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ÚVOD 

Plán rozvoje sportu obce Brněnec je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obec zpracovává v samostatné působnosti pro své 

území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. 

Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 odst. 1 zákona takto: 

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. 

Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit i doplňovat v závislosti 

na potřebách a prioritách obce. 

Cílem plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii rozvoje sportu v obci a způsob 

jeho financování. Důležitým prvkem sportu je i jeho propagace, při které je nutná dostatečná 

informovanost veřejnosti včetně jejího aktivního zapojení. To zahrnuje spolupráci především s místními 

spolky, mateřskými školami a základní školou, majících též významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a 

mládeže a také s jejich rodiči, kteří svým životním stylem mají nejvýznamnější podíl na směřování svých 

dětí ke sportování a aktivnímu pohybu. Do naplňování tohoto cíle se mohou zapojit i firmy na území 

obce, které budou své zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu či jinak participovat na rozvoji 

sportu v obci. 

Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument, který bude sloužit jako soubor podkladů pro všechny 

zainteresované strany při plánování podpory sportu se zřetelem na jeho společenskou, výchovnou a 

kulturní funkci. V neposlední řadě bude podkladem pro rozhodování o investičních záměrech obce 

v příštích letech. 

Plán rozvoje sportu obce Brněnec 2021 – 2028 je zpracován v souladu se státní koncepcí Sport 2025 a 

se Záměrem rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v PK. 
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

1.1. Základní informace o obci 

Obec Brněnec leží v nejjižnější části Pardubického kraje, v okrese Svitavy. Katastrální území obce tvoří tři 

části – Brněnec, Moravská Chrastová a Chrastová Lhota.  Obec se rozkládá po obou stranách historické 

zemské hranice mezi Čechami a Moravou. 

Na rozhraní místních částí obce Brněnec a Moravská Chrastová je železniční zastávka na trati Česká 

Třebová - Brno. Místní částí obce Moravská Chrastová prochází velmi frekventovaná silnice číslo I/43 

z Hradce Králové a Pardubic do Brna . I místní část Chrastová Lhota je na ni západním koncem napojena. 

Obcí severojižním směrem také prochází Brněnské vodovody I a II, které mají pro jihomoravskou 

metropoli strategický význam. 

 

Tabulka 1: Základní údaje o obci 

Ukazatel Jednotka Stav k 31. 12. 2020 

Typ obce 
  II. 

Obec s rozšířenou působností 
  Svitavy 

Pověřený obecní úřad 
  Svitavy 

Pracoviště finančního úřadu 
  Svitavy  

Katastrální pracoviště 
  Svitavy 

Matriční úřad 
  Brněnec 

Rozloha celkem  
km2 6,30 

Počet částí obcí  části 4 

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2020) 
území 3 

Nadmořská výška  
m. n. m  370 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 
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Obrázek 1: Katastrální území obce   

 

Zdroj: Mapy.cz 

 

1.2. Demografický vývoj 

1.2.1. Vývoj počtu obyvatel v letech 2010 – 2021 (stav k 1. lednu roku) 

Graf č. 1 
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Graf č. 2 

 

 

1.2.2. Věkové složení obyvatelstva  

Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2021 byl 1.269 obyvatel,  

z čehož bylo 1.058 dospělých, a to mužů 515 a žen 543.  

Počet obyvatel ve věku 15 – 18 let bylo 31, a to chlapců 22 a dívek 9.  

Počet dětí do 15 let bylo 180, a to chlapců 91 a dívek 89 z toho: 

- dětí ve věku 6 – 7 let bylo 22 

- dětí ve věku do 3 let bylo 52.  

1.2.3. Průměrný věk obyvatel (stav k 1. 1. roku) 

Graf č. 3 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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1.3. Sportovní činnost v obci 

Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena se spolkovou činností, která je stěžejní pro většinu 

pořádaných sportovních aktivit v obci. Dalšími aktivními subjekty působícím v oblasti sportu jsou dvě 

MŠ a úplná ZŠ. 

V současnosti se na rozvoji kulturního a sportovního života v obci podílí Rodinné a mateřské centrum 

Kocourek (RMC), z.s.. Centrum funguje jako občanské sdružení řazené mezi neziskové organizace. 

Organizace jednorázové kulturní či sportovních akcí pro rodiče a děti. Posláním RMC je poskytovat 

rodičům s dětmi prostor pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností, nabízet jim volnočasové, kulturní 

a společenské aktivity a poskytnout možnost rodičům a dětem trávit aktivně a pestře společný čas. Výše 

uvedené však nelze realizovat bez významné podpory obce a jejích zastupitelů. Mnohé z akcí byly a jsou 

realizovány také za pomoci a podpory dalších občanů obce.  

Sbor dobrovolných hasičů SDH Moravská Chrastová   byl založen v roce 1881. V průběhu času měl SDH  

i více jak 120 členů zejména z obce, ale i z okolí. V současnosti má sbor 42 členů. Družstvo mladých 

hasičů se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží. Toto družstvo využívá travnatých sportovních ploch 

pro nácvik. 

V obci působí Svaz skautů a skautek ČR se svými dvěma oddíly chlapců a dívek. Oba oddíly využívají 

obecní sportoviště. Je předpoklad, že zejména v zimních a podzimních měsících budou ke sportovním a 

společenským aktivitám využívat i novou tělocvičnu při ZŠ. Skauti pořádají setkání oddílů z okolí, při 

kterých mají do svého programu začleněny i sportoviště obce. 

Hlavním sportovním spolkem v obci je TJ JISKRA Brněnec. Historie klubu se začala psát v roce 1951. V té 

době byl založen fotbalový oddíl. Mužstvo mužů hrálo zpočátku v okresních soutěžích různé úrovně. 

Později byl oddíl sloučen s fotbalovým oddílem Sokolu Březová nad Svitavou. Postupem času byla 

činnost rozšířena i o hokejový oddíl, cvičení žen, aerobik a volejbalový oddíl mužů a žen. Ten je aktivní 

doposud. Tým mužů byl dlouholetým účastníkem okresních přeborů a soutěží. Hráči oddílu využívají 

k tréninku víceúčelové hřiště s umělým osvětlením. V současnosti se družstvo účastní různých turnajů a 

taky je samo pořádá. V současnosti je velice obtížné získávat pro tým hráče z řad mládeže. Z tohoto 

důvodu je nezbytná spolupráce s oddíly s okolních klubů. Aktuálně je klub finančně konsolidován a vidí 

svoji perspektivu ve výchově mládeže. 

V roce 2016 byl v rámci TJ založen turistický oddíl, který má pravidelnou aktivní činnost. V roce 2018 

zahájil svoji činnost další oddíl – oddíl malé kopané. Hned v prvních sezónách se týmu podařilo  

propracovat se mezi nejlepší týmy v soutěži. Jejich současným cílem je postup do vyšší soutěže. V zimní 

sezóně, která začíná na přelomu září a října neměla družstva JISKRY kde trénovat, a proto zajížděla do 

většinou nevyhovujících krytých sportovišť v okolí.  Od letošní zimy budou mít k dispozici novou halu při 

ZŠ Brněnec.  
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1.4. Sportovní infrastruktura v obci 

Centrem sportovních aktivit v obci je doposud víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem ve 

vlastnictví obce Brněnec. Leží za budovami ZŠ v Brněnci a MŠ v Brněnci. Areál se skládá ze hřiště na 

malou kopanou, košíkovou, antukového kutru na tenis a volejbal. Součástí je i běžecká drána (50m) a 

doskočiště na skok do dálky. V areálu jsou k dispozici i posilovací workoutové prvky. Areál byl zbudován 

v roce 2012 a v dopoledních hodinách slouží žákům místní základní školy v rámci výuky tělesné výchovy 

a dětem z MŠ. Ve zbývajícím čase je využíváno širokou veřejností, volejbalovým a fotbalovým oddílem. 

Areál je vybaven umělým osvětlením, čímž je prodloužena provozní doba sportoviště.  

Další sportovištěm je travnaté hřiště v Mariánském údolí. Jedná se o přírodní areál bez veškerého 

zázemí. Jsou zde pouze umístěny branky na kopanou, malou kopanou a zařízení na šplh. Jeho úroveň 

neodpovídá dnešním požadavkům na sportoviště. Areál je využíván v rámci výuky tělesné výchovy žáků 

základní školy a dále fotbalovému oddílu. V ostatním čase je na sportování k dispozici veřejnosti. Hřiště 

je nejstarším sportovištěm obce a zaslouží si patřičnou obnovu. 

Naopak nejmladším sportovištěm obce bude právě dokončovaná přístavba sportovní haly u základní 

školy v místní části obce Moravská Chrastová. Ta umožní provozování všech běžných halových sportů 

pro žáky ZŠ, naše sportující občany i z okolních spádových obcí. 

 

Obrázek 2: Plocha travnatého hřiště v Mariánském údolí 

 

Zdroj: obec Brněnec 
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Obrázek 3: Nová sportovní hala u ZŠ v Moravské Chrastové 

 

Zdroj: obec Brněnec 

 

Obrázek 4: Víceúčelové hřiště s umělým a antukovým povrchem 

 

Zdroj: obec Brněnec 
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V obci je k dispozici celkem 5 dětských hřišť: 

  při Mateřské škole v Brněnci a v Moravské Chrastové 

 při Mateřské škole v Moravské Chrastové 

 u Obecního úřadu  

 v areálu koupaliště 

 u Domu služeb. 

Za budovou základní školy v Brněnci je veřejnosti k dispozici též venkovní posilovna (workoutové hřiště). 

 

1.5. Financování sportu v obci 

Obec se podílí na financování činnosti sportovních oddílů i dalších spolků. Každoročně je na provoz TJ 

JIKRA Brněnec z obecního rozpočtu vyčleněno přibližně 25 000 Kč. Mimo tyto přímé výdaje obec 

podporuje sportování v obci i nepřímo formou údržby sportovišť. Výdaje na sportovní činnost od 

nového kalendářního roku významně vzrostou, protože ze strany obce bude místním sportovcům 

hrazen pronájem naší nové sportovní haly. 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 
V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Brněnec v oblasti sportu a 

navržen způsob jejího dosažení formulací strategického cíle a návrhem jednotlivých opatření pro jeho 

dosažení.  

Popsána je také podpora realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a 

aktualizace Plánu.  

2.1. Definování strategického cíle a klíčových oblastí rozvoje sportu 

Definování strategického cíle v oblasti sportu vychází: 

 ze současné situace v obci v oblasti sportu, kterou jsme popsali v analytické části,  

 z požadavků občanů, 

 z představ a možností obce, 

 zohledňuje také národní koncepci sportu „Sport 2025“ a krajský rozvojový dokument „Záměr 

rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji“ 

 

Záměr rozvoje sportu Pardubického kraje chce podporovat sociální integraci, spolupráci 

mezi generacemi, mezi různými sociálními skupinami, výběrem vhodných volnočasových programů 

podporovat sociální soudržnost, která právě ve svobodných společnostech bývá nejvíce ohrožena.  

Opatření kraje jsou tedy zaměřeny na všestrannou podporu sportovních a volnočasových aktivit 

obyvatel s možným přesahem do jiných sfér tohoto sektoru.  V rámci budování zázemí pro sportovní a 

volnočasové aktivity by měl být kladen důraz nejen na budování nových, ale také na údržbu a 

dlouhodobou udržitelnost stávajících prostor a ploch.  

 

Na základě výše zmíněného strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu obce Brněnec je: 

Komplexní strategický cíl v návaznosti 
na vizi: 

 
Podpora sportu v obci pro všechny občany s důrazem na 
děti a mládež, pro které bude zajištěna široká nabídka 
sportovního vyžití s odpovídající sportovní 
infrastrukturou včetně odpovídající zázemí. 
 

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:  
P1 – Sportovní infrastruktura 
 

Termín splnění komplexního 
strategického cíle: 

 
do 31. 12. 2028 
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2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých 
opatření 

Konkretizace prioritní osy strategického cíle a jednotlivých opatření pro jeho naplnění:  

Prioritní osa 1 Sportovní infrastruktura 

Opatření 1.1 Rekonstrukce travnatého hřiště v Mariánském údolí 

Opatření 1.2 Vybavení nové posilovny pro veřejnost v rámci přístavby tělocvičny u ZŠ 

Opatření 1.3 Rekonstrukce velkého bazénu koupaliště 

Opatření 1.4 Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště za ZŠ a MŠ v Brněnci 

Opatření 1.5 Přestavba budovy zázemí (kabin) pro víceúčelový areál „koupaliště“ 

 

Priorita 1  Sport dětí a mládeže 
 

Opatření 1.1 Rekonstrukce travnatého hřiště v Mariánském údolí  

Popis opatření Rekonstrukce travnatého povrchu, vybavení střídačkami pro hráče a 
soc. zařízením, zbudování zázemí pro sportovce (kabina) a diváky 
(lavičky) na hřišti v Mariánském údolí  

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2022 

Odhad nákladů: 1,1 mil. Kč 

Opatření 1.2 Vybavení nové posilovny pro veřejnost v rámci přístavby tělocvičny u ZŠ  

Popis opatření: Vybavit posilovnu jednotlivými posilovacími stroji a pomůckami 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2021 - 2023 

Odhad nákladů: 300 000 Kč 

Opatření 1.3 Rekonstrukce velkého bazénu koupaliště  

Popis opatření Oprava betonové vany , její tepelná izolace, vyvaření plastovou fólií, 
položení obvodových chodníků, napojení na okruh biotopického čištění 
. 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2021 - 2022 

Odhad nákladů: 1,0 mil. Kč 

Opatření 1.4 Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště za ZŠ a MŠ v Brněnci  

Popis patření: Po obvodu víceúčelového hřiště opravit pletivo oplození a z vnitřní 
strany obvodu instalovat záchytný systém míčů (síť nebo dřevěné pásy). 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2022 

Odhad nákladů: 100 000 Kč 

Opatření 1.5 Přestavba budovy zázemí (kabin) pro víceúčelový areál „koupaliště“ 

Popis opatření Budova kabin byla postavena v roce 1973 a od té doby nebyly 
prováděny  udržovací práce. Objekt proto vyžaduje celkově jiné 
dispoziční řešení (nově vytvořit zázemí pro správce), další rekonstrukce 
(elektřina, rozvod vody, soc. zařízení) a servis pro návštěvníky. 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2022 - 2023 

Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč 
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2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu 

Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu obce Brněnec má starosta obce (se souhlasem 

zastupitelstva) jako koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. 

Koordinuje organizační kroky nezbytné pro rozjezd realizace Plánu a pro využívání Plánu k řízení rozvoje 

obce v oblasti sportu. Pracovní skupinou je rada obce, které se podílí také na stanovení konkrétního 

harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit.  

Realizace Plánu se bude sledovat na zasedáních rady a zastupitelstva obce, kde budou diskutovány 

kroky k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování 

strategického cíle).  

Podklady pro vyhodnocení naplňování Plánu bude podávat starosta obce, případně další 

osoby/organizace, které za ně budou zodpovídat.  

Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Brněnec 1x ročně na zastupitelstvu 

obce, může být vydávána hodnotící zpráva o naplnění strategie. Zastupitelstvo obce může stanovit 

každoroční plán činností pro postupné naplňování Plánu sportu, a to vždy na další rok, může určit i 

odpovědnost konkrétních osob za dílčí kroky a termíny pro jejich vyhodnocení 

 

2.3.1. Způsob aktualizace Strategie  

Postup reakce na změny situace a na plnění Plánu rozvoje sportu bude následující: 

 Na základě ročního vyhodnocení realizace Plánu sportu, pokud nastanou významné skutečnosti 

ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů) lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé 

priority, cíle či opatření ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Plánu a rozpočtu 

obce, bude Strategie aktualizována. 

 Aktualizace bude provádět starosta obce Brněnec. 

 Aktualizace bude provedena formou přímé úpravy Plánu s uvedením termínu aktualizace a 

vyznačením provedených změn. 

 Podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.  

 

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce. 

 

V Brněnci dne 20. srpna 2021 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 25.8.2021 


