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A.

ÚVOD

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou pro
zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001
Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města je
vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu.
Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu
(§ 6):
1. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2. Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.
Cílem plánu je na základě analýzy stávající materiální sportovní základny, demografie obce
a prostředků určených pro sportování vymezit možnosti a priority rozvoje sportu v obci Dolní
Němčí pro období 2021-2025. Přitom stanovit základní rozměry rozvoje a modernizace
jednotlivých sportovišť jako i směry vynakládání finančních prostředků obce pro sportovní
činnost rozvíjené jak v organizované, tak neorganizované formě.
Strategickými dokumenty evropského nebo národního charakteru, ze kterých Plán rozvoje
sportu vychází, jsou mimo jiné:
•
•
•
•
•
•

Bílá kniha o sportu (2007)
Pracovní plán EU v oblasti sportu 2021–2024 (2020)
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 (2016)
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021-2030 (2021)
Program rozvoje obce Dolní Němčí (2018)
Územní plán Dolní Němčí (2015)
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ZÁKLADNÍ POJMY
Sportem je pro účely Plánu každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované
i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo
v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.
Sportovní organizací je pro účely tohoto Plánu právnická osoba založená za jiným účelem než
dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
Sportovcem je pro účely tohoto Plánu každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce
skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace
určená širokým vrstvám obyvatelstva.
Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící
výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

ROLE SPORTU VE SPOLEČNOSTI
Upevňování zdraví a kvalita života
Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění, které
snižují kvalitu života, ohrožují život jednotlivců a zatěžují veřejné rozpočty v oblasti
zdravotnictví. Sport jako nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má větší vliv než
jakékoli jiné společenské hnutí.
Rekreace, obnova sil
Tělesný pohyb patří k základním faktorům aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje
pracovní vypětí a častou jednostrannost současného života. I když primárně se jedná o zotavení
po práci a udržování tělesné či duševní kondice prostřednictvím sportu, lze sport vnímat také
jako vhodnou součást využívání volného času a nezbytný doplněk životního stylu.
Zdatnost
Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita ve svých důsledcích také
prostředkem tělesného rozvoje člověka, sport má význam jako aktivní činitel zvyšování
zdatnosti a výkonnosti. Výsledkem působení sportu je kromě jiného tedy i tělesný rozvoj.
Prožitek a seberealizace
Trénink i soutěžení přinášejí uspokojení z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze zdařilých
pokusů o překonání překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení. Sport je jednou
z oblastí umožňující seberealizaci člověka podle jeho dispozic.
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Výchova a vzdělání
Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, a tím napomáhá k posílení
lidského kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí,
dovedností, motivace, utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti,
sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, cílevědomosti,
sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek. Příznivě ovlivňuje
fyzický i mentální rozvoj dětí. Pomáhá učit se jistým pravidlům a respektovat rovné příležitosti,
podporuje rozvoj schopnosti soustředění, schopnosti učit se a buduje sebedůvěru.
Aktivní občanství
Účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita
a disciplína, jakož i provozování amatérských sportů v rámci sportovních klubů na neziskovém
základě, to vše posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve sportovních organizacích
poskytuje mnoho příležitostí k neformálnímu vzdělávání. Sport nabízí mladým lidem atraktivní
možnosti zapojení se do společnosti a může je pomoci odvést od delikvence.
Sociální inkluze a exkluze
Problematika sociální inkluze a exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény:
s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu a s lokalitami s nedostatečnou
sportovní vybaveností. Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje
nejlépe fenomén sportu pro všechny, zaměřený na rovné příležitosti, pestré možnosti
čisportovní zařízení odpovídající poptávce a potřebám obyvatel. V souvislosti s tímto významem
sociální inkluze bývá často uváděn sport jako nástroj začleňování handicapovaných a jinak
společensky znevýhodněných osob.
Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch
V případě sportovní infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou
s využitím sportu stát místa, která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha
případech mají potenciál stát se také nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se
současnými trendy, kdy lidé za účelem sportování využívají často přirozených přírodních
podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality právě pro potřeby sportu
a volnočasových aktivit. Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje obce.
Jeho potenciál souvisí zejména s realizací atraktivní infrastruktury, s využitím specifického
podnebí,
krajinného rázu nebo s pořádáním sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu.
Prostřednictvím sportovních akcí či sportovní reprezentace se zvyšuje povědomí o obci
u návštěvníků, navíc vysoká účast při sportovních akcích přináší obci další benefity, včetně
návyků k pravidelné účasti obyvatel. Sport lze dále využít k iniciování různých forem
mezisektorového partnerství.
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Význam a účel Plánu rozvoje sportu
Obec Dolní Němčí do této chvíle nemělo k dispozici strategický dokument, který by zabýval
primárně oblastí sportu a jeho dalším rozvojem.
Cílem realizace tohoto plánu rozvoje sportu je tak snaha o uchopení sportu v obci v co možná
nejširším pojetí, aby se podmínky pro úspěšný a dlouhodobý rozvoj sportu v obci odvíjely
především od potřeb obyvatel, resp. činných sportovních organizací a současně s tím v souladu
se současným stavem, rozpočtovými omezeními a aktuálními trendy ve sportovním prostředí.
Cíle a možné přínosy zpracování Plánu rozvoje sportu obce:
•
•
•
•

Analýza současného stavu sportovního prostředí obce
Zdůraznění významu sportu a pohybových aktivit v běžném životě a nutnosti jejich širší
podpory
Identifikace hlavních problémů ve sportovním prostředí obce
Definice reálných a realizovatelných cílů, opatření a aktivit pro rozvoj sportu v dalších
letech
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B.

ANALYTICKÁ ČÁST

Obec Dolní Němčí
Obec Dolní Němčí leží na toku Okluky, v podhůří Bílých Karpat. Obec spadá do okresu Uherské
Hradiště ve Zlínském kraji. Nejbližším městem je Hluk, který je vzdálen přibližně 4 km. V krátkém
dojezdovém čase je možné se dopravit do blízkých měst Uherský Brod (vzdálen přibližně
10 km), Uherského Hradiště (vzdáleno přibližně 18 km) a Veselí nad Moravou
(vzdáleno přibližně 20 km). K 1. 1. 2021 zde žilo 2958 obyvatel. Patří tedy k obcím velké velikosti
poskytující svým obyvatelům základní zázemí a služby. Nachází se zde, mimo jiné, MŠ, ZŠ a ZUŠ,
zdravotní středisko, charitní dům, kostel sv. Filipa a Jakuba, hasičská zbrojnice, stadion...
Krajina má ráz kopcovitý. geomorfologicky náleží do Boršické, Nivnické a Vlčnovské pahorkatiny
a Hlucké kotliny. Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako
je cyklistika.

Tabulka 1 Základní údaje o obci Dolní Němčí

Název

Obec Dolní Němčí

Status

Obec

Adresa obecního úřadu

Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí

Region soudržnosti (NUTS2)

Střední Morava

Kraj (NUTS3)

Zlínský

Okres (LAU1)

Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností

Uherský Brod

Obec s pověřeným obecním úřadem

Uherský Brod

Počet částí obce

1 (Dolní Němčí)

Počet obyvatel

2 958 (k 1. 1. 2021)

Hustota zalidnění

299 obyv./km2
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Obrázek 1 Poloha obce Dolní Němčí (ČÚZK 2021; vlastní úprava)
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Demografie obce
Křivka vývoje počtu a věku obyvatelstva obce v posledních deseti letech vykazuje dva trendy.
V desátých let 21. století se jedná zejména o pokles počtu obyvatel a zvyšování průměrného
věku. Tento vývoj byl především důsledkem záporné mechanické měny obyvatel – více lidí se
z obce vystěhovalo, než se přistěhovalo. Za posledních deset let se z obce vystěhovalo 478
obyvatel a přistěhovalo se 389 občanů (tj. ztráta 89 obyvatel). Mezi lety 2010 a 2020 se v obci
narodilo 331 dětí a zemřelo 323 občanů (tj. přírůstek 8 obyvatel). Výjimkami v trendu poklesu
byly roky 2011, 2017 a 2019. Zatímco v roce 2011 se jednalo o důsledek většího počtu
přistěhovalých a poklesu počtu vystěhovalých (tedy kladné mechanické měny), v letech 2017
a 2019 se šlo o důsledek kladné přirozené měny obyvatel.
Průměrný věk postupně vzrůstal. Příčiny můžeme spatřovat v odchodu především mladých
obyvatel do větších měst, přesunu početných ročníků do vyššího věku a převaze vystěhovalých
nad přistěhovalými. I přes v posledních letech zvýšenou porodnost způsobenou reprodukcí
relativně početných ročníků současných třicátníků se průměrný věk obyvatel obce v každém
roce zvýšil. Průměrný věk občanů v roce 2010 byl 40,3 let (index stáří 108), v roce 2020 byl již
průměrný věk 43,3 (index stáří 141).
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Obrázek 2 Vývoj počtu a průměrného věku obyvatel obce Dolní Němčí 2010–2020 (ČSÚ; 2021)

Stárnutí obyvatelstva je charakteristické pro celou oblast Uherskobrodska. V demografii obce
dochází k významné změně, a to přesunu početných ročníků z 50. a 70. let 20. století do vyššího
věku, což je spojeno právě s rostoucím průměrným věkem.
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Při zachování současného vývoje se bude v příštích letech navyšovat podíl starší složky
obyvatelstva (65 let a více). Vzhledem k nově vymezeným plochám pro individuální bydlení lze
očekávat, že se do obce přistěhují noví obyvatelé (a/nebo dojde k úbytku počtu vystěhovalých).
Počet obyvatel obce se tedy v nejbližších letech pravděpodobně zvýší a následně bude opět
pokračovat pokles, zvyšování průměrného věku, navýšení podílu postproduktivní složky
obyvatelstva, pokles produktivní složky a ustálení předproduktivní složky obyvatelstva na
nížších hodnotách.
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Obrázek 3 Obyvatelstvo obce Dolní Němčí dle věku a pohlaví (31. 12. 2020) (ČSÚ; 2021)

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025

10

Obec Dolní Němčí

Sportoviště v obci

Obrázek 4 Mapa sportovišť v Dolním Němčí (ArcČR 4; OSM; vlastní úprava; 2021).

Kód sportoviště

S01

Název / označení:

VENKOVNÍ
Stadion FK Dolní Němčí

Popis

V jihozápadní části zastavěného území; za
Restaurací Rozkvět; ulice U Stadionu

GPS

48.9675194 N, 17.5805961 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

FK Dolní Němčí, z.s.

Sportovní zaměření:

Fotbal
Povrch

2x zatravněná plocha pro fotbal (fotbalové
a tréninkové hřiště)

Zázemí

Šatny, tribuny, toalety, sociální zázemí

Infrastruktura sportoviště
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Využití:



Stav:

Tréninky a zápasy fotbalistů

Dobrý
SPECIFIKACE

Havarijní stav technického skladu – rekonstrukce
Rekonstrukce bufetu a sociálního zázemí
Požadavky / potřeby:
Zkapacitnění systému závlahy hřiště
Oprava/modernizace oplocení hřiště, ochozů a zábradlí
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S02

Název / označení:

VENKOVNÍ
Víceúčelové hřiště

Popis

Severní část zastavěného území; naproti základní
školy; ulice Vinohradská

GPS

48.9720411 N, 17.5882678 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Atletika, míčové hry
Povrch

Atletická dráha s umělým povrchem, hřiště
s umělým povrchem, doskočiště

Zázemí

Sklad

Infrastruktura sportoviště


Využití:



Stav:

Školní výuka (všední dny do 14:00)
Veřejnost (všední dny od 14:00 +
víkendy)

Dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Nástřik nové svrchní tartanové vrstvy
Vybudování sociálního zázemí (sprcha, šatna, toalety)
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Kód sportoviště

S03

Název / označení:

VENKOVNÍ
Školní bazén

Popis

Severní část zastavěného území; součástí areálu
školy; ulice Vinohradská

GPS

48.9713628 N, 17.5884042 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Plavecké sporty, regenerace
Povrch

Vodní plocha

Zázemí

Zázemí šaten, sauna, sociální zařízení

Infrastruktura sportoviště


Využití:



Stav:

Školní výuka
Veřejnost (středy, pátky a soboty)

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Oprava dlažby a obkladů (šatny, toalety, bazénová hala)
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S04

Název / označení:

VNITŘNÍ
Školní tělocvična č. 1 – „malá“

Popis

Severní část zastavěného území; součástí areálu
školy; ulice Vinohradská

GPS

48.9715406 N, 17.5873844 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Výuka tělovýchovy pro žáky školy

Infrastruktura sportoviště

Povrch

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Zázemí

Šatny pro žáky



Využití:
Stav:

Školní výuka
Veřejnost – Klub stolního tenisu Dolní
Němčí, z.s.

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S05

Název / označení:

VNITŘNÍ
Školní tělocvična č. 2 – „velká“

Popis

Severní část zastavěného území; součástí areálu
školy; ulice Vinohradská

GPS

48.9715406 N, 17.5873844 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Výuka tělovýchovy pro žáky školy
Povrch

Litá podlaha

Zázemí

Šatny pro žáky

Infrastruktura sportoviště


Využití:



Stav:

Školní výuka
Veřejnost – spolky

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S06

Název / označení:
Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025

VNITŘNÍ
Squashový kurt
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Popis

V jihozápadní části zastavěného území; suterén
Restaurace Rozkvět; ulice U Stadionu

GPS

48.968069 2 N, 17.5816056 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Squash
Povrch

Parkety

Zázemí

Šatny + sprcha

Infrastruktura sportoviště

Využití:



Stav:

Veřejnost (každý den v týdnu)

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S07

Název / označení:

VENKOVNÍ
Discgolf park v Hájku

Popis

V západní části zastavěného území; mezi ulicemi
Hlucká, Nad Hájkem

GPS

48.9703758 N, 17.5765378 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Discgolf
Povrch

Zatravněný areál se vzrostlými stromy

Zázemí

-

Infrastruktura sportoviště

Využití:
Stav:

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025



Veřejnost (každý den v týdnu)

Dobrý
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SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
-

Kód sportoviště

S08

Název / označení:

VENKOVNÍ
Workoutové hřiště v Hájku

Popis

V západní části zastavěného území; v areálu
Hájku; mezi ulicemi Hlucká, Nad Hájkem

GPS

48.9703192 N, 17.5772822 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Workout
Povrch

Umělý povrch

Zázemí

-

Infrastruktura sportoviště

Využití:



Stav:

Veřejnost (každý den v týdnu)

Dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
Pravidelná údržba

Kód sportoviště

S09

Název / označení:

VENKOVNÍ
Hřiště Na Okluku

Popis

V jižní část zastavěného území; u hasičské
zbrojnice; ulice Na Okluku

GPS

48.9671700 N, 17.5872519 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Sportovní zaměření:

Míčové hry
Povrch

Asfalt

Zázemí

-

Infrastruktura sportoviště




Využití:
Stav:

Veřejnost
SDH (hasičský sport)
Dříve v zimních měsících jako kluziště

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
-

S10

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Skatepark

Popis

V jižní část zastavěného území; u stadionu

GPS

48.9675369 N, 17.5787183 E

Lokalizace

Vlastník

Obec Dolní Němčí

Provozovatel:

Obec Dolní Němčí

Sportovní zaměření:

Skateboarding
Povrch

Beton

Zázemí

-

Infrastruktura sportoviště

Využití:



Stav:

Veřejnost

dobrý
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
-

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Cyklostezky
Součástí infrastruktury sloužící pro pohybové aktivity je také volnočasová infrastruktura.
Kromě již zmíněných sportovních zařízení, která obyvatelům obce slouží pro jejich sportovní
aktivity, ji tvoří také infrastruktura sloužící pro volnočasové pohybové aktivity, jako je cyklistika,
běh, in-line bruslení, turistika či procházky aj. Jedná se zejména o značené cyklotrasy
a cyklostezky v katastru obce.
Na území katastru Dolní Němčí je celkem 1,2 km značené cyklotrasy a 3 km cyklostezek. Stav
cyklostezek je dobrý. Vzhledem k tomu, že obec je napojena na množství regionálních cyklotras,
mohou obyvatelé snadno pro jízdu na kole zvolit i delší trasy. Cyklostezky jsou navíc vhodné i
pro další pohybové aktivity jako je běh, turistika nebo ve vybraných úsecích i inline bruslení.

Obrázek 5 Přehled cyklostezek a cyklotrasy v katastru Dolní Němčí (ArcČR 4; OSM; vlastní úprava; 2021).
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Stav podmínek územního plánování pro rozvoj sportovišť
Územní plán Obce Dolní Němčí vymezuje plochy občanské vybavenosti dle jednotlivých typů
a vymezuje hlavní účel využití těchto ploch včetně dalších přípustných sekundárních účelů
využití. Relevantní pro oblast sportu a volnočasových aktivit jsou zejména plochy, u kterých byl
sport stanoven v územním plánu jako jejich hlavní účel využití. Jedná se o plochy OS
– tělovýchovy a sportu. Dalším typem plochy, kde je možné využití pro tělovýchovu a sport jsou
plochy O – plochy občanského vybavení.
Rozvoj v oblasti sportu, tělovýchovy a krátkodobé rekreace je navržen ve vazbě na stávající areál
fotbalového hřiště, kde se nacházejí nejvhodnější územní podmínky pro tyto aktivity.
Zastavitelná plocha č. 15 je určena pro rozšíření tréninkového fotbalového hřiště. Vybudování
nových sportovních zařízení přinese zkvalitnění podmínek pro obyvatele z hlediska možností
krátkodobých forem rekreace a sportovního vyžití. Pro výhledové rozšíření stávajícího
sportovního areálu je navržena směrem východním územní rezerva.

Obrázek 6 Výňatek z Územního plánu Dolní Němčí

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Sportovní organizace v obci
FK Dolní Němčí
FK Dolní Němčí se věnuje kopané ve všech věkových kategoriích. Kopaná má v obci dlouholetou
tradici. První fotbaloví nadšenci již roku 1933 v obci vybudovali hřiště a roku 1939 registrovali
Dobrovolný sportovní klub Dolní Němčí. Činnost klubu neustala ani během okupace, v roce
1944 dorostenci reprezentovali Hanáckou župu, když se probojovali do Prahy, kde se zúčastnili
závěrečných bojů o mistrovství protektorátů Čech a Moravy za účasti Sparty a Slávie Praha,
Ostravy, Olomouce a dalších družstev. Z osmi přítomných družstev se umístili na 4. místě.
Po únoru 1948 a nastoupení nové cesty našeho státu a zavedení nové sjednocené tělovýchovné
organizace se Dolní Němčí přihlásilo, i když s problémy, k nové formě řízení této organizace.
Od 23. dubna 1933 až do poloviny 1956 se hrálo na hřišti v Okluku. Od podzimní části soutěže
1956/57 se začalo hrát na nově zbudovaném hřišti na Loskách a v roce 1961 byly uvedeny
do provozu nové šatny a tribuna na novém stadionu.
V soutěžním ročníku 1964/65 postoupilo a mužstvo do Krajského přeboru, kde hrálo nepřetržitě
do roku 1978, kdy sestoupilo do A. třídy, kde hrálo do roku 1981 a postoupilo do Krajského
přeboru, ale v ročníku 1985/86 opět sestoupilo do Krajské soutěže. Po roce opět postoupilo
do Krajského přeboru, kde působilo do roku 1991, kdy postoupilo do Divize. Od soutěžního
ročníku 1991/92 až do ročníku 2002/03 první mužstvo v Divizi D. Od ročníku 2003/04 jsme
sestoupili do Krajského přeboru, kde jsme působili s jednoroční pauzou (sestup do I. A v ročníku
2009/10) až do soutěžního ročníku 2011/12. V tomto ročníku sestoupili do I. A Zlínského kraje,
kde působí dodnes. V roce 2016 se TJ Dolní Němčí přejmenovalo na FK Dolní Němčí.
V současnosti má FK Dolní Němčí kromě družstev dvou družstev mužů také dorostenecké
družstvo, které je účastníkem krajské soutěže, dvě žákovská družstva hrající krajskou soutěž
a starší a žákovské přípravky.

Klub stolního tenisu Dolní Němčí, z.s.
Stolní tenis má v obci Dolní Němčí bohatou historii. Tato sahá až do roku 1968, kdy došlo
k založení oddílu nadšenci tohoto sportu. Stolní tenisté do roku 2000 hráli pod hlavičkou TJ
Dolní Němčí. Koncem roku 2000 došlo k osamostatnění tohoto oddílu a obec reprezentuje pod
názvem KST Dolní Němčí. KST hraje divizi a krajské o okresní soutěže.
Stolní tenisté oddílu KST Dolní Němčí dosahují v posledních letech velmi dobrých sportovních
úspěchů. KST Dolní Němčí je znám svými sportovními úspěchy v celém Zlínském kraji. O tom
svědčí i skutečnost, že se řadí na první místo v regionu nejen, co se týká dosahovaných výsledků,
ale i rozsahem a kvalitou práce s mládeží. V současné době má spolek 44 členů, z čehož 19 tvoří
mládež. Vedle jiných spolek organizuje například Vánoční turnaj ve stolním tenise.

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Šachový klub Dolní Němčí
Historie hry šachu v obci lze vysledovat nejméně do první poloviny 20. století, kdy Leopold
Zimčík při návštěvách místní hospody předváděl hru zájemcům. V roce 1955 se začaly opět hrát
šachy spontánně po hospodách u Trtka a u Šmída. Na podzim roku 1956 se v Dolním Němčí
odehrál první přátelský zápas pro Bojkovicím v hospodě u Šmída. Zápas si domluvili hráči, kteří
se znali převážně ze slováckých strojíren.
V dalším roce 1957 se na podzim přihlásila poprvé základní soutěž ve složení šesti mužstev.
Tento rok lze považovat za první rok založení organizovaného šachového oddílu.
Mužstvo tvořilo pět hráčů na pěti šachovnicích a hrálo se bez šachových hodin. Šachová soutěž
se hrála do roku 1961 a pak byla soutěžní pauza a hrávalo se opět jen po hospodách, kde hraní
šachů byla úplně normální záležitost. Na podzim roku 1972 se znovu obnovila v Dolním Němčí
šachová soutěž pod vedením předsedy oddílu Antonína Světinského. Hrálo na šesti
šachovnicích a se šachovými hodinami. Do šachového oddílu se zapojilo mnoho dalších šachistů
a začala se zapojovat i mládež.
V roce 1975 nastala u šachistů výměna generací a toto a následné období bylo, co se týká
členské základny a nástupu mladé generace snad nejúspěšnějším obdobím šachového oddílu.
Pátečních tréninků se pravidelně účastnilo 20 – 30 hráčů.
V roce 1977 si podal šachový oddíl přihlášku k soutěžení o titul VZORNÝ ODDÍL, a v roce 1979
od ČSTV tento titul získal.
Účast mužstev v šachové soutěži mužů: 1972-1985 jedno mužstvo, 1985-1990 dvě mužstva,
1990-2013 jedno mužstvo, 2013 až doposud dvě mužstva, a to jedno v okresním přeboru
Uherské Hradiště a druhé v krajské soutěži Zlínského kraje.
Významnou akcí, kterou zdejší šachový klub pořádá, je klasický rapid turnaj Memoriál Karla
Bartoše.

SDH Dolní Němčí
Hasičský sbor byl v obci založen v roce 1908. Na konci 60. let 20. století byl založen oddíl
mladých požárníků pod vedením Františka Haly. Později jej převzal Antonín Kadlček a na konci
70. let 20. století se dostavily i úspěchy v podobě 3 účastí na krajských kolech Hry plamen
s nejlepším umístěním na 4. místě v roce 1980 v Bohdalově. Od roku 1988 se mužské družstvo
pravidelně účastní závodů Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Od roku 2000 začali pořádat
jeden ze závodů Velké ceny, který spolek pořádal 10 let. Na začátku nového tisíciletí se krátce
zapojily do soutěže i ženy. Spolek se účastní okresních soutěží v požárním sportu, především
pak požárního útoku.
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Školství
Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků dětí a mladistvých.
V obci je mateřská i základní škola.
Mateřská škola Dolní Němčí
Zřizovatelem je Obec Dolní Němčí. Kapacita školy je 135 dětí a v současné době ji navštěvuje
přibližně 100 dětí. Areál MŠ se nachází v klidném a bezprašném prostředí; je dostatečně
vzdálený od zdroje hluku, obklopen zelení, v bezprostřední blízkosti ZŠ. K budově patří
prostorný pozemek, který slouží jako školní zahrada se dvěma pískovišti, mnoha herními
a sportovními prvky a zelení. V zahradě je také zastřešená pergola, která umožňuje aktivity
i v době nepříznivého počasí.
Ve škole jsou pohybové aktivity na programu každý den. Ráno se s dětmi cvičí (přirozená cvičení,
pohybové hry) a později se podle ročního období a počasí jde na zahradu a na procházku.
Vzdělávací obsah je vedle výuky doplněn dalšími tvořivými, sportovními i kulturními aktivitami,
besedami a exkurzemi a také mimořádnými dny v návaznosti na tradice a slavnosti nejen v rámci
školy. Děti s povinnou předškolní docházkou se zúčastňují plaveckého výcviku pod vedením
lektorů základní školy. Tento kroužek se uskutečňuje v bazénu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí
Zřizovatelem je Obec Dolní Němčí. Jedná se o školu s prvním (9 tříd) i druhým (8 tříd) stupněm,
která je spádová pro nedaleké obce Slavkov, Horní Němčí a Boršice u Blatnice. Právnická osoba
vykonává činnost základní školy, základní umělecké školy, školní družiny, školního klubu a školní
jídelny.
Žáci školy mají hodiny tělesné výchovy s časovou dotací dvě hodiny týdně. Kromě toho je
výchova k pohybu realizována v blocích – lyžařský kurz, sportovní soutěže, plavecký kurz. Cílem
předmětu tělesná výchova je vytvořit kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet
návyky zdravého životního stylu a utužování zdraví a zdravého životního stylu. Současně na
škole probíhá řada sportovně zaměřených aktivit – např. olympiáda, zimní olympiády, plavecká
olympiáda, výlety na minigolfové hřiště, besedy s fotbalisty Slovácka a další. Školní sportovní
klub při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí organizuje sportovní činnost asi pro sto žáků, kteří potom školu
reprezentují ve sportovních soutěžích. Žákům se zdravotním
znevýhodněním je nabídnuta zdravotní tělesné výchova, která se soustředí na kompenzační
cvičení a plavání. Na velmi dobré úrovni je i kontakt s místní TJ a ostatními sportovními oddíly.
Pro účely tělesné výchovy škole slouží vlastní dvě školní tělocvičny a plavecký bazén jež jsou
součástí budov školy. Škola nedisponuje vlastním venkovním sportovištěm, proto při výuce
využívá přilehlé obecní víceúčelové hřiště.
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Rozvojové potřeby v oblasti sportu
Mapování potřeb vychází z návrhů sportovních organizací a z rozvojových záměrů obce.
Mapování potřeb přímo vychází z výše uvedených analytických zjištění.
ROZVOJOVÉ POTŘEBY:
•

infrastrukturně zajištěné vnitřní prostory pro kvalitní všestranné sportování s využitím
jak pro potřeby výuky tělesné výchovy, tak pro potřeby sportovních organizací včetně
neorganizovaného sportování občanů obce,

•

infrastrukturně zajištěné existující venkovní plochy (sportoviště) pro pohybové aktivity
odpovídající současným nárokům na provozování sportů,

•

rozšíření zázemí pro vnitřní sportování a kapacit pro dostupné venkovní sportování,

•

klást důraz na rozvoj mládeže v oblasti sportu,

•

udržení finanční podpory pro spolky působící v oblasti sportu,

•

rozšíření nabídky pro rozšířené cílové skupiny (děti, mládež, senioři).
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SWOT
SILNÉ STRÁNKY
•

•
•

SLABÉ STRÁNKY

Obec pravidelně a systematicky investuje •
do sportovní infrastruktury.
•
Tradice práce spolků s mládeží.
Systematická podpora spolků působících
v oblasti sportu.
•

•

Zapojení škol do podpory sportu
a volnočasových
aktivit
dětí
a
mladistvých.

•

Zájem na koncepčním rozvoji sportu
v obci.

•

Solidní infrastruktura
cyklistiku.

pro

•

•

•

•

Finanční náročnost zajištění a výstavby či
rekonstrukce infrastruktury sportovišť ve
vztahu k rozpočtovým možnostem obce
Nízká veřejná finanční podpora sportu
obecně, podfinancování oblasti sportu

rekreační

PŘÍLEŽITOSTI
•

Stárnutí obyvatelstva

HROZBY

Zvýšený zájem ze strany obyvatel o •
zdravý životní styl
•
Rozvoj individuálních a neformálních
sportovních aktivit
•
Organizování programů, akcí a turnajů za
účelem zapojení nesportujících obyvatel •

Snižování členské základy spolků

Využití dotačních možností na podporu •
činnosti spolků a výstavby/rekonstrukce
sportovní infrastruktury
•
Spolupráce v rámci Mikroregionu Bílé
Karpaty

Nedostatek financí na investiční akce
obce v oblasti sportu
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Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní
trávení volného času
Odchod obyvatel do jiných obcí/měst
Nezájem občanů o sport a pohyb

Vandalismus a ničení sportovních zařízení
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C. NÁVRHOVÁ A
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Cílové skupiny
Na základě výsledků analytické části a pro potřeby budoucího hodnocení efektů Plánu rozvoje
sportu jsme formulovali 4 klíčové cílové skupiny. Obecným záměrem Plánu rozvoje sportu je
zvyšování míry sportovní participace, jak vyplývá také ze strategických dokumentů EU i státu.

Cílová skupina 1
Popis cílové skupiny:

Výzvy:

Nástroje:

Cílová skupina 2
Popis cílové skupiny:
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NESPORTUJÍCÍ DĚTI
Jedná se především o děti, které nejsou
rodinným prostředím vedené ke sportovním
aktivitám a svůj volný čas tráví pasivně.
Právě u této skupiny jsou nejčetnější
zdravotní rizika spojená s civilizačními
onemocněními.
Přilákat nesportující děti ke sportovním
aktivitám vytvořením takového prostředí,
kde sportovat je normální, běžné – sport je
atraktivní pro všechny. Aktivně nabídnout
dětem pestré možnosti, které jim obec
nabízí, ať už prostřednictvím spolků,
sportovní infrastruktury nebo různých
programů a iniciativ.
• utváření vztahu ke sportu na úrovni
škol,
• vzdělávání rodičů i dětí,
• sportovní infrastruktura jako součást
veřejného prostoru,
• propagace
sportu,
sportovních
zařízení a služeb.

SPORTUJÍCÍ DĚTI A MLÁDEŽ
Jedná se o děti, které jsou od nízkého věku
vedeni k organizovanému sportu, nicméně
s rostoucím věkem podíl sportujících klesá –
část zanechá sportovních aktivit úplně,
ostatní inklinují k nesoutěžním, neformálním
aktivitám. Zejména u dívek po 15. roku
25
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Výzvy:

Nástroje:

Cílová skupina 3
Popis cílové skupiny:

Výzvy:

Nástroje:
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výrazně narůstá podíl těch, které
zanechávají aktivit úplně.
Reagovat na odlišnou výkonnost a měnící se
potřeby dětí s přibývajícím věkem na straně
spolků a systematicky nahrazovat prostředí
organizovaného sportu dalšími
organizovanými i neorganizovanými
aktivitami a iniciativami na straně obce
i dalších aktérů.
• činnost sportovních spolků,
• informovanost o dostupnosti,
• iniciování
amatérských soutěží,
sportovních programů a akcí.

RODINY S MALÝMI DĚTMI
Jedná se o nejpočetnější skupinu, v tomto
případě jde zejména o poskytnutí atraktivní
a dostupné infrastruktury odpovídající
potřebám rodin a vytváření různých iniciativ
– sportovních programů a akcí. Rodiny mají
rovněž potřebu trávit volný čas v okolí obce
a využívají přirozených podmínek pro
sportovní aktivity.
Reagovat na snižující se objem volného času
pracujících dospělých a flexibilnější pracovní
dobu. Dospělí často deklarují například
potřebu navštívit sportovní zařízení a
využívat služby i mimo odpolední a večerní
časy.
• iniciování
amatérských
soutěží
a sportovních programů,
• rozšiřování nabídky sportovních akcí
cílených na různé skupiny obyvatel,
• efektivnější zpřístupnění sportovních
zařízení.
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Cílová skupina 4
Popis cílové skupiny:

Výzvy:

Nástroje:
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SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ
OBČANÉ
Podíl nejstarších osob narůstá. Sport tak
může být efektivním nástrojem sociální
integrace, navíc může výrazně přispět k
udržení dobrého zdravotního stavu.
Zapojit seniory a zdravotně znevýhodněné
osoby podle jejich zdravotních možností – ať
už aktivně (odpovídající sportovní
infrastruktura, programy a akce,
elektrokola), tak dalšími formami
(participace při pořádání sportovních akcí,
rozhodčí a pořadatelé při závodech,
amatérské soutěže).
• informovanost a vzdělávání cílové
skupiny,
• spolupráce napříč sportovním spolky
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Vize a strategické cíle
Na základě poznatků z předchozích částí byla stanovena vize obce v oblasti sportu. Vize je
základní strategickou orientací deklarující, čeho chce obec realizací plánu rozvoje sportu
v daném časovém horizontu (do roku 2025) dosáhnout. Třebaže úplné naplnění nemusí nutně
nastat, úsilím obce je směřovat k naplánované vizi.
Vize:
Dolní Němčí je v roce 2025 obcí se sportovním zázemím, které je efektivně využíváno pro
organizované i neformální aktivity obyvatel i návštěvníků obce. Občané mají možnost sportovat
na volně dostupných hřištích, která jsou přizpůsobena pro různá sportovní odvětví.
V Dolním Němčí se pravidelně konají sportovní události, do kterých se zapojuje široká veřejnost,
pořadatelé sportovních akcí jsou podporováni nejen přímou finanční podporou, ale také
organizačně.

K naplnění vize si obec stanovila tři strategické cíle:
1) Rozvoj sportu dětí a mládeže

Cílem je ve spolupráci se spolky působících v obci, vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport
a sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah k pohybovým aktivitám.
Opatření
•
•
•
•

podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ a ZŠ
podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže
podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících
s dětmi a mládeží
podpora sportovních akcí pro děti a mládež

2) Rozvoj sportu pro všechny

Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové aktivity pro obyvatele obce
všech věkových kategorií, rozšiřovat možnosti sportovního využití a trávení volného času
Opatření
•
•
•
•

materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
materiální a nemateriální podpora sportovních organizací
zapojení veřejnosti do sportovní činnosti
zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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3) Rozvoj sportovní infrastruktury
Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro organizované i neorganizované
sportovní činnosti, volnočasové aktivity.
Opatření
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce technického skladu (Stadion)
Rekonstrukce bufetu a sociálního zázemí (Stadion)
Zkapacitnění systému závlahy hřiště (Stadion)
Oprava/modernizace oplocení hřiště, ochozů a zábradlí (Stadion)
Nástřik tartanové vrstvy (Víceúčelové hřiště)
Oprava dlažby a obkladů (Školní bazén)

1) Rozvoj sportu dětí a mládeže
Záměr

Vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a sportovní činnosti.
Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb dětí a mládeže.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci.

Opatření

1.1 Podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ
1.2 Podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže
1.3 Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací
pracujících s dětmi a mládeží
1.4 Podpora sportovních akcí pro děti a mládež

Časový
rámec

Průběžně

Odpovědnost Obec Dolní Němčí, Mateřská škola Dolní Němčí, jednotlivé spolky
a spolupráce
Hodnotící
ukazatel

U.1.1 Počet realizovaných akcí určených pro děti a mládež

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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2) Rozvoj sportu pro všechny
Záměr

Vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové aktivity pro
obyvatele obce všech věkových kategorií.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.

Opatření

2.1 Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost
2.2 Materiální a nemateriální podpora sportovních organizací
2.3 Zapojení veřejnosti do sportovní činnosti
2.4 Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času

Časový
rámec

Průběžně

Odpovědnost Obec Dolní Němčí, jednotlivé spolky
a spolupráce
Hodnotící
ukazatel

U.2.1 Výše finančních prostředků alokovaných na podporu sportovních
organizaci

3) Rozvoj sportovní infrastruktury
Záměr

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury.

Opatření

3.1 Rekonstrukce technického skladu (Stadion)
•

Rozpočet přibližně 2 mil Kč; do roku 2024

3.2 Rekonstrukce bufetu a sociálního zázemí (Stadion)
•

Rozpočet přibližně 2 mil Kč; do roku 2024

3.3 Zkapacitnění systému závlahy hřiště (Stadion)

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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•

Rozpočet přibližně 3 mil Kč; do roku 2023

3.4 Oprava/modernizace oplocení hřiště, ochozů a zábradlí (Stadion)
•

Rozpočet přibližně 1 mil Kč; do roku 2025

3.5 Nástřik tartanové vrstvy (Víceúčelové hřiště)
•

Rozpočet přibližně 1 mil Kč; do roku 2025

3.6 Oprava dlažby a obkladů (Školní bazén)
•
Časový
rámec

Rozpočet přibližně 1 mil Kč; do roku 2023

Do 2025

Odpovědnost Obec Dolní Němčí
a spolupráce
Hodnotící
ukazatel

U.3.1 Počet zrekonstruovaných a zmodernizovaných sportovišť a jejich
zázemí

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Zdroje finanční podpory sportu
Státní úroveň
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (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 vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu
ze státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným
v rejstříku. Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna
bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny.
Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dotace
na podporu cykloturistiky a cyklo dopravy. Dotace se poskytují na následující kalendářní rok.
Obecní úroveň
Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce:
a) individuální dotace spolkům;
b) financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní a volnočasové
infrastruktury v majetku obce;
c) financování organizovaných sportovních aktivit pro děti a mládež.

Nepřímá podpora
a) organizační a materiální podpora sportovních aktivit spolků;
b) aktivní propagace sportovních akcí v obci.

Plán rozvoje sportu obce Dolní Němčí 2021-2025
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Implementační systém
Naplňování intervencí a cílů plánu budou pravidelně vyhodnocovány (1x ročně) a s vývojem
potřeb a priorit občanů a cílů obce budou aktualizovány.
Institucionální a personální zajištění Plánu rozvoje sportu Dolní Němčí je primárně založeno na
práci vedení obce (starosta/ka a místostarosta/ka obce). Pro naplnění vize a cílů Plánu rozvoje
sportu bude vedení obce spolupracovat se zástupci všech věkových a zájmových skupin
obyvatelstva. Komunikace s veřejností je v obci dlouhodobě zajištěna různými prostředky:
•
•
•
•

osobní či elektronická komunikace se starostou a s dalšími volenými zástupci obce
prostřednictvím emailu;
webové stránky obce;
obecní zpravodaj;
rozhlas obce.

Při naplňování vize a cílů Plánu rozvoje sportu obce Dolní Němčí budou využívány všechny výše
uvedené prostředky komunikace s veřejností.
Hodnotící a monitorovací systém Plánu rozvoje sportu obce Dolní Němčí se vztahuje
k formulovaným intervencím, ke kterým byl v návrhové části definován systém hodnotících
ukazatelů. Tyto ukazatele lze chápat jako přímé ukazatele výstupu.
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PRAMENY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ArcData Praha – Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR® verze 4.0
Český statistický úřad: Veřejná databáze
Český úřad zeměměřický a katastrální
Obec Dolní Němčí
Koncepce rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště
Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji
Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Bílá kniha o sportu (2007)
Pracovní plán EU v oblasti sportu 2021–2024 (2020)
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 (2016)
Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021-2030 (2021)
Program rozvoje obce Dolní Němčí (2018)
Územní plán Dolní Němčí (2015)
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