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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE 
Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky vznikl v souladu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Dle této novely mají obce povinnost 

zpracovat pro své území plán rozvoje sportu, a následně zajistit jeho provádění. Dokument Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky respektuje 

doporučenou osnovu a metodiku pro zpracování, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

Dokument je koncipován tak, aby charakterizoval veškeré klíčové oblasti sportu v obci a zhodnotil jejich výchozí stav. Po zevrubné analýze a posouzení 

sportovní situace na daném území dojde ke stanovení hlavních priorit a cílů metodou SMART, které jsou z pohledu obce stěžejní pro efektivní 

a strategický rozvoj sportu. Specifikované cíle doprovází příslušná opatření, jejichž systematickým provedením dojde k dosažení  konkrétních cílů 

rozvoje. 

Osová Bítýška „pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ v souladu s § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zároveň myslí 

na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako „řádný hospodář“. Z  tohoto hlediska je strategické plánování 

budoucích investic nezbytným faktorem potřeby zpracování tohoto dokumentu. 

Neméně významným důvodem pro zpracování je i skutečnost, že obec plánuje v rámci strategického rozvoje usilovat o získání dotačních příspěvků 

ze strany poskytovatelů dotace, pro který může být plán rozvoje sportu stěžejním podkladem pro jejich obdržení. Spolufinancováním záměrů obce 

s využitím dotace dojde ke snížení finanční zátěže veřejného rozpočtu a zároveň ke zvýšení akceschopnosti obce realizovat své plány. 

Plán rozvoje sportu bude koncipován jako střednědobý dokument s obdobím platnosti stanoveným na 7 let. Koncepce rozvoje sportu je otevřeným 

dokumentem, který je možné doplňovat nebo aktualizovat dle potřeb města. Tato skutečnost je podmíněna schválením zastupitelstva Osové Bítýšky.
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ANALYTICKÁ ČÁST

Obecná charakteristika území obce 

Obec Osová Bítýška se rozprostírá v blízkosti dálnice D1 

v Kraji Vysočina. Administrativně spadá do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí. 

Z větších měst se v nejbližším okolí nachází Velká Bíteš, kam 

cesta autem zabere asi 5 min jízdy. Což je dáno silnicí č. I/37, která protíná katastr 

obce. Do Osové Bítýšky vede také vlakové spojení. Obec se územně skládá ze 

dvou místních částí – Osová Bítýška a Osová – a v západní části katastru se 

nachází rekreační oblast Tři Dvory. K intravilánu m. č. Osová Bítýška přímo 

přiléhá obec Záblatí a urbanisticky tak tvoří 

kompaktní útvar. Celková výměra 

katastrálního území činí 1 032 ha, povrch je 

mírně členitý a k hlavnímu vodnímu toku se 

řadí potok Bítýška. Do území obce také spadá 

několik vodních ploch, jedná se zejména 

o soustavu rybníků v m. č. Osová. Převážnou 

část obce (59 %) tvoří orná půda, lesní porosty dosahují asi 16 % plochy. 

K nejvýznamnějším kulturně-historickým stavbám patří Kostel sv. Jakuba 

Staršího a barokní zámek Osová. Dále se zde nachází několik drobných 

sakrálních staveb jako např. křížová 

cesta uzdravení.  

První písemná zmínka o municipalitě 

pochází z pol. 13. st. Z pohledu 

historie představuje Osová Bítýška 

jedno z významných center 

regionu, a to především díky její 

poloze na významné historické 

komunikaci. 

zdroj: mapy.cz zdroj: mapy.cz 
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Obyvatelstvo 

Při pohledu na graf níže je patrné, že populační vývoj 

v posledních 20 letech má i přes drobná období poklesu 

převážně stoupající charakter. Na tomto faktu se podílí 

především migrační saldo, na druhou stranu svůj vývoj 

populace obce je ovlivňován i přirozenou měnou obyvatel. Zejména v posledních 

letech se počet narozených převyšuje počty zemřelých. To značí, že do obce se 

stěhují zejména mladé rodiny, což je typický projev procesu suburbanizace. 

Z hlediska porovnání stáří místní populace s průměrem za vyšší území jednotky 

vychází místní populace perspektivněji, neboť ze srovnání indexů stáří je nejnižší 

právě na municipální úrovni – hodnota 91,1. Naproti tomu jak na mikroregionální 

(SO ORP Velké Meziříčí) –104,8 –, tak krajské úrovni – 134,5 – žijí mnohem starší 

populace.  Silné zastoupení osob v předproduktivním věku (tj. do 14 let) lze 

vypozorovat ze srovnání věkové pyramid, a to platí především pro ženské pohlaví. 

Perspektivnost zdejší populace potvrzuje i další demografický ukazatel – 

průměrný věk vycházel ke konci roku 2021 na 40,5 let, což je ve srovnání 

s Krajem Vysočina téměř o 3 roky méně. Díky dostatku rozvojových ploch lze 

očekávat pokračování současného trendu postupného navyšování rezidentů Osové 

Bítýšky. 
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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ROZVOJ SPORTU

Sportovní infrastruktura 

Jedním z hlavních dějišť sportovních aktivit v Osové Bítýšce 

je Fotbalový a tenisový sportovní areál, jehož zázemí 

bylo komplexně zrekonstruováno v roce 2019 

a víceúčelová budova tak nabízí kvalitní služby  

sportovcům i široké veřejnosti. Naproti tomu kvalita tenisových kurtů se již 

nachází za hranou své životnosti a v blízké budoucnosti je nutná jejich 

rekonstrukce. Revitalizací by v budoucnu mělo projít i samotné fotbalové hřiště, 

kde se počítá s výstavbou nové tribuny a další doprovodné infrastruktury (zastaralé 

oplocení) včetně zcela nových volnočasových ploch. Další významný bod na 

sportovní mapě Osové Bítýšky představuje Centrum kultury, sportu 

a zájmových činnost, které vzniklo v roce 2010. Součástí sportovně-

společenského komplexu je 

víceúčelová sportovní hala či 

horolezecká stěna. V areálu 

základní školy mají žáci 

možnost využívat také 

venkovních hřišť – dětské, 

asfaltové a hřiště na malou 

kopanou. Technický stav 

sportoviště na malou kopanou 

není v optimální kondici, jelikož 

postupně chátrá. K udržení odpovídající kvality sportovního vyžití žáků vyžadují 

venkovní sportovní plochy pravidelné investice zamezující jejich chátrání. V m. č. 

Osová mají místní možnost využívat starší nohejbalové hřiště, kde v roce 2020 

proběhlo odvodnění a výměna povrchů.  

Sportování pro nejmladší část populace zajišťuje síť dětských hřišť. Vyjma 

areálu ZŠ mají možnost děti sportovat v pouze v lokalitě MŠ. Na druhou stranu 

díky blízkosti sousedního Záblatí mohou děti využívat hřiště tam. 

Ve výčtu sportovní infrastruktury nelze opomenout ani cyklotrasy, jež 

protínají obec v severojižním i západovýchodním směru, nebo značenou pěší 

turistickou trasu.

Sportovní hala základní 
školy 

Nové multifunkční zázemí v blízkosti fotbalového hřiště 
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Sportovní kluby a události 

Přípravu sportovních a jiných volnočasových 

akcí v Osové Bítýšce mají mj. na starost 

spolková uskupení. Mezi ty nejaktivnější se 

řadí fotbalisté z SK Osová Bítýška. 

Amatérské fotbalové týmy reprezentují obec v dospělých 

i mládežnických kategoriích. V organizování sportovně laděného 

programu hraje velmi zásadní roli i Komunitní centrum Osová Bítýška, které 

připravuje pro občany řadu společenských akcí jako např. Rytmické hrátky, taneční 

kurzy, procházky do přírody, Komunitní úterní dny či nohejbalový turnaj trojic. 

Na dalších událostech se pak podílí společně s ostatními spolky nebo s obcí.  

Již 10. výročí oslavil v roce 2022 Spolek pomponky 

Osová Bítýška a ve stejném roce se nejstarší taneční 

skupina, Pomněnky, stala mistryněmi České 

republiky. Roztleskávačky se podobně jako ostatní 

zájmová sdružení podílejí na organizování sportovního 

a společenského programu v obci. Do spolku pravidelně 

navštěvuje asi 110 děvčat ve věku od 4 do 20 let. 

Důležitým prvkem v zachování bezpečného průběhu všech událostí představuje 

Sbor dobrovolných hasičů, který v Osové Bítýšce funguje již od roku 1883 a řadí 

se tak k nejstarším spolkům na území obce. V současnosti se hasičský tým skládá 

z 41 členů, z nichž 17 tvoří zásahovou jednotku. Součástí SDH 

je zřízeno také družstvo dětských hasičů. V obci 

dále působí Sportovně střelecký klub Osová 

Bítýška. 

Bohatá a aktivní činnost spolků a zájmových 

organizací se odráží v pestré nabídce sportovního vyžití. 

V průběhu roku tak občané Osové Bítýšky mají možnost se účastnit řady 

sportovních událostí. Kromě již zmíněných patří mezi tradiční akce Rodinný den 

plný her a soutěží. SK Osová Bítýška organizuje pravidelný fotbalový turnaj – 

Houl-Cuf cup. V roce 2022 proběhl již jeho 15. ročník. Fotbalisté dále pořádají 

i turnaje ve stolním tenise nebo malé kopané. Na konci školního roku si 

roztleskávačky připravují hromadné taneční vystoupení všech skupin. 

Území obce patří rovněž k dějištím regionálních sportovních akcí. K těmto 

událostem náleží zejména cyklistické závody – ŠKODA cup nebo Zlaté kolo 

Vysočiny – ale také turnaj integrovaného sportu iBoccia, který se v roce 2022 

konal v obci již po desáté. 

 

Zlaté kolo Vysočiny 2022 
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MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU

Socializační 

Pohybové aktivity nevedou pouze k posilování fyzické 

výdrže sportovce, ale i k rozvoji sociálních vazeb v obci. 

Pozitivní dopady lze také nalézt i v řadě jiných oblastí 

lidského života. Známé pořekadlo praví “ve zdravém těle, zdravý 

duch” a právě sport je jednou z možných aktivit vedoucích ke stmelování 

společnosti, díky čemuž je daná společnost akce schopnější při  řešení nahodilých 

problémů. Pořádáním různých sportovních klání se mažou rozdíly mezi jednotlivci, 

je umožněno potkávání nejen sportovců, ale i fanoušků a rodinných příslušníků 

z různých společenských vrstev. A díky těmto neformálním setkáním se buduje 

v obcích důležitá důvěra mezi jejími obyvateli, nezbytná pro další lokální rozvoj. 

Významnou roli hraje sport i v případě sociálně-patologických projevů, kdy slouží 

jako jakási prevence před těmito nežádoucími jevy v každé společnosti. 

Navíc účastí v týmovém kolektivu se díky dodržování pravidel hry, respektu vůči 

ostatním, solidaritě a disciplíně, posiluje i aktivní občanství participujících osob.  

Přes dosavadní rozvoj, kterým společnost v uplynulých letech prošla, se však lze 

stále setkat s problémem sociální exkluze. Tento nelichotivý fenomén je patrný 

i ve světě sportu, a to jednak neúčastí handicapovaných osob nebo pro ně 

neodpovídající sportovní vybaveností. Mezinárodní hnutí Sport pro všechny si 

proto klade za cíl propagovat a zpřístupňovat nejrůznější sportovní pohybové 

aktivity co nejširšímu okruhu lidí. 

Psychologické  

Jak už bylo naznačeno výše, sportování nebo jakákoliv 

obdoba tělesného pohybu má pozitivní vliv na fyzický, ale 

i psychický stav lidí bez ohledu na věk, pohlaví či rasu. Sport 

v životě člověka představuje tzv. aktivní formu odpočinku, 

která napomáhá mimo jiné k odbourávání stresu, posilování celkové imunity nebo 

především v dětské věku k formování vývoje osobnosti. 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, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti, 

sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, 

cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání 

překážek. 
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Kondiční a rekreační  

V posledních letech zájem o sport u dospělých i dětí upadá. 

Vlivem digitalizace a dostupnějších technologií značná část 

populace na místo aktivního trávení volného času, volí 

pasivní formu hraním počítačových a jiných her. Nedostatek 

tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění, které 

snižují kvalitu života. Pro děti se tak škola stává jediným zařízením, kde dochází 

k aktivnímu pohybu formou sportu. Právě škola v rámci hodiny tělesné výchovy 

nebo formou nabízených sportovních kroužků může výrazně ovlivnit a nasměrovat 

děti k vytvoření vztahu ke sportu. 

Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita ve svých důsledcích 

také prostředkem tělesného rozvoje člověka, jež vede ke kvalitnějšímu životu 

jedince. Nespornou výhodou sportování je fakt, že sportovat může úplně každý, 

a i cena základních sportů je velice přijatelná nebo dokonce žádná. K takovému 

běhání nebo fotbalu není zapotřebí výraznějších finančních investic.   

Ekonomické a rozvojové 

Možnost rekreace formou sportu nesouvisí pouze 

s vykonávanou činností, která má bezpochyby pozitivní 

dopady na zdravotní stav jedinců, ale sport obecně se stále 

častěji využívá jako efektivní nástroj rozvoje samospráv. 

Benefity ze sportu nemají pouze samotní sportovci nebo provozovatelé sportovišť, 

nýbrž i širší spektrum celé společnosti počínaje drobnými podnikateli a vedením 

obce konče. 

Další výhoda pořádání sportovních akcí na území samosprávy spočívá 

ve všeobecném zvyšování povědomí o dané obci mezi veřejností ze širšího okolí. 

Soupeření organizovaných sportovních oddílů patří k tradičním víkendovým 

zábavám na většině obcí. Ať se jedná o fotbalové kluby nebo hasiče, vzájemné 

zápolení mezi oddíly přiláká mnoho fanoušků i z jiných obcí, z čehož následně také 

těží i právě místní podnikatelé
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DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ 
Priority obce v rozvoji sportu 

a) Rozvíjet sportovní infrastrukturu 

Sportovní zázemí v Osové Bítýšce je sice vzhledem k populační velikosti na nadstandartní úrovni, ale tuto úroveň  potřeba náležitě udržovat, dále rozvíjet a v neposlední 

řadě zamezovat chátrání sportovišť. Nemalým zásahem do rozpočtu obce jsou proto příspěvky na údržbu dané sportovní infrastruktury. V tomto ohledu je nezbytné počítat 

s výdaji na provoz, údržbu, dohled, obsluhu a další s provozem spjaté výdaje. Vzhledem k tomu, že nejen výstavba či rekonstrukce sportovního zázemí, ale i  samotná údržba 

je v případě bohatého sportovního zázemí velmi náročná, bude vedení obce maximálně usilovat o získání příspěvků z vybraných dotačních titulů. 

b) Rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu dětí a mládeže  

Již od raného věku je potřeba u dětí podporovat a rozvíjet sportovního ducha, který je důležitý zejména pro schopnost socializace, má pozitivní vliv na vzorec jejich chování 

a snižuje riziko rozvoje sociopatologických jevů. Osová Bítýška proto podporuje formování kladného vztahu dětí ke sportu již od nejútlejšího věku a v této činnosti bude 

i nadále pokračovat. Vedení obce bude aktivně podporovat sportovní skupiny a oddíly, jež nabízejí zajímavé sportovně-vzdělávací programy pro ty nejmladší i mládež, 

a ve vzájemné spolupráci se bude snažit o zapojení co největšího počtu dětí a mládeže. 

c) Pořádat sportovní akce a podporovat možnosti sportovního vyžití pro všechny  

Příležitost zdravého pohybu a zapojení ve sportovních aktivitách by měla být dostupná všem osobám bez ohledu na věk, pohlaví, původ, nebo zdravotní stav. Obec chce 

v tomto ohledu co nejvíce zpřístupnit sport všem jeho milovníkům, kteří se s chutí zapojí do sportovních akcí, soutěží, turnajů, pohárů a dalších událostí. Dílčím cílem obce 

je zpřístupnit sportovní aktivity i osobám s tělesným handicapem. V této skutečnosti je potřeba pokračovat postupným přizpůsobováním sportovní infrastruktury v budování 

bezpečných bezbariérových přístupů.
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Strategické cíle, opatření a aktivit 

CÍL 1: ROZVÍJET A ZKVALITNIT SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU NA ÚZEMÍ OBCE  

SPECIFICKÉ CÍLE  OPATŘENÍ A AKTIVITY 

1.1 Údržba a provoz 

stávajících sportovišť 

zamezující jejich chátrání 

1.1.1 Komplexní rekonstrukce povrchů a okolí tenisových kurtů 

 

v souladu s opatřením 1.3.2 

1.1.2 Modernizace venkovního hřiště na malou kopanou v areálu základní školy 

 

v souladu s opatřením 1.2.2 a 3.1.1 

1.1.3 Rekonstrukce ochozů v objektu Centra sportu, kultury a zájmových činností 

1.1.4 Podporovat efektivní organizační provoz veřejných sportovišť 

1.1.5 Modernizace nohejbalového hřiště v místní části Osová vč. realizace nového dětského hřiště 

1.2 Rozvoj nové sportovní 

infrastruktury  

1.2.1 Vybudování nové fotbalové tribuny se střídačkami a dalším zázemím 

1.2.2 Realizace víceúčelového hřiště pro širokou veřejnost v areálu základní školy 

 

v souladu s opatřením 1.1.2 

1.2.3 Doplnění sportovního areálu fotbalového a tenisového hřiště o nová sportoviště – 

např. lukostřelecký areál, workout tělocvična, hřiště na parkour či dětské hřiště apod. 

1.2.4 Rozvoj drobných sportovišť jako součást veřejného prostoru – např. senior parky, herní prvky 

přírodního typu, dětská hřiště apod. 

1.2.5 Realizace nové pumptrackové dráhy 

1.2.6 Doplnění sportovního zázemí jako součást nového přírodního koupaliště 
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 1.3 Doplnění sportovišť 

o doprovodnou infrastrukturu 

 

1.3.1 Doplnění sportovišť o objekty na skladování sportovního náčiní a mobiliáře  

• Sklad u tenisových kurtů 

• Sklad pro sokolovnu 

1.3.2 Oplocení sportovišť jako ochrana před projevy vandalismu 

 

v souladu s opatřením 1.1.1 a 1.2.3 

1.3.3 Pořízení nové technické vybavenosti pro udržování odpovídající kvality místních sportovišť – 

např. traktor na sečení, křovinořez apod. 

1.3.4 Lokalitu pod Třídvorským rybníkem doplnit informačními tabulemi 

1.3.5 Pořízení kalové filtrace pro zlepšení kvality vody pro závlahu fotbalového hřiště 
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  CÍL 2: PODPORA PLNOHODNOTNÉHO SPORTOVNÍHO VYŽITÍ  DĚTÍ A MLÁDĚŽE  

SPECIFICKÉ CÍLE  OPATŘENÍ A AKTIVITY 

2.1 Vytváření podmínek 

pro vznik a následný rozvoj 

organizovaných skupin 

pracujících s dětmi 

a mladistvými 

 

2.1.1 Pokračování v poskytování grantových příspěvků a dotací sportovním skupinám, zájmovým 

sdružením a organizacím  

 

v souladu s opatřením 2.2.3 a 3.2.1 

2.1.2 Podpora školských zařízení v oblasti zajišťování adekvátního a moderního zázemí pro tělocvičné 

činnosti, sport nebo motivačně-sportovních aktivit 

 

v souladu s opatřením 2.2.2 

2.1.3 Aktivně rozvíjet potenciál mladých a zdatných sportovců s možnostmi jejich budoucího 

uplatnění ve sportovním odvětví 

2.1.4 Podporovat účast mladých talentů v soutěžích na regionální i nadregionální úrovni  

2.2 Zvyšovat podíl 

sportujících dětí 

a mladistvých 

 

2.2.1 Snaha o další rozšíření pravidelně konaných sportovních událostí pro děti a mladistvé 

2.2.2 Prohloubením spolupráce škol a sportovních klubů, spolků a zájmových organizací v oblasti 

sportu motivovat děti a mladistvé k sportování a aktivnímu trávené volného času 

2.2.3 Postupné navyšování finanční podpory sportovních akcí se zaměřením na děti a mladistvé 

 

v souladu s opatřením 2.1.1 

2.2.4 Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového zázemí pro sportovní aktivity 

a hry 
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  CÍL 3: ZLEPŠOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO ORGANIZOVANÝ I NEORGANIZOVANÝ SPORT  

SPECIFICKÉ CÍLE  OPATŘENÍ A AKTIVITY 

3.1 Prohloubit všeobecný 

zájem o sport a zvyšovat 

sportovní aktivity široké 

veřejnosti 

3.1.1 V rámci budování nové sportovní infrastruktury či modernizace té stávající zohledňovat 

bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

v souladu s opatřením 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 a 1.2.4  

3.1.2 Podpora stávajících událostí a snaha o vznik zcela nových sportovních a tělovýchovných akcí 

včetně osvětových akcí zaměřených na zdravý a aktivní životní styl 

 

v návaznosti na opatření 3.2.3 

3.1.3 Rozšiřovat spektrum stávající nabídky aktivního trávení volného času pro všechny věkové 

kategorie občanů včetně aktivit pro osoby v seniorském věku  

 

v souladu s opatřením 1.2.3 a 1.2.4 

3.2 Územní spolupráce 

v pořádání sportovních 

událostí a v rozvoji 

sportovního vyžití 

s relevantními subjekty 

 

3.2.1 Využívání finančních (dotačních) příspěvků na výkon, provoz a činnosti stávajících sportovních 

klubu, spolků a zájmových sdružení jako prevence před případným úpadkem včetně vytváření 

podmínek pro vznik nových sportovních uskupení 

 

v souladu s opatřením 2.1.1 

3.2.2 Podpora a rozvoj spolupráce uvnitř mikroregionálních uskupení či s okolními obcemi a městy 

v oblasti sportu a turistiky – např. zkvalitnění a rozšíření naučných stezek nebo cyklodopravy 

 

v souladu s opatřením 1.3.3 

3.2.3 Monitorovat potřeby a požadavky veřejnosti v oblasti volnočasových sportovně zaměřených 

aktivit – např. využívání online anket, veřejného dotazování apod. 
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Finanční zajištění plánu rozvoje sportu

Financování z veřejného rozpočtu obce 

Každý rok vynakládá obec Osová Bítýška finanční prostředky na rozvoj sportu, 

přičemž v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Na sportovní organizace 

působící v Osové Bítýšce budou vyhrazovány příspěvky z veřejného rozpočtu, 

přičemž obec zohlední potřebnou výši, které pro sportovní organizace vyčlení 

v rámci střednědobého výhledu a při každoročním plánování obecního rozpočtu. 

Obdobně tomu bude v případě příspěvků na organizační chod a údržbu sportovní 

infrastruktury. 

Na výstavbu či obnovu sportovní infrastruktury stanoví vedení obce 

kvalifikovaným odhadem předpokládanou výši nákladů dle projektového záměru, 

který nechá zpracovat odborně způsobilou osobou. Obec využije možnosti 

spolufinancování z vhodných dotačních titulů. 

Osová Bítýška dále vyčlení část prostředků určených k vlastní propagaci sportu, 

sportovních událostí a s tím bezprostředně spojených aktivit. Z těchto akcí získané 

obnosy (ze vstupného, příspěvky sponzorů, tomboly apod.) věnuje obec osobám 

podílejících se na organizaci anebo je využije jako zdroj financování pro další roky.

                                   Financování z dotačních prostředků 

Financování rozvoje sportu pouze z vlastních zdrojů je pro obec Osovou Bítýšku 

zbytečně limitující. Z toho důvodu bude vedení obce přistupovat strategicky 

k naplnění stanovených cílů a k nim příslušných opatření. Osová Bítýška zajistí, 

aby v co největší míře bylo pro realizaci stanovených záměrů využito možnosti 

spolufinancování z aktuálních dotačních titulů, které mohou signifikantně ulehčit 

zatížení veřejného rozpočtu. S ohledem na definované strategické cíle, opatření 

a k nim příslušné aktivity budou nadále dotační příležitosti představovat důležitý 

zdroj finančních prostředků k naplňování stanovených strategických cílů. Bohaté 

zkušenosti s čerpáním těchto financí z nedávné minulosti usnadňují orientaci 

momentálně dostupných programů, čímž se zvyšuje i pravděpodobnost realizace 

nastolených cílů.



Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky  

  
17 

Národní sportovní agentura 

Počínaje rokem 2021 převzala po MŠMT administraci výzev podpory sportu Národní sportovní agentura. Ta nabízí zajímavé investiční i neinvestiční dotace, kdy 

žadatelem může být jak obec, tak sportovní organizace. 

Dotační program/titul Oblast podpory Míra podpory 

162 51 Rozvoj místních 

sportovišť a zázemí – 

Kabina 2021–2025 

Investiční akce zaměřené na technické zhodnocení (modernizace, 

rekonstrukce) a výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, 

vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení, 

a zajištění provozuschopnosti sportovního zařízení. Např. oplocení, 

osvětlení, šatny, kabiny, výstavba hřišť, úpravy povrchů aj. 

až 80 % CZV, 
max. 800 tis. Kč 

162 52 Regionální 

sportovní infrastruktura 

2020–2024 

Investiční akce zaměřené na technické zhodnocení (modernizace, 

rekonstrukce) a výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, 

vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení, 

a zajištění provozuschopnosti sportovního zařízení. 

 

Např. oplocení, osvětlení, šatny, kabiny, výstavba hřišť, úpravy povrchů aj. 

až 70 % CZV, max. 
50 mil. Kč  
 

Rozvoj a podpora sportu 

2021–2025 – Můj Klub 

Neinvestiční výzvy na podporu sportovních klubů, tělovýchovných 

a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 

do 23 let. 

 

Např. náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační 

a servisní funkce, osobní náklady zaměstnanců, náklady na trenérské, 

zdravotní, metodické služby, fyzioterapie, služby výživového poradenství, 

služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení, 

nájemné, cestovné, pojištění atd. 

až 100 % CZV, dle 

vzorce 



Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky 

 
18 

 

  

Rozvoj a podpora sportu 

2021–2025 – Provoz 

a údržba 

Neinvestiční výzvy na provozování a udržování sportovních zařízení, 

včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení 

přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení. 

Např. energie, nájemné, pohonné hmoty, provozní náklady (vč. webu), 

osobní náklady aj. 

až 50 % CZV, max. 

20 mil. Kč 

Rozvoj a podpora sportu 

2021–2025 – Pohyb 

a zdraví 

Podporovány jsou např. následující aktivity: 

a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované 

sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní 

životní styl, 

b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména 

vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně 

orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro 

seniory, 

c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně 

dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových 

programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny, 

d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových 

sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny, 

e) rozvoje všech druhů turistiky, 

f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu. 

až 100 % CZV  
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Nadace ČEZ 

Jako alternativní možnost k národním dotačním zdrojům se jeví možnost spolufinancování sportovních aktivit z celoročních gran tových programů: 

a) ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ – náplní je napomoci obcím s financováním výstavby a rekonstrukce venkovních hřišť. Hřiště nejčastěji vznikají u mateřských a základních 

škol a mají různá zaměření: multifunkční, dětské nebo sportovní. Do Oranžových hřišť patří také výstavba posilovacích prvků p ro mládež, dospělé i seniory anebo 

workoutová hřiště. Podmínkou programu je, až na výjimky, veřejná přístupnost hřišť. 

 

b) PODPORA REGIONŮ – zaměřen na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, 

zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů či životního prostředí. 

 

  Dotační program/titul Oblast podpory Míra podpory 

Oranžové hřiště Výstavby a kompletní rekonstrukce hřišť  

Např. víceúčelová, dětská, sportovní, workoutová aj. 

2 mil. Kč 

Podpora regionů Podpora dětí a mládeže, sportu, osob s handicapem, požární sport  

Např. drobné nákupy, dílčí úpravy a opravy herních prvků, práce na montáži 

herních prvků na hřišti, volejbalové a tenisové kurty aj.  

bez omezení 
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Kraj Vysočina 

Zajímavé příspěvky nabízí i Kraj Vysočina v rámci několika svých dotačních programů. Využít lze například podpory na organizaci sportovních akcí, výstavbu sportovní 

infrastruktury, či podporu handicapovaných sportovců. Žadatelem může být jak obec, tak sportovní organizace, ale i školská zařízení či fyzické osoby. 

Dotační program/titul Oblast podpory Míra podpory 

FV02829 – Sportujeme 

a volný čas 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit dlouhodobé 

sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže v regionu, a to 

z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení  volného času 

dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina. 

• Podprogram A: pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže se 

zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovednost 

• Podprogram B: volnočasové aktivity zaměřené na pravidelnou 

a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež 

až 90 % CZV, max 

60 tis. Kč 

FV02853 – Krajská centra 

talentované mládeže 

Zajištění dlouhodobých sportovních aktivit talentované mládeže 

v regionu s cílem vytvořit jim adekvátní podmínky a zázemí pro jejich 

sportovní přípravu a další rozvoj jejich talentu. Příjemcem jsou 

právnické osoby se Statutem Krajského centra talentované mládeže. 

až 90 % CZV, max. 

výše dotace se pro 

jednotlivé sporty 

liší 

FV02846 – Sportoviště, 

klubovny a táborové 

základny 

Modernizace a údržba zařízení pro sportovní, tělovýchovné a zájmové 

aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní a volnočasové 

vyžití obyvatel regionu. 

• Podprogram A: sportoviště 

• Podprogram B: klubovny 

• Podprogram C: Táborové základny 

až 50 % CZV, max. 
200 tis. Kč – 
Podprogram A 
 

až 50 % CZV, max. 
80 tis. Kč – 
Podprogram B a C 

FV02842 – Bavíme se na 

Vysočině 

Program na podporu akcí v oblasti kultury, volného času a sportu. 

• Podprogram B: Ostatní akce – např. soutěže, turnaje, závody, poháry, 

maratony apod. 

až 40 % CZV, max. 
60 tis. Kč 
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FV02847 – Postupové 

soutěže a přehlídky pro 

děti a mládež 

Podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

ve formě postupových soutěží a přehlídek 

až 50 % CZV, max. 
20 tis. Kč – krajská 
kola; max. 40 tis. 
Kč u vyšších kol  

FV02832 – Učební 

pomůcky 

Podpora individualizace vzdělávacího procesu mimořádně nadaných 

a talentovaných žáků v oblasti přírodovědného, humanitního, 

technického a uměleckého vzdělávání. Příjemcem jsou školská 

zařízení. 

až 70 % CZV, max. 
100 00 tis. Kč  

FV02830 – Celoroční 

aktivity handicapovaných 

Podpora sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, 

mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. 

Až 90 % CZV, max. 
40 tis. Kč 
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Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

V rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ může obec čerpat příspěvky na nová školní hřiště, veřejná volnočasová sportoviště, dětská hřiště nebo jejich obnovu. 

Dotační program/titul Oblast podpory Míra podpory 

Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury 

Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace školních hřišť 

(multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.) a školních 

tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. 

- včetně zázemí, oplocení, osvětlení zateplení 

80 % CZV, max 5 

mil. Kč 

Podpora budování 

a obnovy míst aktivního 

a pasivního odpočinku 

Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové 

nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové 

hřiště, dětské hřiště). 

- včetně zázemí, oplocení, osvětlení zateplení 

80 % CZV, max 30 

mil. Kč 
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ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA 
Plán rozvoje sportu obce Osové Bítýšky stanovuje koncepci rozvoje sportu na příslušné období let 2022 až 2028. Po zohlednění základních východisek 

byly v rámci plánování rozvoje sportu navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke kýženému rozvoji sportu v daném 

časovém horizontu 7 let a zároveň vytváří předpolí rozvoje pro další období. 

Tento dokument byl v souvislosti s článkem II. zákona č. 230/2016 Sb. řádně projednán a schválen Zastupitelstvem obce Osové Bítýšky, které jej 

odsouhlasilo dne .........................., usnesením č. .................... Tímto dnem nabývá dokument oficiálně platnosti. Jakékoliv případné úpravy obsahu, resp. 

jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem jednání zastupitelstva obce. 
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Mgr. Lenka Štěpánková  
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