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1. ÚVOD 

Strategický plán rozvoje sportu v obci Sokolnice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu 

je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách 

a potřebách obce. Cílem planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho 

rovinách a vymezit způsob financovaní podpory sportu v obci. 

2. OBEC SOKOLNICE 

Poloha obce 

Obec Sokolnice se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Sokolnice se rozkládají v 

Dyjsko-svrateckém úvalu, na pravém břehu Říčky (Zlatého potoka), 11 km jihovýchodně od Brna. 

Obec spadá do působnosti ORP Šlapanice. Obec má pouze jednu obecní část. Katastrální území obce 

se rozkládá na ploše 1 135 ha v rovinaté krajině v nadmořské výšce 207 m n. m., většinu katastru 

tvoří orná zemědělská půda.  

 
Obr. 1: Umístění obce na mapě 
Zdroj: maps.google.cz 

Demografická situace 

Sokolnice se počtem obyvatel řadí mezi středně velké obce v rámci území. V obci žilo k 31. 12. 2017 

celkem 2 357 obyvatel. Průměrný věk občanů byl 39,9 let. Za posledních deset let došlo k nárůstu 

počtu obyvatel, obec se oproti stavu z roku 2007 rozrostla o 17 % obyvatel. Tento přírůstek je zcela 

závislý na skupině přistěhovalých a závisí na plánování v obci a podpoře nové výstavby. Tato 

skutečnost dokladuje tedy význam specifického venkovského prostředí a životního stylu. Avšak 

současně zavazuje k udržování i vytváření podmínek pro zachování pozitivního trendu. 

Rozvoj obce je spjat s migrací obyvatelstva, a to především z krajského města Brna. Obec vykazuje 

stabilní pozitivní hodnoty přírůstků, ty pravděpodobně závisí především na územním plánu a 
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výstavbě v obci. Lze tedy usuzovat, že migrační přírůstek by mohl mít kladný vliv i na přirozený 

přírůstek obyvatelstva – do obce se často stěhují mladé rodiny a mladé páry, které zakládají rodiny. V 

obci se již neprojevuje trend stárnutí obyvatelstva, tedy stav, kdy nejstarší složka obyvatelstva 

převažuje nad tou nejmladší. Trend stárnutí ustal v roce 2010, kdy došlo k nárůstu dětské složky nad 

složkou seniorů. Při setrvalé podpoře migrace obyvatelstva a především mladých rodin by měl být 

tento trend v obci udržitelný. 

Tab. 1 Souhrnné informace o obci 

Název Sokolnice 

Status Obec 

Rozloha k 1.1.2017 (ha) 1 135 

Počet obyvatel k 31.12.2017 2 357 

Nadmořská výška (m n.m.) 207 

části obce Sokolnice 

Katastrální území Sokolnice 

Adresa obecního úřadu Komenského 435, 664 52  Sokolnice 

Starosta Mgr. Libor Beránek 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS II (region soudržnosti) Jihovýchod 

NUTS III (kraj) Kraj Jihomoravský 

NUTS IV (okres) Brno-venkov 

NUTS V (obec) Sokolnice 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Šlapanice 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Šlapanice 

PSČ 664 52  

Dobrovolný svazek obcí DSO Šlapanicko 

Místní akční skupina (MAS)  MAS Slavkovské bojiště o.p.s. 
 

3. ZÁKLADNÍ POJMY 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické 

kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou 

pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální 

kontakt, udrženi nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice. 
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Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci předškolní či školní výuky 

(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní 

organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí 

pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu. 

Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za 

účelem zajišťovaní a provozovaní sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů. 

Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná 

aktivita sportovního charakteru. 

Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo 

dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. 

Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volném 

čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla 

v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci. 

Komise pro mládež a sport – poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní 

činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci. 

4. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí 

podmínky pro sport, zejména: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

 kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 

a zajišťuje jeho provádění. 

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce 

se spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch 

obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec 
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tak v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro 

uspokojováni potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního 

rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení). 

5. SOUČASNÝ STAV 

V obci se nachází čtyři dětská hřiště, která obec průběžně udržuje, doplňuje, rekonstruuje a 

modernizuje. Lokality jsou rovinaté a zatravněné. Všechny jsou veřejně přístupné bez 

omezení. Všechny herní prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí 

smysluplné trávení volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko 

kriminality, zvyšují atraktivitu obce pro obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou jsou 

děti od 3 do 18 let, jejich rodiče a prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a 

rozšíření aktivit dětí. 

Dětské hřiště v prostoru ulice „Telnická“.  

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 

a) Kolotoč 

b) Vahadlová houpačka 

c) Řetězová dvouhoupačka KOMBI 

d) Mobiliář 

e) Označení hracích prvků, návštěvní řád 

  

Dětské hřiště v prostoru ulice „Nová“.  

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 

a) Věž se skluzavkou a lezeckou stěnou 

b) Řetězová dvouhoupačka KOMBI 

c) Kolébačka 

d) Vahadlová houpačka 
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e) Mobiliář 

f) Označení hracích prvků, návštěvní řád 

   

Dětské hřiště v prostoru ulice „U Husara“.  

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 

a) Šplhací sestava 

b) Vahadlová houpačka 

c) Kolébačka  

d) Hradby se skluzavkou 

e) Mobiliář, oplocení 

f) Označení hracích prvků, návštěvní řád 

 

 

Dětské hřiště se v prostoru ulice „U Bednárny“.  

Na dětském hřišti byla instalována tato zařízení: 

a) Věž se skluzavkou řetězovou houpačkou a šplhacími prvky 

b) Řetězová dvouhoupačka BABY 

c) Kolébačky 

d) Vahadlová houpačka 

e) Kolotoč 

f) Mobiliář 

g) Označení hracích prvků, návštěvní řád 
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Obec dále disponuje veřejným fitness hřištěm, které se nachází v prostoru „U Husara“. 

Na hřišti byla instalována tato zařízení: 

a) Cvičební prvek 1 – Šlapadlo lyže 

b) Cvičební prvek 2 – Surf 

c) Basketbalový koš 

d) Mobiliář 

e) Návštěvní řád 

  

 

Obec je dále provozovatelem veřejného víceúčelového hřiště, které se nachází v prostoru za 

budovou obecního úřadu „Oranžové hřiště“. V dopoledních a částečně i odpoledních 

hodinách je toto hřiště využíváno žáky ZŠ k výuce TV, po skončení výuky žáků je pronajímáno 

za úplatu široké veřejnosti. Je zde mj. pořádán neformální skupinou „Asociace saňařských 

tenistů” několikadenní tenisový turnaj pro širokou veřejnost. 

Toto hřiště je vybaveno následujícím zařízením: 

a) Branka na malou kopanou 

b) Basketbalový koš 

c) Skok daleký 

d) Umělá hrací plocha 

e) Oplocení hřiště 

f) Osvětlení 

g) Mobiliář 
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h) Návštěvní řád 

 

   

 

Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje 

v převážné míře Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice. Ta byla založena v roce 1905. V 

současné době je počtem téměř 600 svých členů jednou z nejvýznamnějších organizací v obci 

Sokolnice. TJ Sokol Sokolnice vlastní budovu sokolovny. Prostory sokolovny využívají členové 

jednotlivých oddílů ke své činnosti. V budově, umístěné ve středu obce, jsou také pořádány různé 

společenské akce. TJ Sokol také vlastní venkovní hřiště s umělým povrchem a s potřebným zázemím, 

které rovněž slouží členské základně, ale po vzájemné dohodě i ostatním spoluobčanům. TJ Sokol 

Sokolnice je součástí Župy Dr. Jindry Vaníčka. 

TJ Sokol Sokolnice  - oddíly:  

 všestrannost (mateřský klub pro nejmenší děti, cvičení dětí předškolního věku, 

aerobic, zumba, power jóga, pilátes, kondiční a zdravotní cvičení, taneční a zájmový  

kroužek TéKáčko, volejbal, turistika a cykloturistika) 

 házená (přípravka, ml.žáci, starší žáci, dorostenci, muži) 

 futsal (žáci, tři družstva mužů) 

 stolní tenis (dvě družstva mužů) 

 šipky 

TJ Sokol organizuje mezinárodní turnaj Saňař Cup, který je jedním z největších mezinárodních 

turnajů ve futsale v ČR.  
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Dalším spolkem, systematicky věnující se mládeži, je Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice. 

Sbor dobrovolných hasičů vede dětské oddíly požárního sportu, ve kterém se děti učí 

samostatnosti a trénují tělesnou zdatnost. SDH Sokolnice se pravidelně účastní soutěží, 

dvakrát ročně pořádá jednodenní výlet a jednou do roka hasičské soustředění. Zapojuje se i 

do organizace akcí pořádaných v obci. Pro dospělé SDH Sokolnice pořádá soutěž ve fyzické 

zdatnosti s názvem „Železný saňař”.  

Svaz rybářů Sokolnice je spolková organizace občanů obce a provozuje svoji činnost na 

návesním rybníku p. č. 616 v obci Sokolnice. Rybník Svazu pronajímá obec Sokolnice za 

symbolickou jednu korunu ročně. Rozhodující vliv na vznik SRS měla skutečnost, že rybník v 

katastru obce Sokolnice byl vyjmut z rybářského revíru MRS Brno 4. SRS žije bohatým 

veřejným životem, pořádá sportovní rybářské akce pro širokou veřejnost a vlastními silami s 

přispěním obce Sokolnice zvelebuje vzhled rybníka a ostrůvku. Kromě rybářských závodů 

pořádá spolek také dětské rybářské dny, usiluje o zapojení mládeže a předávání dovedností i 

ekologického povědomí. 

Rodinné centrum Sokolnice je poměrně nově vzniklý spolek, který se zaměřuje na vzdělávací 

a volnočasové aktivity pro děti i dospělé (vzdělávací kurzy a přednášky, poradenství, kroužky 

pro děti, příměstské tábory a mnoho dalších aktivit, včetně sportovních).  

Domov pro seniory je zařízení se nachází v areálu zámku a zámeckého parku v obci 

Sokolnice. V prostorách své Terapeutické zahrady zbudoval Domov pro seniory Sokolnice 

sportovně-relaxační hřiště, které využijí nejen klienti domova, ale také rodiny s dětmi. 

Použité prvky nabízí zábavu a sportovní vyžití jak dětem, tak i seniorům, kteří s jejich pomocí 

procvičí motoriku a protáhnou klouby 
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6. VIZE A PRIORITY 

 

1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je 

poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. 

Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační 

faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže. 

2. Sport pro všechny 

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity 

určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu 

nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné 

trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

3. Sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní 

podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru 

jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových 

aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. 

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl 

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí 
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení 
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování 
dětí a mládeže. 

Záměry Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život. 

Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití 
obyvatel. 

Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s 
potřebami obce. 

Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu 
s potřebami obce. 

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností 
rozpočtu a dotací. 

Dokončení projektu Cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi. 
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Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl 
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní 
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. 

Záměry Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s 
potřebami obce. 

Iniciace pořádaní sportovních akcí. 

Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce. 

Podpora akcí pořádaných spolky z území obce. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 
rozpočtu a dotací. 

 
Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl 
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity 
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času. 

Záměry Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. 

Údržba a modernizace sportovní infrastruktury. 

Monitorovat počet a stav sportovních zařízení. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 
rozpočtu a dotací. 

Realizovat plánovaný projekt vybudování nového sportovního areálu u rybníka – 
bývalá čerpací stanice. 

 

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

 

Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních 

zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na chod 

jednotlivých spolků, rovněž jsou jim bezúplatně poskytovány obecní prostory. Obec také 

investuje do údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají, a poskytuje 

součinnost při zajišťování dotačních titulů.  

Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního 

zpravodaje, webových stránek jak obce, tak i jednotlivých spolků, místního rozhlasu a 

nástěnek. 
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8. ZÁVĚR 

Strategický plán rozvoje sportu v obci Sokolnice se bude průběžně aktualizovat. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Sokolnice schválila rada obce Sokolnice na svém 89. 

zasedaní konané dne 19.07.2018. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Sokolnicece je zveřejněn na webových stránkách Obce 

Sokolnice http://www.sokolnice.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě. 

 

 

 

 

Mgr. Libor Beránek 

starosta obce Sokolnice 

Komenského 435 

664 52  Sokolnice 

tel: 515 553 849 

mobil: 731 230 175 

e-mail: starosta@sokolnice.cz 

http://www.sokolnice.cz 
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