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1. Úvod
Sport se zejména od druhé poloviny 19. století stal významnou součástí celé lidské
společnosti. V českých zemích stálo v této době za širokým rozvojem sportu založení
českého tělocvičného spolku Sokol (rok 1862), který se postupem času stal největší a
nejúspěšnější tělovýchovnou organizací a dal impulz pro rozvoj nových samostatných
sportovních odvětví.
Sport se dotýká života všech lidí, kdy díky svým účinkům pozitivně ovlivňuje kvalitu jejich
života. Děti a mládež se díky sportu učí pracovat s emocemi, rozvíjet jemnou i hrubou
motoriku a získávat pozitivní přístup k pohybové aktivitě. Sport a tělovýchova upevňují zdraví
člověka, jsou prostředkem seberealizace a nástrojem pro socializaci člověka. Sportovní
aktivity jsou též přínosem pro místní hospodářství, a to jak přímo, tzn. finančně, tak nepřímo
prostřednictvím zdravých a výkonných lidských zdrojů.
Aby bylo možné sport provozovat, je nezbytně nutné mít kvalitní sportovní infrastrukturu,
finanční prostředky na její údržbu ale i na činnost pro sportovní kluby a obětavé
dobrovolníky, kteří jsou hybnou silou sportovního prostředí.
Plán rozvoje sportu slouží ke zmapování stávající situace v oblasti sportování v obci
(sportovní infrastruktura, sportovní organizace, školy a školská zařízení, organizované /
neorganizované formy sportování, podmínky pro sportování, společenská východiska, apod.)
a k navržení opatření a aktivit pro další rozvoj sportovních aktivit a činností. Plán rozvoje
sportu vytvoří efektivní koncepční systém rozvoje obce v této oblasti. Zpracování Plánu
rozvoje sportu vychází z platného znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dílčího
metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podpůrným
využitím metodiky zpracování programu rozvoje obce (www.obcepro.cz) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

2. Obecná východiska
Terminologie
Tělesná kultura
Tělesná kultura je součástí kultury celé naší společnosti, je to souhrn hodnot a norem
v oblasti péče o všestranný rozvoj osobnosti, především v oblasti upevňování zdraví,
tělesného a pohybového zdokonalování. Tělesná kultura představuje úroveň poznatků,
činností a zvyklostí souvisejících s pěstováním těla a s všestrannou péčí o tělesný rozvoj
člověka.
Tělesná kultura v sobě zahrnuje:
• tělesnou výchovu (záměrná pohybová aktivita vedoucí k rozvoji a udržování fyzické
zdatnosti)
• pohybovou rekreaci (tělocvičnou aktivitu odpovídající potřebě regenerace sil a aktivního
odpočinku)
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• sport (svobodná dobrovolná aktivita závodního typu, charakterizovaná výkonovou
motivací)

Sport
Pojem tělesná výchova je dnes souhrnně nahrazován pojmem sport, který Rada EU definuje
v Bílé knize o sportu následovně:
„Všechny formy tělesné aktivity, které ať v organizované či neorganizované účasti
jsou zaměřeny na vyjádření zlepšení fyzické zdatnosti i mentální pohody i formování
sociálních vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.”
Základní dělení sportu:
 Rekreační spor
(významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární prevence
sociálně-patologických jevů, prvek harmonického a zdravého rozvoje člověka)
 Vrcholový a výkonnostní sport
(profesní význam pro vybrané jedince, zdroj zábavy veřejnosti, reprezentativní význam,
prostředek pro budování patriotismu ke své obci, motivační prostředek pro děti a
mládež)

Sportovní svazy
Organizují sportovní činnost v příslušném druhu sportu na území ČR, hájí zájmy členů, kteří
jsou ve svazu, zodpovídají za státní reprezentaci ČR, jednají o podmínkách podpory na
státní úrovni.

Sportovní kluby, spolky, tělocvičná jednota
Právní subjekty, obvykle zapsané spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Sportovní kluby jsou základními články sportovních svazů a
mateřských (zastřešujících organizací).

Sportovní infrastruktura
Jedná se o veškerá sportovní zařízení nacházející se na vymezeném území.

Sportovní akce
Organizovaná sportovní činnost soutěžního nebo rekreačního charakteru. Jedná se např. o
sportovní soutěž, závod, zápas, hru, pochod, přehlídku, aj.

Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity v rámci předškolní a školní výuky a na ně navazující zájmové soutěžní i
nesoutěžní aktivity organizované příslušnou školou s primárním cílem ovládnutí pohybových
dovedností, rozvojem všestrannosti a budování kladného vztahu ke sportu.

Význam sportu – multiplikační efekty
Pozitivní vliv sportu na tělesné a duševní zdraví člověka je nesporné a bylo popsáno již
v desítkách odborných lékařských studií a bezpochyby je jeho nejvýznamnější rolí. Jeho
pozitivní působení pro lidskou společnost má však mnohem širší pole působnosti.
Zdravotní význam sportu
 Snižování rizik civilizačních onemocnění
 Udržování dobré fyzické a psychické kondice
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Prostředek regenerace po závažných onemocněních a úrazech

Rozvojový význam sportu
 Revitalizace lokalit pro potřeby rozvoje sportovní infrastruktury
 Rozvoj lokalit z hlediska cestovního ruchu
 Rozvoj obytné funkce lokality
Sociální význam sportu
 Prostředek pro integraci a začleňování
 Rovné příležitosti (sport handicapovaných)
 Posílení komunitního života
 Prevence sociálně-patologických jevů
Ekonomický význam sportu
 Poskytování sportovních služeb
 Snížení nákladů na veřejné zdravotnictví
 Prostor profesní realizace v oblasti sportu
 Zdravé, aktivní, efektivně fungující lidské zdroje
Vzhledem k tomu, že nejčastějšími argumenty, které se týkají významu sportu, jsou ty
zabývající se zdravotními aspekty života jedince, je vhodné je více rozebrat a uvědomit si, že
se dotýkají všech věkových skupin populace. Je vědecky prokázáno, že každý, kdo zvýší
úroveň své pohybové aktivity, se může i po relativně dlouhé době nečinnosti dostat do stavu,
kdy sám pocítí zlepšení svého zdraví bez ohledu na svůj věk. Je důležité si tento fakt
uvědomit, neboť v posledních desetiletích se vlivem odlišného trávení pracovního i volného
času (sedavé zaměstnání, televize, internet, sociální sítě, aj.) rapidně změnil styl života lidí.
Rozvíjejí se civilizační onemocnění včetně kardiovaskulárních chorob. Aktivní způsob života
má kromě zdravotních pozitiv u všech věkových kategorií také řadu dalších sociálních a
psychických přínosů a prodlužuje průměrnou délku života.
Na základě těchto zjištění definuje WHO (Světová zdravotnická organizace) globální
zdravotní politiku, ze které je možné odvodit adekvátní míru pohybových aktivit.
Děti a dospívající (5-17 let)
 60 minut mírné /intenzivní pohybové aktivity denně ve vývojově vhodné formě se
zaměřením na rozvoj motorických dovedností
 vhodná kombinace aerobních, silových, rovnovážných cvičení všech možných druhů
ve vhodné míře s přihlédnutím na pokračující fyziologický vývoj jedince
 psychologické přínosy – sebekontrola nad příznaky deprese a úzkosti, budování
zdravého sebevědomí, sociální interakce, integrace, adaptace zdravých návky,
vyhýbání se škodlivým látkám, dosahování lepších výsledků ve škole, vznik
smysluplných sociálních skupin
Dospělí (18-64 let)
 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity týdně (5 x 30 minut / týden),
v ideálním případě 300 minut týdně, minimum 75 minut pohybové aktivity
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volnočasové využití pohybových aktivit, pohybová aktivita jako prostředek dopravy
(chůze, cyklistika, běh), pracovní aktivity, domácí práce, hry, sport a cvičení v rámci
rodinných nebo spolkových aktivit
aerobní činnosti je vhodné dvakrát týdně doplnit o posilování hlavních svalových
skupin

Dospělí a senioři (65 let a více)
 pokračování dle individuálních možností jako u předcházející kategorie
 zintenzivnění silového tréninku a cvičení pro udržení rovnováhy pro předcházení
pádům
 význam pohodové aktivity roste především za účelem zlepšení kardiorespiračních
funkcí, svalové kondici, zdraví kostí, snížení rizik neinfekčních onemocnění,
předcházení depresí a poklesu kognitivních funkcí
Aby bylo možné provozovat a realizovat sportovní aktivity a tím i naplňovat výše
uvedené významné aspekty sportu, je nezbytně nutná stálá a systematická podpora
rozvoje sportovního prostředí a sportovní infrastruktury napříč celou společností.

Legislativní rámec
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů:
1) Mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet vhodné podmínky pro výkon
sportu, zejména
a) zabezpečením rozvoje sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečením přípravy sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajištěním výstavby, rekonstrukcí, udržováním a provozováním svých sportovních
zařízení a poskytováním jich pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolou účelného využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečením finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.
2) Mají obce povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťovat jeho provádění.
Plán rozvoje sportu obce by měl dle § 6a odst. 2 výše zmíněného zákona o podpoře sportu
obsahovat především:
 vymezení oblasti podpory sportu
 stanovení priorit v těchto oblastech podpory
 opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce
 určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu
Dalšími legislativními předpisy a strategickými dokumenty evropského nebo národního
charakteru, ze kterých Plán rozvoje sportu vychází, jsou mimo jiné:
 Bílá kniha o sportu, Brusel (2007)
 Evropská charta sportu, Rada Evropy (1992)
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Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, Evropská komise (2008)
Koncepce podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, MŠMT (2016)
Koncepce státní podpory sportu v České republice, MŠMT (2009)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Význam a účel Plánu rozvoje sportu
Obec Jiřetín pod Bukovou do této chvíle neměla k dispozici strategický dokument, který by
zabýval primárně oblastí sportu a jeho dalším rozvojem. To, jakým směrem se sport a
sportovní infrastruktura v obci do této chvíle vyvíjeli, bylo ovlivněno aktuálními situacemi a
politickými rozhodnutími.
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 a 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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3. Analytická východiska
Relevantní společenské souvislosti
Obyvatelstvo obce
Tabulka: Vývoj počtu obyvatel celkem a dle pohlaví v absolutních hodnotách
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
593
590
581
556
538
522
510
489
Muži
288
286
286
279
273
265
258
248
Ženy
305
304
295
277
265
257
252
241
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2016
471
240
231

2017
479
243
236

Vývoj celkového počtu obyvatel má ve sledovaném období (2008 – 2017) klesající vývojovou
charakteristiku. V průběhu poslední dekády počet obyvatel klesl o 114 obyvatel (19,2 %).
Tento klesající trend probíhá od roku 2001.
Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní složky tohoto ukazatele. První se týká
mechanického pohybu obyvatel (vystěhovalí, přistěhovalí) a druhá přirozené měny obyvatel
(narození, zemřelí).
Graf: Vývoj a struktura celkového přírůstku obyvatel v absolutních hodnotách, 2008 - 2017
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Dominantní složkou, která má vliv na celkový počet obyvatel, jsou migrační přírůstky/úbytky
obyvatel. Od roku 2011 jsou patrné záporné hodnoty migračního salda. V letech 2008 až
2017 Jiřetín p. B. ročně v průměru ztrácí 10 obyvatel zápornou migrací. Přirozený přírůstek
obyvatel je dlouhodobě pod nulovou linií a ve sledovaném období je ztráta v průměru 6
obyvatel. Každý rok tedy dochází průměrně ke ztrátě 13 – 15 obyvatel.
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Tabulka: Přehled údajů za přirozený a mechanický pohyb obyvatel mezi roky 2007 – 2016
v absolutních hodnotách
PřistěVystěPřírůstek Přírůstek
Přírůstek
Rok
Narození Zemřelí
Stav 31.12.
hovalí
hovalí
přirozený migrační
celkový
2008 2
2
10
32
0
-22
-22
593
2009 3
6
19
19
-3
0
-3
590
2010 2
6
11
16
-4
-5
-9
581
2011 5
14
9
8
-9
1
-8
556
2012 2
9
9
20
-7
-11
-18
538
2013 2
10
15
23
-8
-8
-16
522
2014 2
7
15
22
-5
-7
-12
510
2015 4
11
18
32
-7
-14
-21
489
2016 4
8
16
30
-4
-14
-18
471
2017 1
11
32
14
-10
18
8
479
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Přirozený přírůstek je výsledkem procesu rození a vymírání obyvatel. Z vývoje narozených je
zřejmé ustálení hodnot v intervalu 2 - 4 obyvatel/rok. Z trendů v oblasti reprodukčního
chování obyvatel ČR nelze předpokládat již větší pozitivní výkyvy, spíše se bude jednat o
mírný pokles. To stejné již neplatí pro hodnoty zemřelých, u kterých lze očekávat negativní
výkyvy zapříčiněné silnými demografickými vlnami poválečných ročníků, které budou mít
přímý vliv na záporné hodnoty přirozeného přírůstku.
Věková struktura je sledována na základních věkových skupinách, které jsou svým
rozložením ekonomické povahy. Jedná se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let,
produktivní 15 až 64 let a poproduktivní 65 let a více. Pro sledování vývoje jsou použity
milníky SLDB 2001, 2011 a aktuálně rok 2017.
Graf: Vývoj základních věkových skupin v letech 2001, 2011, 2017
100%
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Pro rozvojové účely je nezbytné analyzovat detailněji věkové skupiny, a to vzhledem
k možnosti předvídat potřeby obyvatelstva.
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pětileté věkové skupiny obyvatel

Graf: Obyvatelé v pětiletých věkových skupinách celkem a dle pohlaví 31. 12. 2017
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obsazení jednotlivých věkových skupin odpovídá negativnímu vývoji vnitřní struktury
obyvatel. Dvě nejmladší věkové skupiny jsou k předchozím skupinám obsazeny relativněji
slabě. Výkyvy v obsazenosti věkových skupin ročníků sedmdesátých let a povalečných
ročníků vykazují v rámci zastoupení věkových skupin výrazné skoky, které se projeví
v potřebách obyvatel vzhledem ke stárnutí obyvatel.
Na celkový vývoj počtu obyvatel a vnitřní strukturu má nezanedbatelný vliv pokračující
průmyslová výroba. Se snížením poptávky po práci došlo k vystěhování produktivních
obyvatel.
Věková struktura obyvatel za 20 let bude charakterizována poměrně silným zastoupením
obyvatel ve věkových skupinách 65 a více let. Věkové kategorie obyvatel do 14 let se budou
pohybovat na dlouhodobě ustálených nízkých hodnotách (uvažováno bez silné migrační
vlny). Počet obyvatel v produktivním věku bude průběžně klesat.
Střednědobý demografický vývoj obyvatel ukazuje na klesající složku dětské populace,
klesající složku produktivní populace a rychle rostoucí počet osob nad 65 let. Politika sportu
v obci by měla cílit na všechny věkové kategorie, zaměřit se na chybějící infrastrukturu pro
seniorskou populaci a rozvíjet nové atraktivní sportovní zaměření pro děti a mládež –
vytvářet atraktivní zázemí pro rodinný život, a to i v oblasti nabídky sportovního vyžití
(sportovních volnočasových a zájmových aktivit).
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Školy a školská zařízení
V obci se nenachází žádná škola ani školské zařízení s nároky na sportovní infrastrukturu a zázemí.

Sportovní organizace v obci
V obci jsou dle Registru ekonomických subjektů ČSÚ oficiálně evidovány následující
sportovní organizace:
Sportovní zázemí v obci
Ozn.
01

02

03

04
05
06

Název organizace

Zaměření

Práce s
mládeží

Vnější

Vnitřní

Tělovýchovná jednota
Albrechtice v J. h. /
Jiřetín
Sportovní klub Jiřetín
pod Bukovou

 fotbal

SKI DETOA
Albrechtice

 sjezdové
lyžování
 běžecké
lyžování
 ---

 ---

 ---

Jizerskohorský klub

 turistika

 ---

 ---

Spolek přátel
Jiřetína






 Víceúčelový sportovní
areál SYLVATICA
(S001)

 Multifunkční sál
KD Jiřetín p. B.
(S002)

Sportovci pro Jizerské
hory

ANO
 stolní tenis

badminton
šipky
stolní tenis
nohejbal

 stadion Albrechtice v J.  Multifunkční sál
h.
KD Jiřetín p. B.
(S002)

 Multifunkční sál
KD Jiřetín p. B.
(S002)
 skiareál DETOA

Albrechtice v J. h.

Aktivní sportovní činnost a potřeby uvedených organizací dokumentuje následující tabulka:
Org.

Sport

Frekvence
tréninků / aktivit

01

fotbal

1x týdně

02

stolní tenis

1x týdně

03

florbal

1x týdně

04

tenis

nepravidelně

Místo tréninků
/ aktivit v obci
 Multifunkční
sál
KD
Jiřetín
(S002)
 stadion
Albrechtice
 Multifunkční
sál
KD
Jiřetín
(S002)
 Multifunkční
sál
KD
Jiřetín
(S002)
 Víceúčelové
hřiště
na
míčové
sporty
(S001)
 Víceúčelový
sportovní
areál
(S001)

Počet
aktivních
sportovců

Forma
sportování
(zájm./soutěž.)
soutěžní

Požadavky / potřeby

soutěžní

 úpravy sálu pro stolní tenis
- osvětlení

zájmová
soutěžní

 celková
rekonstrukce
venkovního
sportoviště
(víceúčelové hřiště pro
míčové sporty)

zájmová

 obnova
oplocení
sportoviště (ohraničení)
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Další organizované sportování je zajištěno nabídkou soukromých nebo komunitních aktivit.
Tato nabídka obsahuje:
 cvičení jógy – 1x týdně (S003)
 nohejbal – stadion Albrechtice v J. h.
 badminton – S002
 šipky – S002
Identifikované potřeby / požadavky dalších realizátorů organizovaného sportování (vyjma
sportovních organizací):
 --Sportovní infrastruktura v obci
Obec disponuje celkem 3 sportovišti – 1 venkovním a 2 vnitřními. Obyvatelé obce mohou též
v rámci organizovaného sportování využívat sportovní infrastrukturu v sousední obci
Albrechtice v Jizerských horách (stadion, lyžařské areály).
Kód sportoviště

S001

Název / označení:
Lokalizace

Víceúčelový sportovní areál
Popis

u centra SYLVATICA

GPS

50°45'25.257"N, 15°15'47.304"E
 tenisové kurty – obec Jiřetín p.B.
 víceúčelové hřiště – obec Jiřetín p. B.
- míčové sporty (volejbal, basketbal, nohejbal)
- dětské hřiště
- kluziště (bez chlazení, v zimním období)

povrch

antuka, umělý povrch (EPDM)
4 antukové kurty, 1 hřiště s umělým povrchem, sloupky na
síť, koše na basketbal, herní prvky, ochranné sítě,
oplocení, empire

Provozovatel:
Sportovní zaměření:

Stav sportoviště:

VENKOVNÍ

vybavení
zázemí

závady

šatny, sprchy, WC, klubovna – centrum SYLVATICA
 oplocení
 rozdělení kurtů (oddělovací přepážky)
 zúžení kurtu

Dostupnost:

veřejně přístupné

Využití:

-

Tenisový klub Jiřetín
veřejnost

Pravidelná revize (ANO/NE)

Požadavky / potřeby:

SPECIFIKACE
Obnova oplocení kurtů, změna prostorové dispozice kurtů,
lavičky.

NÁKLADY
750.000,--

Úprava přístupu na kurty, úprava terasy pro diváky, pergola

200.000,--
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Kód sportoviště

S002

Název / označení:
Lokalizace

VNITŘNÍ
Multifunkční sál KD Jiřetín p. B.

Popis

centrální část obce

GPS

50°45'26.891"N, 15°15'57.394"E

Provozovatel:

Obec Jiřetín pod Bukovou
- badminton
- stolní tenis
- florbal
- organizované sportovní aktivity (kondiční cvičení)
- posilovna

Sportovní zaměření:

Stav sportoviště:

Obec Jiřetín pod Bukovou

povrch

parkety

vybavení

sloupky na síť, herní prvky, vybavení pro realizované
sporty

zázemí

závady
Dostupnost:
Využití:

sklad sportovního materiálu, sociální zařízení, klubovna
šatny
 technický stav podlah
 technický stav osvětlení
 technický stav obložení stěn
 veřejně přístupné – organizovaná činnost – bezplatně
 veřejně přístupné – individuální činnost – za úhradu
- sportovní kluby – SK Jiřetín, TJ Albrechtice / Jiřetín
- veřejnost

Pravidelná revize (ANO/NE)
SPECIFIKACE
Požadavky / potřeby:

NÁKLADY

Zřízení fitness centra v klubovně KD

50.000,--

Rekonstrukce podlahy, osvětlení, obkladů stěn

950.000,--
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Kód sportoviště

S003

Název / označení:
Lokalizace

VNITŘNÍ
Sportovní učebna

Popis

Centrum SYLVATICA

GPS

50°45'25.400"N, 15°15'46.058"E

Provozovatel:

Obec Jiřetín pod Bukovou
- kondiční cvičení
- jóga

Sportovní zaměření:

povrch

Stav sportoviště:

Obec Jiřetín pod Bukovou

dlažba

vybavení
zázemí

šatny, sociální zařízení, kuchyňka, společenská místnost

závady
Dostupnost:

přístupné pro organizované sportování - bezplatně

Využití:
- veřejnost
Pravidelná revize (ANO/NE)

Požadavky / potřeby:

SPECIFIKACE
doplnění vybavení pro další sportovní využití – jump bungee
workout

NÁKLADY
150.000,--

zřízení povrchu pro sportovní aktivity

100.000,--

Potřeby v oblasti sportu
Mapování potřeb vychází z návrhů sportovních organizací, evidovaných podnětů občanů
obce a z rozvojových záměrů obce. Mapování potřeb přímo vychází z výše uvedených
analytických zjištění.
Obec eviduje následující potřeby v oblasti sportu a tělovýchovy:
ROZVOJOVÉ:
 vytvoření zázemí a pořízení vybavení pro mini fitness centrum v klubovně KD Jiřetín
pod Bukovou
 rozšíření nabídky sportovních aktivit o moderní sportovní disciplíny (např. parkour,
workout, pumptrack, senior fitness, skateboard, disc golf, jump bungee workout,
beach volejbal)
 rozšíření nabídky pro rozšířené cílové skupiny (děti, mládež, senioři) v rámci rozvoje
aktivit „Sport pro všechny“
PROVOZNÍ:
 provoz sportovišť (režijní náklady, údržba)
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SWOT analýza oblasti sportu
SILNÉ STRÁNKY
 existence základní venkovní
sportovní infrastruktury
 existence základní vnitřní sportovní
infrastruktury
 veřejná přístupnost venkovních i
vnitřních sportovišť
 možnost pronájmu víceúčelového
sálu KD Jiřetín p. B. pro sportovní
účely

doplnění sportovní infrastruktury
(nová sportoviště, nové sporty)
 rozšíření sportovní nabídky pro více
cílových skupin (děti, mládež,
senioři)
 zapojení veřejnosti
 spolupráce v rámci Mikroregionu
Tanvaldsko
 meziobecní spolupráce s nejbližšími
sousedními obcemi (Albrechtice
v Jizerských horách, Josefův Důl)
 podpora občanských aktivit ze
strany obce
 zavádění sportovních inovací
(získání konkurenční výhody a
potenciál rozvoje cestovního ruchu)
PŘÍLEŽITOSTI









SLABÉ STRÁNKY
kvalita sportovišť (sportoviště
vykazují fyzické i morální opotřebení
v poměrně velkém rozsahu)
sportovní nabídka neodpovídá
aktuálním potřebám obyvatel

chátrání sportovních areálů
ztráta zájmu veřejnosti o klasické
sportovní aktivity

OHROŽENÍ

4. Návrhová část Plánu rozvoje sportu
Návrhová část Plánu rozvoje sportu v obci Jiřetín pod Bukovou je zpracována na 5leté
realizační období, vychází z výstupů a závěrů analytické části a je v souladu s Programem
rozvoje obce Jiřetín pod Bukovou a se záměry sportovních organizací působících v obci.

Cíl Plánu rozvoje sportu
Název:
Popis:

Zajištění pestré nabídky možností realizace sportovních aktivit v obci
Cíl v sobě zahrnuje nejen zachování již existujících možností realizace
sportovních aktivit v podobě současné sportovní infrastruktury a fungujících
sportovních organizací, ale i rozšíření nabídky zázemí a podmínek pro
provozování nových sportovní aktivity, včetně inovačních s využitím pro všechny
věkové skupiny obyvatel.
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Opatření, aktivity
Opatření agregují tematicky související aktivity do jednoho integrovaného celku, jehož
realizací je řešena specifikovaná tematická oblast a společnou realizací opatření dochází
k naplňování vytčeného cíle Plánu rozvoje sportu

Označení:
Popis:

Aktivity:

Označení:
Popis:

Aktivity:

OP01 – Údržba stávajících sportovních areálů a zařízení
Péče o stávající sportovní areály a zařízení v majetku obce, podpora péče o
sportovní infrastrukturu v majetku sportovních organizací, které poskytují
možnosti organizovaného i neorganizovaného sportování a umožňují
využívání sportovišť široké veřejnosti; spolupráce obce a organizací
poskytujících prostory pro sportování veřejnosti.
A01.1 – Víceúčelový sportovní areál S001 – antukové kurty
 rekonstrukce oplocení kurtů
 rekonstrukce / doplnění oddělovacích přepážek mezi kurty
 rozšíření tenisového kurtu
Odhad nákladů: 950.000,-- Kč
Financování: obec Jiřetín p. B.
A01.2 – Víceúčelové hřiště pro míčové sporty (v rámci areálu S001)
 kompletní rekonstrukce (povrch, oplocení, herní prvky, vybavení)
Odhad nákladů: 800.000,-- Kč
Financování: obec Jiřetín p. B. dotace
A01.3 – Multifunkční sál KD Jiřetín pod Bukovou (S002)
 rekonstrukce osvětlení sálu pro sportovní účely
 rekonstrukce podlah sálu pro sportovní účely
 rekonstrukce obložení sálu
Odhad nákladů: 300.000,-- Kč / rok
Financování: obec Jiřetín p. B., dotace

OP02 – Rozšíření nabídky sportovního vyžití
Rozšíření nabídky sportovního vyžití ve formě: (i) doplnění stávajících
sportovních areálů či aktivit sportovních organizací – nové sporty ve stávající
infrastruktuře; doplnění technických a dalších prvků do stávající infrastruktury
pro rozvoj nových sportů, apod.; (ii) vytvoření nové infrastruktury či
organizačního zázemí pro vznik nových sportovních aktivit.
A02.1 – Minifitness v objektu S002
 přesun cvičebních prvků z provizorních prostor centra SYLVATICA
 úprava prostor pro vybudování minifitness
 doplnění cvičebních prvků, náčiní a strojů
Odhad nákladů:
 realizace: 100.000,-- Kč / investice
 údržba: 10.000,-- Kč / ročně
Financování: obec Jiřetín p. B., vstupné
A02.2 – Bungee jump workout v objektu S003
 vybudování speciální odpružené podlahy
 vybavení sportovní učebny (bunde jump workout)
Odhad nákladů:
 realizace: 280.000,-- Kč / investice
 údržba: 5.000,-- Kč / ročně
Financování: obec Jiřetín p. B., vstupné
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A02.3 – Sport park SYLVATICA
 zpracování studie přírodní lokality u parkoviště SYLVATICA (parkour,
workout, senior fitness, petang, apod.)
 zpracování projektové dokumentace na areál
 zajištění financování (průběžná investice, provoz)
 postupná realizace sportovišť
 zpracování modelu provozu parku – zajištění bezpečnosti a ochrany
majetku
Odhad nákladů:
 realizace: 600.000,-- Kč / investice
 provoz, údržba: 15.000,-- Kč / ročně
Financování:
realizace: obec Jiřetín p. B., dotace MŠMT, MMR, sportovní organizace,
partneři, veřejná sbírka
provoz: obec Jiřetín p. B., sportovní organizace
A02.4 – Pump track Jiřetín
 výběr a zpracování studie lokality
 zajištění financování areálu
 realizace areálu
 zpracování modelu provozu areálu – zajištění bezpečnosti a ochrany
majetku
Odhad nákladů:
 realizace: 350.000,-- Kč / investice
 provoz, údržba: 20.000,-- Kč / ročně
Financování:
realizace: obec Jiřetín p. B., dotace MŠMT, MMR, sportovní organizace,
partneři
provoz: obec Jiřetín p. B.
A02.5 – Disc golf Jiřetín
 výběr a zpracování studie lokality
 zajištění financování areálu
 rozvinutí projektu v rámci Mikroregionu Tanvaldsko
 realizace areálu
 zpracování modelu provozu parku – zajištění bezpečnosti a ochrany
majetku
Odhad nákladů:
 realizace: 150.000,-- Kč / investice
 provoz, údržba: 10.000,-- Kč / ročně
Financování:
realizace: obec Jiřetín p. B., dotace MŠMT, MMR, sportovní organizace,
partneři, Mikroregion Tanvaldsko
provoz: obec Jiřetín p. B., Mikroregion Tanvaldsko

Označení:
Popis:

Aktivity:

OP03 – Územní spolupráce v oblasti sportu
Spolupráce s obcemi, sportovními organizacemi a dalšími relevantními
subjekty v rámci širšího regionu – provozování sportovišť, sdílení sportovišť,
podpora sportovních projektů, organizace společných sportovních akcí.
A03.1 – Spolupráce v rámci Mikroregionu Tanvaldsko
 sdílení sportovišť,
 společné sportovní a společensko-sportovní akce,
 podpora projektů s větším než lokálním dopadem
Odhad nákladů: 10.000,-- Kč / ročně
Financování: obec Jiřetín p. B.
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A03.2 – Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS)
 partnerství v projektu Sport park SYLVATICA
Odhad nákladů: --Financování: --Realizaci Plánu rozvoje sportu koordinuje obec Jiřetín pod Bukovou. Náklady jsou stanoveny
odhadem na základě zkušeností s provozem a jinými investičními projekty v oblasti sportu a
tělovýchovy. Přesné finanční ohodnocení jednotlivých projektů bude předmětem
schvalovacího procesu v zastupitelstvu obce Jiřetín pod Bukovou.

5. Schvalovací doložka
Plán rozvoje sportu dle ustanovení § 6, odst. 2) a § 6a, odst. 2), zákona č. 115/2001 Sb.
schválilo v souladu s § 84, odst. 1, resp. § 35, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
zastupitelstvo obce Jiřetín pod Bukovou.
Datum schválení:

10.04.2019

Číslo usnesení:

06/2019

Text usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Jiřetín pod
Bukovou na období 2019-2023.
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