbalové hřiště s umělým povrchem)

5

Areál kolem fotbalového hřiště (fotbalové hřiště, kurt, hřiště na plážový volejbal)

6

Za Nemocnicí (dětské hřiště, asfaltové hřiště)

7

Dětské hřiště u ZUŠ Sedlčany

8

Tělocvična SOU Sedlčany (ul. Petra Bezruče)

9

Tenisový kurt u SOU Sedlčany (ul. Petra Bezruče)

10

Rákosníčkovo hřiště (ul. Na Potůčku)

11

Hřiště s umělým povrchem u SOU Sedlčany (ul. Petra Bezruče)

12

Hřiště (štěrk) a dětské hřiště v ul. Olbrachtova

13

Bývalé softballové hřiště (ul. Luční)

14

Dětské hřiště (ul. Průběžná)

15

Městský stadion Taverny (běž. dráha, LA prvky, travnaté hřiště, kurt, skatepark)

16

Zázemí pro kanoistiku u retenční nádrže v Sedlčanech

17

Sportovní hala G a SOŠE (ul. Luční)

18

Tělocvična 1. ZŠ Sedlčany (ul. Nádražní)

19

Areál bývalého koupaliště u sedlčanské kotliny (rybáři)

20

Areál sedlčanské kotliny (motorismus)

21

Navržená zastavitelná plocha pro sport dle územního plánu – možné rozšíření
zázemí pro sedlčanskou kotlinu

22

Areál „Mrskošovna“ (softball) (ul. Luční)

23

Hřiště (štěrk) za učilištěm na Červeném hrádku

24

Hřiště (tráva) Třebnice
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25

Fotbalové hřiště Třebnice

26

Fotbalové hřiště, asfaltové hřiště, dětské hřiště Solopysky

27

Dětské hřiště Zberaz

28

Dětské hřiště Libíň

29

Tělocvična, fitness centrum (budova KDS Sedlčany)

30

Tělocvična TJ Sokol (Sokolovna Sedlčany)

31

Tělocvična, fitness centrum (nám. T. G. Masaryka č. p. 34, Sedlčany)
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Obrázek č. 9: Sportoviště v místní části Libíň, katastrální mapa

Obrázek č. 10: Sportoviště v místní části Libíň, ortofotomapa
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Obrázek č. 11: Sportoviště v místní části Libíň, základní mapa
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Obrázek č. 12: Sportoviště v místní části Sedlčany, katastrální mapa
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Obrázek č. 13: Sportoviště v místní části Sedlčany, ortofotomapa
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Obrázek č. 14: Sportoviště v místní části Sedlčany, základní mapa
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Obrázek č. 15: Sportoviště v místní části Solopysky, katastrální mapa

Obrázek č. 16: Sportoviště v místní části Solopysky, ortofotomapa
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Obrázek č. 17: Sportoviště v místní části Solopysky, základní mapa

Obrázek č. 18: Sportoviště v místní části Třebnice, katastrální mapa
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Obrázek č. 19: Sportoviště v místní části Třebnice, ortofotomapa
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Obrázek č. 20: Sportoviště v místní části Třebnice, základní mapa
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Obrázek č. 21: Dostupnost hřišť a jiných sportovních ploch na území města
Sedlčany a v místních částech města Sedlčany
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12 Použité zdroje
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Webové stránky města Sedlčany a sportovních organizací ve městě Sedlčany
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Územní plán města Sedlčany
Webové stránky škol v Sedlčanech
Sedlčanský kurýr
Sportovní areály Sedlčany, p. o., – Výroční zpráva za rok 2017, 2018 a webové stránky
Sportovní benchmarking obcí a měst
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13 Seznam zkratek
AŠSK

Asociace školních sportovních klubů

EU

Evropská unie

ČR

Česká republika

G a SOŠE

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická

MěÚ

Městský úřad

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

PO

příspěvková organizace

RM

Rada města Sedlčany

SAS

Sportovní areály Sedlčany

SOU

Střední odborné učiliště Sedlčany

ŠSK

školní sportovní klub

TJ

tělovýchovná jednota

TV

tělesná výchova

TVZ

tělovýchovné zařízení

ZS

Zimní stadion Sedlčany

ZŠ

základní škola
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