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1 Úvod 
 

Hlavním cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný stav sportu v obci a stanovit priority 

pro oblast sportu v Lazinově. Obec se na základě tohoto dokumentu bude snažit vyhovět 

potřebám svých občanů a zlepšit tak sportovní podmínky v obci. Plán rozvoje sportu bude 

informovat občany ohledně budoucího plánování sportovní infrastruktury a také o možnostech, 

jak se budou konkrétní projekty financovat. 

Sport se dotýká všech lidí, tedy i občanů Lazinova. Pro obec je důležité sport v obci podporovat, 

jeho účinky mohou pozitivně ovlivnit kvalitu života občanů. Mino zdravotního přínosu, který je 

velmi důležitý, existuje mnoho dalších kladů jako je např. seberealizace nebo také nástroj pro 

začlenění člověka do společnosti. 

Pro podporu sportu v obci, je zapotřebí mít kvalitní infrastrukturu, která by sloužila obyvatelům 

obce Lazinov a vyhověla tak jejich potřebám. Celkově je v zájmu obce zlepšit sportovní 

podmínky a najít možnosti jak sportovní aktivity a projekty financovat. 

Plán rozvoje sportu Lazinov je zpracovaný na období 2021-2025. Při zhotovení tohoto 

dokumentu bylo nahlíženo k doporučené osnově dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění 

zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a do strategického 

dokumentu Programu rozvoje obce Lazinov 2021-2025.  
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2 Vymezení základních pojmů 
 

Sport1 (ze staroangl. disport = bavit se, roznášet, jehož základem je lat. disportare = 

rozptylovat se, bavit se) – jakákoliv pohybová aktivita, která má charakter hry a realizuje se 

v rámci přesně stanovených pravidel a zásad fair play. 

Sport2 je každá forma tělesné činnosti. Cílem této činnosti je: 

- rozvoj tělesné a psychické kondice, 

- rozvoj společenských vztahů,  

- upevňovat zdraví lidí, 

- dosahovat sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích a to samostatně nebo 

společně. 

Sport pro všechny – jedná se o organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybová 

rekreace, která je určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

Sportovní organizace – je právnická osoba, která je založená za jiným účelem než dosažení 

zisku. Předmět činnosti této oraganizace je činnost v oblasti sportu. 

Sportovní zařízení – slouží k provozování sportu , jedná se o budovu, objekt, pozemek nebo 

vodní plochu. 

Sportovec – je každá fyzická osoba, která se věnuje sportovní činnosti. Může jít o  sportovce, 

který je evidovaný u sportovní organizace nebo také může jít o neevidovanou osobu, která se 

věnuje sportu ve svém volném čase.  

Sportovní akce – jedná se například o soutěž, zápas, hru, závod nebo jinou sportovní 

aktivitou nebo sportovní událost. 

Významná sportovní akce – podle zákona č. 115/2001 Sb. je to sportovní událost 

mezinárodního významu, která se odehrává na území České republiky.  V rámci plánu rozvoje  

může jít o událost, které se mohou účastnit i obyvatelé okolních nebo vzdálenějších měst a 

obcí. Takto pak může docházet k propagaci určité sportovní organizace či celé obce.  

Dobrovolnictví – dobrovolnictví ve sportu označuje nejrůznější činnosti potřebné k zapojení 

do sportování. Je to svobodně volená činnost, vykonávaná ve prospěch sportovní organizace 

nebo jednotlivého sportovce se zkušenostmi či určitou odbornou kvalifikací v oblasti sportu.  

Dobrovolník – je např. rozhodčí osoba, asistent, trenér či instruktor. Tato osoba je do této 

funkce dosazena nebo tuto činnost provádí dobrovolně bez nároku na odměnu či honorář. 

 

 
1 Sociologická definice sportu, zdroj: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Sport 
2 Na základě § 2 zákona o podpoře sportu 

 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hra
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Sport a tělesná výchova na školách – jedná se o pohybové aktivity v rámci školní docházky 

a výuky. V souvislosti s tím může škola pořádat sportovní akce jako jsou soutěžní i nesoutěžní 

aktivity, které probíhají v prostorách školy. Cílem těchto aktivit je rozšířit pohybové činnosti a 

také vytvořit kladný vztah ke sportu.  
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3 Úloha obce  
 

Obec ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport v obci3. 

 

Úkolem obce je: 

- zajistit rozvoj sportu pro všechny, především pro mládež,  

- zajistit přípravu sportovně nadaných talentů včetně zdravotně postižených občanů,  

- zajistit udržování a provozování svých sportovních zařízení, také výstavbu a 

rekonstrukci těchto zařízení a poskytovat je tak svým občanům pro vykonávání 

sportovní činnosti, 

- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,  

- zajistit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, nebo využívat dotační politiku na 

podporu sportu na území obce. 

 

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho 

provádění. 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 nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z 

rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

 

Obec Lazinov se aktivně podílí na rozvoji sportu, sportovních aktivit a cestovního ruchu ve své 

obci. V současné době je sport v obci spolufinancovaný z obecního rozpočtu na základě 

vyčleněných finančních prostředků a dále také ve formě darů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Na základě § 6 zákona o podpoře sportu 
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4 Obec Lazinov 
 

Obec Lazinov se nachází téměř na předělu Jihomoravského a Pardubického kraje 

v nejsevernější části okresu Blansko.  Lazinov má status obce s jednou územní částí, leží 

v nadmořské výšce 402 m n. m. Obec je umístněna na jižních svazích u přehradní nádrže 

Křetínka – jedné z nejčistších, a tím pádem i rekreačně  velice využívaných nádržích u nás. 

Lazinov je od roku 2000 členem Mikroregionu Letovicko společně s ostatními místně 

příslušnými obcemi v regionu.  

K 1. 1. 2021 žilo v obci 180 obyvatel, z toho 92 mužů a 88 žen. Největší zastoupení obyvatel 

bylo v produktivním věku 15-64 let. Průměrný věk obyvatel činil 43,5. Celková výměra obce 

k 31. 12. 2020 byla 396,43 ha. Největší plochu tvoří nezemědělská půda 262,68 ha, z toho 

lesní pozemek představuje 158,52 ha. Zemědělská půda je tvořena 123,75 ha, z toho největší 

položku vytváří orná půda 88,21 ha.  

 

 
Obrázek 1: Orientační mapa obce4 

 
4 Zdroj: mapy.cz 
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5 Současný stav v obci 
 

Obec Lazinov se pyšní krásnou krajinou, nedotčenou přírodou bez ekologické zátěže v blízkosti 

lesa a vodní nádrže, která láká místní obyvatele a také lidi z blízkého okolí k navštívení. Také 

klidné prostředí bez hluku města a čistý vzduch nabízí právě Lazinov. Je to vhodné místo pro 

různé sporty a sportovní akce, které jsou v obci již dlouholetou tradicí. V obci Lazinov se 

nachází tato místa pro sport a trávení volného času: 

• sportovní hřiště 

• dětské hřiště 

• vodní nádrž Letovice 

 

Sportovní hřiště 

Toto sportovní hřiště bylo vybudováno v roce 1983. Je tvořeno 2 pískovými a 2 asfaltovými 

prostranstvími. Hřiště ale není v dobrém stavu, proto je v zájmu obce vytvořit moderní 

víceúčelové hřiště. Takové hřiště by přilákalo zájemce o sporty jako je volejbal, nohejbal, tenis, 

streetball nebo minikopaná. Hřiště by bylo umístěno nad hasičskou zbrojnicí, kde je volný 

prostor. Projekt na modernizaci hřiště včetně územního souhlasu se stavbou je již vytvořen a 

bude realizován, pokud možno s využitím dotace.  

Dětské hřiště 

Dětské hřiště bylo vystavěno v roce 2018 s přispěním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Na hřišti najdeme herní prvky z akátového dřeva a je vybudované celé v přírodním stylu.  

Vodní nádrž Letovice 

Vodní nádrž Letovice leží na řece Křetínce a byla vybudována v letech 1972-1976, aby 

vyrovnala tok řeky Svitavy. Je velmi vyhledávaná turisty i místními pro svou čistotu. Je hojně 

využívaná pro rekreaci, rybolov, plavání a také pro vodní sporty. Koná se zde také Mistrovství 

světa ve sprint distance kvadriatlonu.  

 

Sporty v obci 

Cyklistika  

Obcí prochází dvě značené cyklotrasy (viz. obrázek č. 1), které mohou občané využít k jízdě 

na kole: 

• 5161 (Křenov – Slatina) – Stvolová – Křetín – Sulíkov 

• 5166 Lazinov – Meziříčko. 
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Trasa 5161 vede většinou po silnicích, lesních asfaltkách, polních cestách údolím řeky Křetínky 

a Svitavy. Krátká trasa 5166 spojuje obce na severním okraji vodní nádrže Letovice a vede po 

asfaltové účelové komunikaci.  

Plavání 

Pro místní občany ale i přespolní je k dispozici velmi oblíbené místo pro trávení volného času, 

odpočinku a možnosti si zaplavat. Tímto místem se rozumí vodní nádrž Letovice. Tato nádrž 

má rozlohu 105 ha a na délku měří 4,7 km. Volní plocha je hojně navštěvovaná turisty a vhodná 

pro vodní sporty. Např. dračí lodě jsou několik let vyhledávanou událostí v obci i jeho blízkém 

okolí.  

Běh 

Milovníky běhu potěší přírodní trasy pro běhání (lesní a polní cesty, asfaltové účelové 

komunikace), kterých je v okolí velké množství. Výhodou tohoto sportu je, že se dá provozovat 

skoro kdekoliv a není potřeba budovat speciální infrastrukturu.  

Chůze, pěší turistika  

Velmi zdravým sportem je chůze neboli tzv. pěší turistika. I jen obyčejná chůze ovlivňuje jeho 

fyzickou i psychickou náladu. Chůze je velmi zdravá a prospěšná. Je nutné podporovat tento 

nenáročný sport také udržováním polních a jiný cest pro pěší turistiku a zajistit tak bezpečné 

procházky a tím zvýšit atraktivitu okolí.  

Míčové hry, sporty 

Různé sporty ve formě míčových a jiných her je možné hrát na místním sportovním hřišti. 

Spolky v obci 

SHD – jedná se o místní dobrovolný sbor hasičů. Vznikl jako společná organizace roku 1902 a 

měla za cíl předcházet ničivým požárům. Pak se jejich činnost rozšiřovala. SHD se zúčastňuje 

veřejných vystoupení, seznamuje veřejnost se svou prací, zasahuje při požárech v obci a 

v okolí a pořádá různé společenské akce. V současné době je tvořen 40 členy.  
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6 Multiplikační dopady sportu 
 

Sport má pozitivní vliv na zdraví člověka, jak na fyzické zdraví, tak na psychiku člověka. 

Prostřednictvím prováděných aktivit může sport u jedinců snižovat rizika vzniku civilizačních 

chorob. Je také jasné, že nedostatek pohybu vede ke zvyšování nadváhy u dětí, ale i u 

ostatních věkových skupin. Při úrazech a jiných následcích onemocnění je pro mnohé 

nástrojem zotavení. A také někdy jediným prostředkem k vyléčení. Mimo zdravotní hledisko 

sport ovlivňuje další aspekty života občanů. 

Lidé jako společenské bytosti potřebují k životu druhé lidi. Právě sport k tomu napomáhá. 

Prostřednictvím zájmových skupin, spolků, sportovními aktivitami se občané společně 

setkávají. Sport takto spojuje lidi, a tedy i obyvatele obce. Na základě takovéhoto setkávání 

může docházet ke stmelování obce a udržování dobrých vztahů mezi občany Lazinova. Celkově 

sociální význam sportu hraje velkou roli.  

V dnešní době se změnil styl života i forma trávení volného času. Začlenit do života současné 

mladé generaci sport jako možnost trávení volného času, je velmi potřebné. Sport jako takový 

pomáhá formovat člověka, motivovat ho k lepším výkonům a výsledkům a učí ho novým 

pravidlům. Je dobré vytvořit u mladé generace, ale i u ostatních skupin obyvatel, kladný vztah 

ke sportu a sportovním aktivitám.  
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7 Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu 

Obec Lazinov si stanovila 3 strategické cíle v oblasti sportu. Jedná se o: 

1. Podpora sportovních akcí 

2. Podpora rozvoje sportu dětí a mládeže 

3. Rozvoj sportovní infrastruktury 

 

1. Podpora sportovních akcí 

Podporování tradičních sportovních i jiných akcí je dlouhodobým cílem obce Lazinov. 

Oblíbenost a velká návštěvnost podporuje obec k iniciativě dál se sportu věnovat, stmelovat 

tímto celou obec a rozšiřovat sociální vazby i za hranice katastru Lazinova. Občané se tímto 

způsobem mohou potkat a společně trávit volný čas. 

2. Podpora rozvoje sportu dětí a mládeže 

Cílem této priority je větší zapojení dětí do sportovních aktivit, které obec zprostředkovává. 

Pro mládež je pohyb důležitý pro celkový vývoj. Jedná se tedy o stránku tělesného růstu, ale i 

psychického vývoje člověka. Pro tuto věkovou skupinu je důležité patřit do určité party, spolku, 

skupiny lidí. V takové skupině může docházet k postupnému formování, motivování, utváření 

nových postojů, ale i budování zdravého sebevědomí. Zvlášť v této moderní době je potřebné 

se oprostit od sedavého způsobu života a všude přítomných moderních technologií. Je třeba 

aby se obnovilo aktivní trávení volného času.  

3. Rozvoj sportovní infrastruktury 

Snahou obce Lazinov je podpora nejrůznějších sportů a sportovních aktivit. V obci je vytvořena 

základní infrastruktura, která již nedostačuje a je ve špatné stavu. Lazinov se chce zaměřit na 

vybudování nového sportoviště. Tímto krokem chce udržet zájem obyvatel o pohyb, ale i 

zatraktivnit svoje okolí i pro přespolní turisty a návštěvníky obce.  
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8 Přístupy a formy podpory sportu v obci 
 

Obec Lazinov disponuje omezenými finančními prostředky, proto realizace větších investičních 

projektů z obecního rozpočtu není možná. Tato situace má řešení v podobě následujícího 

postupu: 

1. Stanovení vize 

Obec by si měla jasně stanovit priority a vize rozvoje sportovní infrastruktury na svém území. 

2. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace představuje základní kámen pro úspěšné projekty nejen z pohledu 

samotné realizace, ale také pro možnost čerpání z nabídky vhodných dotačních titulů. 

Projektová dokumentace představuje tzv. zhmotnění vize na papír, za spolupráce 

s kompetentními projektanty a s ohledem na danou lokalitu.  V případě, že je vyhlášená 

zajímavá dotační výzva, ale obec není dostatečně připravena, tzn. nemá projektovou 

dokumentaci, ve většině případů nemá možnost podat žádost o dotaci, protože z časového 

hlediska nestíhá všechny aktivity skloubit do termínu vyhlášeného poskytovatelem dotace.   

3. Úřední proces 

Pokud je obec připravena a má projektovou dokumentaci, je dobré mít nachystány i dokumenty 

z pohledu orgánů veřejné správy. V případě že projekt podléhá stavebnímu povolení, se může 

schvalovací proces prodloužit. I přesto, že je hotová projektová dokumentace, odevzdání 

žádosti o dotaci nemusí stihnout kvůli administrativnímu nesouladu, např. potvrzení 

příslušného stavebního úřadu, že pro předmětný projekt není vyžadováno územní rozhodnutí 

nebo stavební povolení.  

4. Žádost o dotaci 

Rozhodovat o zajímavé dotační výzvě je doporučeno alespoň na konci bodu 2 - vyhotovená 

projektová dokumentace a navržený rozpočet. V případě, že je nachystán smysluplný projekt, 

který obci pomůže v jejím rozvoji, je dobré požádat o dotaci. Čím lepší je připravenost projektu, 

tím je větší šance na úspěch. 

Obec Lazinov dlouhodobě podporuje sport na svém území. Využívá k tomu dvou způsobů: 

• Přímou finanční podporu z rozpočtu obce 

• Nepřímou formu využitím dotačních titulů 

Přímá finanční podpora z rozpočtu obce – v rozpočtu obec pravidelně vyčleňuje finanční 

prostředky na pořádání sportovních akcí, provoz spolku a finanční prostředky na obnovu, 

úpravu nebo modernizaci míst pro sportování. Obec zveřejňuje sportovní akce konané v obci 

na svých internetových stránkách a také poskytuje obecní prostory pro konání těchto akcí a 

pro potřeby činnosti spolků.  
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Nepřímá forma využitím dotačních titulů – obec nedisponuje takovými finančními 

prostředky, aby sportovní politiku mohla financovat bez další finanční pomoci. Proto využívá 

různých dotačních zdrojů. Např. dotace z MAS, MMR nebo z kraje. Cílem obce je využít finanční 

prostředky na výstavbu nebo modernizaci sportovišť prioritně z nově vzniklé NSA. 

NSA – Národní sportovní agentura 

Národní sportovní agentura byla zřízena za účelem spravování finančních prostředků určených 

k zabezpečování podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. V souladu se 

zákonem o podpoře sportu se NSA snaží díky podpoře sportu zajistit rozvoj sportovní 

infrastruktury, který mimo jiné přispěje ke snižování regionálních rozdílů. 

Jednou z podmínek pro čerpání z NSA je registrace v Rejstříku sportu a také zpracovaný Plán 

rozvoje sportu. 

Rozvoj místních sportovišť a zázemí – KABINA 2021-2025 

Cíl 1 – Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3000 obyvatel a jejich technickým 

zhodnocením. 

Rozpočet vychází ze stanovené výše dotace 800 tis. Kč na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. 

Tato částka je stanovena jako celková maximální podpora akcí realizovaných na území jedné 

obce bez ohledu na typ účastníka5 programu. 

Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

MMR podporuje sportovní infrastrukturu formou otevřených žádostí o dotace, do kterých se 

mohou obce a města zapojit. Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí každý rok programy, které 

obce mohou využít na modernizaci, rekonstrukci či výstavbu sportovního zařízení.  

Výzva z Národního programu podpora o rozvoj regionů6 

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  

Podporována je obnova a vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť. Uznatelné jsou 

především náklady na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (víceúčelové nebo 

multifunkční, workoutové, parkourové, fotbalové nebo dětské hřiště). 

Míra spolufinancování: až 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Lze spolufinancovat z rozpočtu kraje nebo jiných národních programů, nelze však kombinovat 

s prostředky z EU. Náklady na přípravu žádosti a projektová dokumentace nejsou uznatelnými 

náklady dotace. 

 
5 Účastníkem programu v tomto případě může být i spolek aj., blíže specifikováno v podrobné dokumentaci 

programu pro danou výzvu. 
6 Údaje jsou převzaty z dotačních výzev z minulých let, poskytovatel dotace může podmínky upravovat. 
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Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů  

Obce a města mohou čerpat dotace, které nabízí kraj, do kterého obec náleží. Kraje nabízí 

dotační programy nejen pro obce, ale také se zaměřují na spolky a sportovní organizace a 

kluby. Tyto organizace si mohou žádat o podporu samostatně.  
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9 Plánované projekty 
 

Plánované projekty 

Obec Lazinov plánuje pro své občany zlepšit celkově sportovní podmínky a sportovní zázemí, 

tak aby byla obec více atraktivní pro místní občany ale i pro návštěvníky obce. Uskutečněním 

projektů podpoří obec svůj rozvoj. Rozhodla se do svého plánu zahrnout tyto projekty týkající 

se sportovní infrastruktury: 

• Vybudování víceúčelového hřiště  

• Vybudování naučné stezky 

• Péče o vodní nádrž 

V roce 2022 je v plánu obce vybudovat nové moderní sportovní zázemí pro občany ve formě 

víceúčelového hřiště, protože stávající sportovní hřiště je ve špatném stavu a je pro občany 

Lazinova nedostačující. Obec by chtěla vytvořit naučnou stezku s odpočinkovými a 

environmentálně zaměřenými prvky. I nadále bude obec Lazinov pečovat a pravidelně čistit 

vodní nádrž, aby mohla být přístupná obyvatelům i turistům.  
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10 Závěr 
 

Plán rozvoje sportu Lazinov bude sloužit zastupitelstvu obce k vytvoření kvalitní a kapacitně 

dostačující sportovní infrastruktury pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel. Aktualizace 

strategického Plánu rozvoje sportu bude průběžně prováděna, a to podle získaných dotací a 

nově vybudovaných prostorů pro sportovní aktivity a volný čas. Dokument bude též upravován 

na základě potřeb občanů a v závislosti na finančních možnostech obce Lazinov. Dokument 

bude prezentovat aktuální stav v obci.  

Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Plán rozvoje sportu Lazinov období 2021-2025 již 

postupně při jeho vzniku. Občané mají možnost si plán prostudovat na webových stránkách 

obce https://www.lazinov.cz/ nebo v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lazinov 

během úředních hodin. 

Tento dokument je platný od data schválení dokumentu zastupitelstvem obce.  
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PŘÍLOHA 1 – SOUČASNÝ STAV 

SPORTOVIŠŤ A HŘIŠŤ V LAZINOVĚ 
 

 

Obrázek 2: Prostor pro vybudování víceúčelového hřiště7 

 
7 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 3: Současné hřiště 8 

 

 
8Zdroj: lazinov.cz 
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Obrázek 4: Dětské hřiště9 

 

 
9 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 5: Vodní nádrž Křetínka10 

 

 

 

 
10 Zdroj: lazinov.cz 


