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1 ÚVOD 

 

V diplomové práci se zaměřuji na rozvoj tělovýchovy a sportu v obci Pustějov. 

Sám jsem zde od dětství vyrůstal a sportoval. Vzhledem k tomu, že má rodina je jak 

z Pustějova, tak i z pár kilometrů vzdáleného města Studénky, tak jsem navštěvoval 

v těchto obcích různé sportovní areály a působil jsem ve sportovních klubech obou 

obcí. Ze svých dětských let jsem velmi dobře a důvěrně znal v Pustějově všechny 

hřiště a sportoviště. Ovšem od té doby se toho mnoho změnilo a přibyla zde nová místa 

pro sport a také nový sportovní klub, který v době mého dětství ještě neexistoval. 

Téma této práce bylo pro mě výhodou, protože jsem dobře znal tyto sportoviště, 

jejich historii a kontext, v kterém byla postavena.  

V kapitole situační analýzy popisuji a analyzují současný stav v obci a všech 

organizací, která zajištují v obci tělovýchovu a sport. Na základě této analýzy popisuji 

všechny možnosti aktivního trávení volného času a sportu, popisem a vlastní 

fotodokumentací těchto míst, případně úvod do jejich historie.    

Při tvorbě plánu probíhala úzká spolupráce s místostarostkou obce, která mi byla 

velmi nápomocná a vstřícná. V kapitole výsledky empirického šetření popisuji 

výsledky zjištění z dotazníkového šetření, která proběhla mezi obyvateli obce. Na 

základě SWOT analýzy se zaměřuji na klíčové oblasti tělovýchovy a sportu. Z těchto 

zjištění ustanovuji závěr a detailně popisuji mé zjištění. Díky těmto zjištěním dále 

sestavuji návrh na plán rozvoje sportu v Pustějově. Takto sestavený a vypracovaný 

plán předávám místostarostce obce, která jej představí na nejbližším zasedání obce 

v červnu roku 2021 a bude probíhat schvalovacím procesem. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Rekreace 

Definic a pojmů slova rekreace je několik a zabývá se jejím zkoumáním obor 

rekreologie. Kvalita rekreace se odráží v kvalitě regenerace organismu po stránce 

fyzické i psychické. Vzhledem k tomu, že je nedílnou součástí našich životů a je do 

jisté míry na ni kladen důraz, pokusím se přiblížit hlavní význam pojmů, pomoci 

několika hlavních výkladů odborníků.  Podle Fialové je rekreace druhem 

cestovního ruchu a jedná se o volnočasovou aktivitu, která se koná ve venkovním 

prostředí zejména za účelem odpočinku fyzického a psychického, jehož záměrem 

je obnova a regenerace duševních i fyzických sil (Fialová 2012). Dále dle významu 

slova rekreace, který má kořeny v latinském slově creare, Goeldner, Ritchie (2014) 

popisují rekreaci jako různorodé odvětví, ve kterých jsou provozovány nejrůznější 

aktivity jakéhokoli druhu, které se zároveň snaží vyhovět všem přáním účastníků 

rekreace. Díky těmto různým odvětvím, se tak objevují a vytváří mnoho různých 

pracovních míst a pozic, která pokrývají poptávku po těchto službách.     

 

2.1.1 Pohybová rekreace 

Pohybovou rekreaci využíváme zejména ve svém volném čase za účelem 

regenerace těla a mysli. Hraje velkou roli při realizaci pohybových aktivit a 

činností. Karásková (2002) popisuje pohybovou rekreaci a pohyb v přírodě, jako 

činnost využívanou výhradně v našem volném čase. Řadí zde cyklistiku, turistiku, 

rekreační pobyt rodičů v přírodě s postiženými dětmi, nabídku dětských táborů a 

podobně. Tyto rekreační aktivity jsou vnímány jako přínosem k utužení zdraví a 

zastávají také přínos v rozvoji výchovného charakteru, jako je socializace, regulace 

emocí, morálních zásad, spolupráce v kolektivu a podobně. Hodaň vnímá 

pohybovou rekreaci jako činnost, která je zaměřena na jakoukoliv fyzickou a 

pohybovou činnost člověka, kde výsledky jsou vnímány jako prožitky v oblasti 

psychické a sociální (Hodaň & Dohnal, 2005, 18). 
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2.1.2 Komunální rekreace 

Pojem komunální (komunitní) rekreace není v prostředí politiky, ale ani v 

odborném prostředí běžným termínem. Mnohem častěji používáme termín, jako je 

sport, tělovýchova, rekreační aktivity, případně sport pro všechny. Tyto termíny se 

dají vysvětlit i tak, že charakterizují zaměření obsahu činnosti pro pracovníky 

municipality a pro občany a jsou v souladu s teoretickým pojmoslovím (Hobza, 

2007, 7). 

Dohnal (1997) označuje komunální rekreaci jako systémové řešení 

organizace a řízení volnočasových aktivit v určitém území, či regionu. Kromě 

aktivit založených na pohybu a tělocvičných činnostech zde řadí také jiné formy 

zájmových aktivit, jako je třeba zahrádkaření, pěstitelství, modelářství, kutilství, ale 

i hudební a kulturní zájmy a podobně.   

V dynamicky se rozvíjející společnosti jsou přeměny nevyhnutelné. Různé 

změny a modifikace v systému organizace a řízení volnočasových aktivit jsou 

neodvratné, a to jednak k vzrůstající poptávce po službách, které se objevují v této 

oblasti, a jednak ke změnám, kterým následně dochází u vnitřních a vnějších 

faktorů systému (Dohnal, 2002, 67). 

 

Obrázek 1: Faktory ovlivňující postavení a úroveň systému komunální rekreace (Dohnal, 2002, 68). 

 

2.1.3 Volný čas 

Volný čas definuje mnoho odborníků. V celkovém pohledu se ale současné 

názory na dnešní pojetí volného času hodně prolínají a mají velmi podobný význam. 

Ovšem, ne vždy byl volný čas vnímán podobně jako dnes. Od starověkého Řecka, 

přes středověk, až k dnešnímu pojetí volného času se měnil náhled na jeho význam.  
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Současné vnímání volného času definuje Fojtík (2011, 31), tak že, veškerý volný 

čas je souhrnem všech činností, kterým se člověk může věnovat, a to především 

podle vlastní vůle, z důvodu odpočinku, zábavy nebo aby rozvíjel svou 

dobrovolnou účast na společenském životě nebo vzdělání, nezávisle dle svého 

povolání poté, co se uvolnil od všech povinností a závazků.  

Z podkladů sociologický studií Dohnal uvádí, že volný čas má a bude mít 

významné postavení v roli života člověka. Zvláště důležitou roli volného času 

vnímám v oblasti tvorby a rozvoje zdraví, kultivace a socializace (Dohnal et al., 

2009, 30). 

  

2.2 Životní styl  

Je souhrnem významných činností, vztahů, zvyklostí a životních projevů, 

který je typický pro určitý subjekt. Základním prvkem vnímáme u životního stylu 

zejména uspořádání volného času a jeho souvislosti. Dalšími předměty životního 

stylu jsou sociální hodnoty, životní postoje, způsoby, skupiny a jejich vztahy s 

jedincem a jeho interakce s jeho okolím. 

Slepičková charakterizuje životní styl jako „paletu prakticky všech lidských 

aktivit od myšlení, přes chování až po jednání a to takových, které zaujímají v životě 

trvalejší místo, většinou se opakují, jsou typické a předvídatelné. Nejčastěji se 

posuzuje podle názorů, postojů a chování.“ (Slepičková, 2005, s. 41). V souvislosti 

s životním stylem dáváme do popředí zejména prostředí, ve kterém člověk žije. 

Člověk se může měnit a přizpůsobovat svému prostředí, ale stejně tak člověk může 

přímo ovlivňovat prostředí, ve kterém žije (můžeme tím vnímat například dopad na 

životní prostředí). Další zajímavé srovnání můžeme pozorovat na úrovni globální a 

lokální, kde můžeme zkoumat skupiny a jejich prostředí. Člověk je bytostí 

společenskou a snaží se vytvářet různé společenské formy. Díky sociálním 

skupinám se člověk podílí na věcech, které jsou svým charakterem společenské. 

Tyto sociální útvary jsou o dvou a více lidech. Dělíme je na primární a sekundární. 

První sociální skupina, do které se člověk narodí, je jeho rodina a vnímáme ji jako 

primární. Do dalších sekundárních skupin člověk vstupuje dobrovolně. Výrazný 

vliv na životní styl jedince mají tyto sociální skupiny, jejich prostředí, místo, 

ve kterém žijí a jejich mezilidské vztahy. Tyto aspekty mají výrazný vliv na 
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formování životního stylu jednotlivce (Duffková a kol., 2008). V rámci 

mezinárodní studie (The importance of the social  nvironment for physically active 

lifestyle, 2001) bylo zjištěno, že sociální prostředí má vliv na životní styl jedinců. 

U osob, které vnímaly nízkou sociální podporu svého prostředí, byla až 

dvojnásobně nižší pravděpodobnost pohybové aktivity oproti osobám, které uvedly 

velkou podporu svého sociálního prostředí. Zjištění této studie naznačuje, že je 

potřeba se více zaměřit na sociální normy aktivního životního stylu. 

 

2.2.1 Člověk a sport jako životní styl 

Sport v prostředí člověka zastává významnou úlohu a stal se rovněž 

symbolem životního stylu. Náš sportovní život do jisté míry ovlivňuje také náš 

sociální status, který se odvíjí od výši našich příjmů. Sekota uvádí, že na sportování 

a pohybové aktivity lze pohlížet dvěma způsoby. Jedním nahlížíme na sport jako 

na činnost spolu podmiňující harmonický průběh socializace a druhým jako na 

činnost, která přispívá ke generování určitého sociálního statusu (Sekota, 2013, s. 

44). K provozování jednotlivých sportů mají jednoznačně největší vliv 

charakteristiky věku, pohlaví, zdravotním dispozicím, ale také značný vliv zastává 

sociální postavení. Mezi sporty se symbolem vysokého sociálního statusu a přímým 

vlivem na sociální postavení můžeme beze sporu přiřadit jachting, golf, jezdectví a 

podobně.  

Dalším fenoménem dnešní doby se stal zdravý životní styl a jeho dodržování 

prostřednictvím sportu. Do popředí se dostává tato forma, která se stává zejména 

součástí volnočasových aktivit jedinců. Pravidelná pohybová aktivita a zdravý 

životní styl se staly součástí dnešní doby a působí ve výchovném, vzdělávacím a 

socializačním procesu jedince. Není pochyb o kladném přínosu dobré fyzické 

kondice, jež je upevňována pravidelným cvičením a posilováním, které je 

předpokladem všestranně harmonizujícího procesu psychicky zdravého a 

společensky přínosného jedince (Sekota, 2002, s. 50). 

 

 

 



15 

 

2.3 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita může být vymezena jako suma těch činností, které 

realizuje kosterní svalový systém, jsou podmíněny energetickým výdejem a 

součinností všech biologických funkcí (Měkota, Cuberek, 2007). Pojem physical 

aktivity pochází z anglické literatury a označujeme jim každý tělesný pohyb, který 

je produkovaný kosterními svaly a který má za následek kalorický výdej. Často 

charakterizujeme pohybovou aktivitu pomocí FITT charakteristik:  

 

 Frequency (Frekvence) 

 Intensity (Intenzita) 

 Time (Doba trvání PA) 

 Type (Druh PA 

 

Současná společnost si stále více uvědomuje význam sportu a pravidelné 

pohybové aktivity v kontextu zdravého životního stylu, ale také masové kultury a 

aktuálních trendů. Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala doporučení pro 

osoby ve věku 18 až 65 let, ve kterém navrhuje pro udržení zdraví a předcházení 

civilizačním chorobám minimálně 30 minut pohybové aktivity střední intenzity 

v opakování 5 dnů týdně nebo alespoň 20 minut pohybové aktivity vysoké 

intenzity, která se opakuje 3 dny v týdnu.  

 

               Obrázek 2: Pohybová aktivita dospělých (World Healtlh Organization, 2020) 
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Pohybovou aktivitu musíme vnímat nejen jako prostředek k upevnění zdraví 

a rozvoji tělesné zdatnosti, ale také zejména i koordinačním činitelem duševního a 

tělesného vývoje. Často kromě posílení organismu vyvolávají zvýšený pocit životní 

pohody a jsou doprovázeny důležitými oblastmi života člověka a společnosti. Tyto 

pohybové aktivity se odvíjejí od aktivit volného času v kombinaci vztahů mezi 

lidmi, tělem, duchem a mezi fyzickou aktivitou a také prostředím (Sekota, 2003, 

2006, s. 114, s. 119).  

Můžeme tedy pravidelné pohybové aktivity vnímat jako vhodnou náplň 

volného času a mohou sloužit také jako prostředek prevence proti nežádoucím 

sociálním vlivům jako je například alkohol, drogy, gamblerství a jiné patologické 

jevy (Machová, Kubátová, 2009, s. 58). 

 

2.4 Tělesná kultura 

Součást kultury a společnosti je tělesná kultura, která přispívá cílevědomým 

tělesným a pohybovým zdokonalováním člověka. Dále přispívá k všestrannému a 

harmonickému vývinu člověka a upevnění jeho fyzického a psychického zdraví. 

Dějiny tělesné kultury jsou specifickým odvětvím, jež zkoumají vývoj teorie a 

praxe tělesné kultury od jejich prvopočátku až po současnost (Perutka a kol., 1988). 

Hodaň uvádí, že systém tělesné kultury vznikl, když organizované a 

realizované pohybové činnosti člověka si vynutily vznik specifických organizací, 

institucí, materiálního, legislativního a personálního zabezpečení těchto činností, 

pro zvýšení jejich úrovně. Díky tomu vzniklo specifické prostředí, které 

zabezpečuje a uspokojuje zvláštní pohybové potřeby člověka. (Hodaň, 2007, 15). 

Kultura se poté dostává do popředí a stává se řídící složkou sociálního systému a 

sport subsystémem tělesné kultury (Hobza, Rektořík, & kol., 2006). Tělesnou 

kulturu musíme vnímat dle Hodaně (1997) také jako neoddělitelnou součást kultury 

a kulturního dědictví každého národa. Je to sociokulturní systém, který zabezpečuje 

biologické a sociální potřeby člověka v oblasti fyzického, psychického a sociálního 

rozvoje.  
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2.4.1 Členění tělesné kultury 

Hodaň (2006) rozděluje tělesnou kulturu do tří subsystémů, který má každý 

jiný cíl podle jeho charakteru, obsahu zaměření a vykonávané činnosti.   

 Tělesná výchova 

 Sport 

 Pohybová rekreace 

Tělesnou výchovu řadíme do vzdělávacího systému a zároveň je součástí 

pohybové kultury. Je založena primárně na tělesných cvičeních, které mají vzbudit 

v mladém člověku pozitivní přístup k tělesné kultuře a motivovat ho k pohybové 

aktivitě (Durdová, 2015). 

Pohybová rekreace je zaměřena zejména na obnovu psychických a fyzických 

sil člověka. Její úkol je vytvářet zábavný program a poskytovat aktivní odpočinek 

formou zájmové pohybové aktivity (Durdová, 2015). Pohybová rekreace může být 

zabezpečována stejně tak jako veřejná a prospěšná činnost neziskových organizací, 

jako podnikatelská činnost se záměrem zisku. 

Sport je možné rozdělit do tří kategorií, vrcholový, výkonnostní a relaxační. 

Funkce sportu můžeme dále rozdělit do čtyř odvětví a to zdravotní, rozvojová, 

sociální a ekonomická (Dovalil, 2004). Blíže specifikováno v kapitole 2.5. 

 

2.4.2 Organizace působící v tělesné kultuře a sportu 

Hobza a Rektořík (2006) obecně rozdělují subjekty v tělesné kultuře do dvou 

kategorií.   

 Veřejný sektor 

 Soukromý sektor 

Veřejný sektor je jednou z částí národního hospodářství a je financován 

z veřejných prostředků (Rektořík, 2002). Subjekty veřejného sektoru zabezpečují 

produkty a služby tělesné kultury. Tyto subjekty jsou zobrazeny v interakci se 

subsystémem tělesné kultury-tělocvičnými aktivitami, které jsou celoplošně 

v rámci národního hospodářství nabízeny. Státní sektor zejména zabezpečuje tyto 
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služby skrze neziskové subjekty, z tohoto důvodu nejsou dále ziskově orientované 

organizace ve schématu dál uvedeny (Hobza, Rektořík, 2006).  

                    Obrázek 3: Veřejný sektor (Hobza, Rektořík, 2006, s.22) 

 

Soukromý sektor hraje také důležitou roli z hlediska podpory sportu. Podílí 

se na budování infrastruktury pro pohybovou aktivitu a sport a zajištuje podstatnou 

část nabídky sportovních a rekreačních aktivit ve městě (Město a pohyb, 2016). 

V soukromém sektoru se mohou nacházet dva typy organizací. Organizace vzniklé 

za účelem sportu, které představují živnostníci a obchodní společnosti a organizace, 

které jsou neziskové. U neziskových organizací musíme mít na paměti, že 

neziskovost neznamená, že organizace netvoří zisk, ale právě vytvořený zisk 

organizace vrací zpět do hlavní činnosti a nerozděluje jej mezi vlastníky společnosti 

(Hobza, Rektořík, 2006). 

 

2.5 Sport  

Slovo sport podle Mechikoffa se poprvé objevuje v Anglii kolem roku 1440 

n.l. a samotné kořeny slova můžeme hledat v latině a francouzštině. De(s)porter 

vychází z latinského deportare, jehož význam je pobavit se. Mechikoff dále uvádí, 

že sport se postupně přeměnil v rovinu zábavy a v Anglii byl vysvětlován spíše jako 

aktivita, která odkazuje k nejrůznějším soutěžím ve formě her, individuálního 

atletického vyžití, nebo lovu. 

Podobný, avšak trochu odlišný pohled na význam slova sport mají M. 

Choutka s J. Dovalilem. Ti uvádí, že slovo sport se začalo objevovat počátkem 14. 

století ve smyslu činností, které měly spíše charakter zábavy, odpočinku a uvolnění 



19 

 

ve volném čase. Význam slova přisuzují z latinského disportare, později 

starofrancouzského désporter a anglického disport, které ve své zkrácené podobě je 

právě sport. 

V dnešním světě je sport nejvýznamnější společenský fenomén, který má 

dosah k velkému množství obyvatel všech kontinentů. Je v něm skryto mnoho 

organizací, hnutí a skupin bez rozdílu zaměření (filozofické, ideologické, nebo 

náboženské). Sport je beze sporu neoddělitelnou součástí života celé společnosti a 

v politické a kulturní scéně je oceňován. Sport je oceňován politiky, vědci, 

významnými osobnostmi a uznává jej většina státu (Choutka a Dovalil 2004).  

Bílá kniha o sportu (2007) uvádí, že sport představuje ekonomický a 

společenský fenomén narůstajícího významu, jenž značným způsobem přispívá 

k naplňování strategických cílů solidarity a prosperity vytýčených Evropskou unií. 

V roce 1992 Evropská charta sportu (ECHS) definuje sport jako „všechny formy 

tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si 

kladou za cíl projevení nebo zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj 

společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ 

(ECHS, 2002).  

V rámci národní úrovně se nikde výslovně neuvádí sport jako základní lidské 

právo. Pro sport, nám vymezuje pouze zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.. 

Zákon dále chápe a vymezuje sport jako „každou formu 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.“. Kubíček (2012) vnímá tuto definici za silně 

inspirovanou definicí vydanou ECHS. 

 

2.5.1 Význam sportu pro společnost 

Sport v podobě, jakou jsme s ním v dnešní době konfrontováni, bývá 

popisován z mnoha různých úhlů pohledů a hodnotových pozic. Někdo nahlíží na 

sport jako na rituální oběť lidské energie, pro jiné je vnímán jako běžný prostředek 

mezilidských vztahů a jiní zase nahlížejí na sport jako na kompenzaci rozdílnosti 

v lidském životě, či formu stvrzení své osobní identity a individuálních rozdílů 
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(Sekota, 2008, 9). Weis (1995) uvádí, že sport do jisté míry zrcadlí společnost a má 

možnost částečně přispívat k její proměně. O sportu můžeme mluvit jako o 

společenském fenoménu, ať jej provozujeme jako hromadné sportovní akce, ve 

svém volném čase nebo jiných sportovních událostech. Z tohoto pohledu můžeme 

vnímat sport jak v oblastech kulturních, sociálních, tak i ekonomických. Studie 

(Effects of the FITKids randomized controlled trial on executive control and brain 

function, 2014) dokazuje pozitivní dopady sportování a pohybové aktivity na 

studentech. Pozorovaným studentům se zlepšila pozornost, kognitivní funkce a 

mozkové funkce, během úkolů vyžadující větší pozornost.   

 

2.6 Podpora sportu v ČR 

V České republice se koncepcí sportu aktuálně zabývá dokument „Koncepce 

sportu 2016–2025 - SPORT 2025“. Tento dokument byl schválen vládou České 

republiky v červnu 2016 a předpokládá různé směry rozvoje a podpory rozvoje 

českého sportu. Určuje priority, strategické cíle i podmínky k jeho naplnění za 

období 2016–2025. Dokument navazuje na předchozí strategické dokumenty, které 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví 

v České republice v oblasti sportu.  

Základním cílem dané koncepce sportovní politiky České republiky 2016–

2025 je především zlepšit podmínky pro sport v ČR a podpořit státní reprezentaci 

tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce a respektovaly 

tradici i sportovní politiku Evropské unie. 

Mezi pilíře této koncepce patří: 

1. Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů. 

2. Sport a prevence zdraví. 

3. Sport jako prostředek seberealizace. 

4. Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost. 

5. Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a 

mezinárodní prestiže. 
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Základní podmínkou naplnění cíle je kromě adresného rozdělování dotací, 

zásadní posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou 

transformaci systému sportu uskutečnit (MŠMT, koncepce podpory sportu 2016-

2025).  

 

2.6.1 Strategické dokumenty 

V rámci regionální politiky existuje v ČR mnoho strategických dokumentů, 

Půček (2009) je dělí do čtyř kategorií podle kritéria úrovně vzniku na: 

 Evropskou úroveň – zde jsou řazeny například dokumenty k regionální politice 

EU, dokumenty k územní agendě EU a podobě; 

 Národní úroveň – úroveň státu, jako příklad lze uvést Strategii regionálního 

rozvoje ČR, či Politiku územního rozvoje nebo Národní strategický referenční 

rámec. 

 Krajskou úroveň – například program rozvoje kraje, sektorové strategie, 

zásady územního rozvoje. 

 Obecní úroveň – řadíme sem například strategii rozvoje města, územní plán 

obce a podobné. 

Toto rozdělení si můžeme představit jako pyramidu koncepčních dokumentů, 

která vyjadřuje, že dokumenty na nižší úrovni musí respektovat koncepce na 

vyšších úrovních.  

 

              Obrázek 4: Pyramida koncepčních dokumentů (obcepro.cz, Program rozvoje) 
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2.6.2 Koncepční metodické dokumenty podpory sportu 

Mezi další koncepční a metodické dokumenty sportu v EU, řadíme dokument 

„Bílá kniha o podpoře sportu“. Bílá kniha Evropské komise je dokument, který 

obsahuje návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. Další dokument je 

„Evropská charta sportu“, který je základní a nejvýznamnější dokument. Tento 

dokument byl přijatý v roce 1992 a ve čtrnácti článcích je formulováno doporučení 

pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na všech jeho výkonnostních úrovních. Dále 

„Lisabonská smlouva Evropské unie“ je dokument schválený v roce 2007. 

Dokument obsahuje článek 149 s názvem VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT a věnuje se problematice sportu 

(Olomoucký kraj, 2014). 

 

2.6.3 Strategické plánování tělesné kultury obce 

Strategický plán rozvoje tělesné kultury obce je nezbytnou součástí 

strategického plánu rozvoje obce, který formuje ucelenou představu o budoucím 

ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji obce (Skoumal, Hobza, 2009). 

Strategický plán rozvoje tělesné kultury obce definujeme jako proces, který 

zahrnuje tyto fáze: 

1. Koncepční fáze  

- Retrospektivní analýza 

- Profil obce 

- SWOT analýza tělovýchovných zařízení a veřejně prospěšných programů 

2. Strategický plán 

3. Realizační proces 

     Zdroj: Skoumal 2004 

Pro úspěšné vypracování koncepční fáze strategického rozvoje tělesné 

kultury a sportu je důležitá retrospektivní analýza s cílem vytvořit spolupráci: 

 zastupitelstva 

 občanů 

 výkonných orgánů obce 

 zástupců podnikatelské sféry 
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 všech organizací neziskového sektoru (veřejného i soukromého, které na 

území, či v regionu obce působí) 

 specializovaných poradenských organizací 

 aplikačních pracovišť vysokých škol 

 

Klíčovou součástí koncepční fáze jsou dále dokumenty z oblasti rozvoje 

tělesné kultury a sportu v ČR, obci a kraji a dále empirické šetření, které určí 

hodnotové orientace a postoje obyvatel obce a získá tak potřebná data pro další fázi 

strategického plánovaní. 

 

2.6.4 Legislativní prostředí pro plán sportu 

V roce 2016 došlo ke schválení zákona č. 230/2016 Sb., díky kterému došlo 

ke změně zákona 115/2006 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a 

další související předpisy. Hlavní příčina přijetí zákona podle důvodové zprávy je 

zajištění větší transparentnosti při poskytování podpory sportovním organizacím 

z veřejných prostředků. Novela rovněž ukládá obcím nově povinnost zpracovávat 

pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění. Dle důvodové 

zprávy má zpracování plánu rozvoje sportu vést k transparentnějšímu rozdělování 

finančních prostředků a podporu sportu (Janák a Urban, 2017).  

 

2.7 Obec  

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními 

samosprávnými celky a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. 

(čl. 99 Ústavy ČR).  

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník 

obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního 

úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Obecní úřad v oblasti samostatné 

působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá 

výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem 

o obcích a vykonává přenesenou působnost. Na rozdíl od obce nemá obecní úřad 

právní subjektivitu (Zákon č.128/2000 Sb., o obcích). 
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2.7.1 Financování sportu z rozpočtu měst a obcí 

K financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové 

příjmy z rozpočtu měst a obcí. Často se jedná o jeden ze základních finančních 

zdrojů sportovních klubů, či oddílů. Přestože je investice do tělovýchovy a sportu 

investicí dlouholetou, je významnou zejména pro mládež a veřejné dění obce. 

Rozpočty měst a obcí se musí řídit metodikou, či vyhláškou schválenou 

zastupitelstvem. Zákon o obcích přitom vymezuje mnoho pravomocí, kterými může 

obec ovlivnit činnost sportovních organizací na svém území. (Durdová, 2019) 

2.7.2 Úloha sportu v obci 

Páteří pohybové rekreace a sportu dle Skoumala et al. (2014) tvoří místní 

sportovní kluby. Většinu sportovních zařízená vlastní právě tyto kluby a na základě 

informací jednotlivých svazů organizují soutěže a rekreační sporty. V českých 

podmínkách jsou sportovní spolky tradiční a dlouholetou základnou 

organizovaného sportu. Právní předpisy upravující sport v České republice 

vycházejí z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní 

podpory sportu v České republice. Z tohoto usnesení vyplývá, že kraje a obce mají 

povinnost vyčleňovat prostředky na podporu sportu. Na právní rámec sportu a 

pohybové rekreace v České republice mají také vliv i předpisy Evropské unie, které 

mají závazný nebo doporučující charakter. Většinu doporučení Evropské unie není 

v obcích České republiky aktivně využívaná a aplikována. 

Úkoly obcí jsou dále stanoveny § 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 (Sbírka zákonů Česká republika, 2016). 
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3 CÍL PRÁCE 

 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení návrhu koncepce plánu rozvoje 

tělovýchovy a sportu v obci Pustějov. K vytvoření strategického dokumentu je využita 

doporučená osnova určena k zpracování plánu a rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 

Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, která je platná zejména pro obce a města. 

 

Pro dosažení hlavního cíle byly využity tyto dílčí cíle: 

 Situační analýza obce Pustějov 

 Empirické šetření prostřednictvím ankety mezi obyvateli obce 

 Realizace rozhovoru se zástupci samosprávy obce  

 SWOT analýza současného stavu rozvoje tělovýchovy a sportu v Pustějově 

 Vlastní návrh plánu rozvoje sportu a tělovýchovy v obci 
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4 METODIKA 

 

V této diplomové práci jsem si zvolil metody ke splnění cílů, které mi umožní 

zjistit současný stav tělovýchovy a sportu v obci Pustějov. Dále získané údaje budu 

moci porovnat s údaji občanů a představitelů obce. Díky těmto informacím bude 

navržena koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Pustějově. Využiji proto v mé 

práci: 

 Situační analýzu 

 Dotazníkové šetření prostřednictvím ankety 

 Interview s představiteli obce 

 SWOT analýzu 

 

4.1 Metody a techniky k dosažení cílů 

Tato práce využívá kvantitativní a kvalitativní metody. Jednotlivé použité 

metody podrobněji uvádím a popisuji níže. 

Kvantitativní výzkum jsou spočitatelná data a výzkum je založen na testování 

hypotéz. Tedy jejich potvrzení nebo vyvrácení. Využívá kvantifikační či statistické 

metody. Sběr dat je strukturovaný a probíhá zpravidla pomocí dotazníků, testů či 

nezúčastněného pozorování (Hendl 2008).  

V kvalitativním výzkumu máme především informace o dané problematice 

získány z několika zdrojů dat. Pro tuto práci se bude jednat zejména o rozhovory a 

diskuse, které budou mít hlavní účel získání podrobnějšího popisu situace tělesné 

kultury a sportu v obci zejména pak pro podklad SWOT analýzy. Jednotná definice 

kvalitativního výzkumu neexistuje, jelikož se jedná o široký pojem zahrnující 

širokou škálu přístupů. Teorie vzniká také během výzkumu, a ne na jeho počátku.  

Zpráva z kvalitativního výzkumu obsahuje popis místa konání, citace, 

rozhovory a poznámky z terénu (Hendl 2008). 

 

Situační analýza může být definována jako kritické, nestranné, systematické 

i důkladné zkoumání vnitřní situace podniku a šetření postavení podniku v daném 
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prostředí (Horáková, 2003). Jako jednu metodu situační analýzy, kterou uvádím ve 

své práci je S.W.O.T. analýza. Ta se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších metod, 

která je využívána v mnoha oborech. Jedná se o metodu kvalitativního hodnocení, 

kdy jsou zjištěné významné skutečnosti rozděleny do čtyř skupin. Pod jednotlivými 

písmeny se nachází anglická slova Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats, 

která překládáme jako silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pro správné 

uplatnění SWOT analýzy plánu rozvoje sportu MMR (2014) uvádí klíčový fakt, že 

příležitosti a ohrožení jsou definovány jako parametry prostředí, které nemají obce 

pod přímou kontrolou a mají významné dopady na socioekonomický rozvoj 

regionu. Zato silné a slabé stránky jsou faktory alespoň částečně kontrolované obcí. 

Jednotlivé části SWOT analýzy by neměly být příliš rozsáhle, měly by mít 

přiměřený počet výroků, zhruba 8-10 v jednotlivých kategoriích. Dále se 

doporučuje, aby výroky byly seřazeny dle jejich významu od nejvýznamnějšího po 

nejméně významného, nebo alespoň na prvních místech, by měla být uvedena 

skupina nejvýznamnějších výroků. 

Interview se používá jako jedna ze základních výzkumných metod. Je to 

otevřený, nebo hloubkový rozhovor, ve kterém je dotazovaná osoba povzbuzována, 

aby ve spontánním vyprávění zprostředkovala svou verzi. Jedná se o metodicky 

vedený rozhovor.  

Metoda empirického šetření, proběhla formou strukturované ankety, kterou 

blíže popisuji v kapitole 6. Výsledky empirického šetření. 

 

4.2 Postup techniky a zpracování sběrů informací 

V rámci zpracování sběru informaci jsem volil následující postup: 

Dotazníkové šetření – sběr informací, který je založen na získávání empirických 

údajů pomoci ankety, která byla dostupná všem občanům v písemné podobě. 

Následné zpracování do excelové tabulky a její vyhodnocení v podobě tabulek a 

grafů jednotlivých údajů. Tyto údaje následně vyhodnotím. 

Interview – pokládání výběru podstatných otázek v oblasti rozvoje sportu v obci 

předním představitelům a zástupců obce. Následné vyhodnocení jednotlivých 
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odpovědí a zapracování do SWOT analýzy. Vhodné otázky byly pokládány 

představitelům obce 26. 3. 2021. Na kladené otázky odpovídali: 

- Místo starostka a předseda Tělovýchovná Jednota Pustějov, z.s.: 

Ludmila Tisovská  

- Starosta obce: 

Ing. Tomáš Maiwaelder 

 

Kladené otázky v rámci rozhovoru:  

Co je podle vás v oblasti tělesné výchovy a sportu v obci kvalitní? 

Co je podle vás pozitivní v oblasti tělesné výchovy a sportu v obci? 

Co by se mělo změnit, nebo napravit v oblasti tělesné výchovy a sportu? 

 

Situační analýza – čerpání z dostupných literárních pramenů vztahující se 

k současné a historické oblasti sportu. Dále fyzické a vizuální zaznamenání a 

zkoumání stavu jednotlivých sportovišť a sportovních objektů v obci. 

SWOT analýza – na základě vyhodnocení interview a situační analýzy 

jednotlivých silných, slabých stránek a příležitostí a hrozeb v obci v rámci rozvoje 

tělesné výchovy a sportu. 
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5 SITUAČNÍ ANALÝZA KONCEPCE SPORTU 

 

5.1 Geografické faktory obce 

Obec Pustějov se nachází 4 kilometry od města Studénky a spadá do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Studénka a Bílovec. Na jižní straně má 

společnou hranici s Bartošovicemi a Hladkými Životicemi. Ze severovýchodu sdílí 

hranice s městem Studénka, ze severu s obcí Bílov a ze západu s obcí Kujavy. Obec 

protíná hlavní komunikace, která vede mezi městy Nový Jičín a Bílovec. Přes 

katastrální území obce protéká řeka Odra a také jeho části zasahují do CHKO 

Poodří.  

 

Obrázek 5: Obec Pustějov (podklad mapy ČUZK s vlastním zpracováním) 

 

5.2 Historie obce 

Území kolem obce bylo s velkou pravděpodobnosti osídleno již v době 

železné. Tehdy zde procházela jedna z tras Jantarové stezky, která se táhla z Řecka 

k Baltskému moři. Svědčí o tom nález jantaru a řecké bronzové mince Bruttium 

Locri Epizephyrii z období 300–268 let před Kristem. 

Obec získala zřejmě svůj název po svém lokátorovi a zakladateli Pustějovi 

během slovanské kolonizace koncem 12. století nebo začátkem 13. století. 

Následkem válek obec zpustla a nově byla osídlena kolem roku 1300 n. l.. Následná 

kolonizace obce probíhala na základě purkrechtního práva a lokátorem se stal Petr, 

který obec pojmenoval po sobě, Petrovice v němčině Petrowitz. V roce 1328 28. 7. 
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Jindřichu Dominikovi Wibigerovi byla obec prodána a současně se tak jedná o 

první písemný doklad o existence obce.  

Z hlediska veřejné správy obec Pustějov nejprve spadala do roku 1850 okresu 

Opava. Později v letech 1855–1868 přechodně k samostatnému okresu Bílovec až 

do roku 1868, kdy byl opět pod správou Opavy. V roce 1896, kdy vznikl okresní 

úřad v blízkém Bílovci, se obec opět připojila pod jeho správu a tam vydržela až do 

roku 1960. Poté obec definitivně připadla okresu Nový Jičín, pod který spadá 

dodnes.  

 

5.3 Demografické faktory 

V Pustějově dle českého statistického úřadu k roku 2020 žije 976 obyvatel. 

Z toho je 472 mužů a 502 žen. Průměrný věk obyvatel je 43,7 let a největší skupinu 

650 občanů představuje skupina ve věku mezi 15–64 lety (ČSÚ 2020). 

Demografický vývoj má v obci stagnující tendenci. 

 

                                   

           

 

 

          

Obrázek 6: Vybrané údaje za obec Pustějov (ČSÚ) 
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5.4 Infrastruktura obce 

V obci Pustějov je základní škola pro první stupeň školní docházky a její 

součástí je mateřská škola. Součástí školy je také školní družina a sportoviště. Škola 

nabízí několik zájmových kroužků, patří mezi ně kroužek počítačový, výtvarný a 

myslivecký. 

Dále se v obci v budově obecního úřadu nachází obecní knihovna, pošta a 

zdravotní ordinace praktického lékaře. V obci můžeme nalézt několik sportovišť, 

dvě restaurace a dva obchody s potravinami. 

Zájmové spolky a neformální uskupení věnující se sportu a pohybovým aktivitám: 

 Výbor sportu a spolkového života v obci 

 TJ Pustějov, z. s. (oddíl NH, odbor SPV, karate) 

 T.J. Sokol Pustějov  

 Fotbalový klub Pustějov  

 ČM SDH 

 Myslivecké sdružení Racek  

 Český rybářský svaz 

 

5.5 Historie sportu v obci 

Dvě nejstarší a nejdéle působící sportovní organizace v obci v současnosti 

jsou Tělocvičná jednota Sokol a TJ Pustějov. Teprve v roce 2005 pak vznikla 

nejmladší sportovní organizace v obci, fotbalový klub FK Pustějov. 

 

5.5.1 Tělocvičná jednota Sokol 

Počátky sokolského hnutí sahají do 2. poloviny 19. století. Organizace 

v českých zemích vznikla 1862 a jejími zakladateli byli PhDr. Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fugner. V Pustějově byla založena Tělocvičná jednota Sokol 2. 2. 1919 a 

na úvodní ustavující schůzi bylo zapsáno 35 členů. Jako první starosta jednoty byl 

zvolen Robert Ries v povolání místního pedagoga, jednatel František Usvald, 

rovněž pedagog a náčelník Jaroslav Pracný. Následující rok se již cvičily skladby 
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VII. sokolského sletu, na kterém se následně účastnilo 11 mužů z nové obecní 

jednoty. V následujícím sletu se již účastnilo 12 mužů a 10 dorostenek. 

Stavba sokolovny přes úvodní komplikace s odkupem pozemku nakonec 

vyřešil výběr nového místa, které je v současné době téměř ve středu obce 

s výměrou 3000 m2. V říjnu roku 1929 byla zahájena stavba a do Vánoc byla stavba 

zastřešena. Provoz byl zahájen od července 1930, ale slavnostní otevření proběhlo 

24. 5. 1931. V letech 1972–1975 bylo ke stavbě realizována přístavba s malým 

sálem, nářaďovnou, kuchyní, šatnou a sociálním zařízením.  

                                             

                                Obrázek 7: Tělocvičná jednota Sokol (vlastní zpracování) 

 

V prosinci roku 1952 byl zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport a 

Česká obec sokolská byla zrušena. Po změně politických poměrů v naší zemi se 

roku 1991 Sokolská župa moravskoslezská vstoupila v jednání s Tělovýchovnou 

jednotou Sokol Pustějov s opakovanou nabídkou přechodu jednoty pod ČOS, nebo 

k vydání neoprávněně drženého majetku sokolovny. To bylo vedením TJ odmítnuto 

a došlo k nadcházejícím soudním sporům, které byly ukončeny až v roce 1998, 

rozhodnutím soudu v Brně, že sokolovna, venkovní cvičiště a přístupová cesta 

náleží České obci sokolské, asfaltové hřiště s pozemkem vedle sokolovny pak 

Tělovýchovné jednotě Pustějov. 
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Po 56 letech v roce 2004, byla obnovena činnost sokola Pustějov. Starostou 

byl zvolen Michal Šabacký, jednatelem Jan Horák, zapsáno bylo 38 členů. Budova 

prošla velkou rekonstrukcí a byla na jejím průčelí po opravě instalována socha 

sokola. 

                                                                                             

                       Obrázek 8: Socha sokola (vlastní zpracování) 

 

Tělocvičná jednota Sokol Pustějov má v současnosti 63 členů, starostou 

jednoty je od roku 2007 Jan Horák, jednatelkou Eva Bednaříková a náčelnicí 

Milada Slívová. 

Cvičení probíhá v kategoriích: 

 rodiče s dětmi (Jana Marková) 

 florbal (Pavel Šelong) 

Další aktivity, které jsou TS Sokol pořádány jsou turnaje ve florbale, Vánoční 

sportovní hry a Mikulášská nadílka pro děti. 

Sokolovna je využívána i ostatními sportovními spolky v obci a to SPV, NH, 

Fotbalový klub, dále na různé kulturní a společenské akce. 

5.5.2 Tělovýchovná Jednota Pustějov 

Tělovýchova a sport v Pustějově má své základy už v roce 1919, kdy vznikly 

dva tělocvičné spolky – Tělocvičná jednota Sokol a Dělnická tělocvičná jednota. 

Obě organizace krátce po svém vzniku využívaly pro své cvičební aktivity sál 

obecního hostince. Zde se odehrával veškerý společenský život, a proto tento stav 

nebyl vyhovující. Po výstavbě sokolovny se oba spolky dál realizovaly zde. V roce 
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1948 došlo ke sloučení obou organizací pod názvem TJ Sokol. Vedle cvičební 

činnosti bylo další aktivní činnosti DTJ i TJ Sokol divadelní činnost a činnost 

hudebního souboru. 

Sportovní činnosti 

 1951–1969 - oddíl odbíjené 

 1965–1982 - oddíl ledního hokeje 

 1973 - doposud - oddíl národní házené 

Úspěchy 

 1996 - mistrovský titul žen a dorostenek 

 1997 - mistrovský titul žen a dorostenek 

 

Úspěšní byli také jednotlivci, kteří zvítězili v anketě o nejlepšího házenkáře 

ČR. V roce 1991 to byla Miluše Kubáčková a v roce 1995 a 1996 pak Hana 

Bergrová. 

V současné době je sdružováno pod TJ Pustějov oddíl národní házené (mladší 

žačky, starší žačky, ženy a muži) a SPV (badminton pro děti a soutěže pro děti – 

Medvědí stezka, atletika, Cyklocap, turistické zájezdy pro celou rodinu a další). 

 

5.5.3 Fotbalový klub FK Pustějov 

Fotbalový klub je nejmladší sportovní organizací v obci. Vznikl oficiálně na 

ustavující schůzi 4.10.2005. Ovšem ještě před tímto datem byly činěny kroky pro 

vznik klubu. Již v roce 1999 se konal první turnaj „O kalich Jana Husa“ na 

sportovišti místní Hasičské chaty a od roku 2001 pak započaly první přípravy na 

vznik FK. V roce 2004 proběhla mezi obyvateli obce anketa, se záměrem seznámit 

občany s cílem a zaměřením FK a také zajistit případnou podporu pro jeho činnost. 

Během jara 2005 byl připraven pozemek a zaseta tráva. Na podzim toho roku 

zasedla ustavující schůze, kde bylo zvoleno vedení FK. V sousedním domě od 

pozemku hřiště byly zřízeny provizorní šatny a provizorní zázemí, na které byla 

výjimka na 2 roky od ČMFS. V roce 2007 pak bylo vybudováno zázemí zvlášť pro 

hosty, a to v unimo buňkách. V roce 2008 se pak vyřídilo se souhlasem obce 
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stavební povolení pro výstavbu šaten a v roce 2009 se započala stavba. Na jaře 2010 

se svépomocí postavila hrubá stavba šaten za finančního přispění sponzorů. V roce 

2011 bylo vypsáno výběrové řízení na dostavbu šaten, již v srpnu se konala 

kolaudace. V současné době je v oddílu FK Pustějov 125 členů a tři družstva. 

 

5.6 Popis současného stavu  

Infrastruktura pro sportovní aktivity a volnočasové aktivity v obci: 

Obrázek 9: Přehledová mapa obce Pustějov s vyznačenými areály (podklad mapy.cz, vlastní zpracování). 

1) Veřejně přístupný fotbalový areál na parc. č. 1008/2, 1008/12, 1008/13, 

1008/15, 1008/16, 1008/17, 2051/4, 2051/3, 2051/11, 2095/2, 2095/1, 1022/1 

a 1022/4 v k. ú. Pustějov.  

 V areálu je k dispozici:    

 travnaté fotbalové hřiště,  

 dvě tréninková hřiště,  

 dětské hřiště (k pohybovým aktivitám a šplhací prvky), 

 pumptracková modulární dráha, 

 hřiště na plážový volejbal. 
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2) Veřejně přístupná zahrada MŠ a ZŠ Pustějov na pozemku parc. č. 1980/5, 

375/1, 376 slouží pro pohybové a volnočasové aktivity dětí. 

 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – tenis, volejbal, nohejbal. 

 Dětské hřiště (k pohybovým aktivitám a šplhací prvky). 

 Trávnatá plocha – fotbal, hry. 

 Učebna na školní zahradě – interaktivní prvky, které podporují rozvoj 

znalostí, dovedností a postojů k životnímu prostředí a zacházení s 

přírodou, přírodními zdroji. 

 

 

 

 

Obrázek 11: Hřiště pro plážový volejbal (vlastní 

zpracování). 
Obrázek 10: Fotbalové hřiště (vlastní zpracování). 

Obrázek 13: Dětské hřiště (vlastní zpracování). Obrázek 12: Pumptracková modulární dráha 

(vlastní zpracování). 
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3) Sál obecního úřadu Pustějov č.p. 54 

 Kulturní a společenské akce, večírky, oslavy. 

 Cvičení zdravotní TV a jógy. 

     

 

 

 

 

 

 

4) Objekt Hasičská chata a hřiště na pozemku parc. č. 456/2, 456/4 v k. ú. 

Pustějov 

 Slouží pro tréninky požárního sportu. 

 Fotbal a volejbal. 

 

 

 

 

Obrázek 15: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

(vlastní zpracování). 
Obrázek 14: Dětské hřiště (vlastní zpracování). 

Obrázek 16: Sál obecního úřadu v levém podkroví budovy (vlastní 

zpracování). 
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5) Sportovní hala a venkovní hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 

385/58, 385/60, 785/362 v k.ú. Pustějov, Pustějov č.p. 347, 742 43 v soukromém 

vlastnictví. 

 Víceúčelová hala – badminton, národní házená, florbal, sálová kopaná, 

volejbal, tenis, 

 Víceúčelové hřiště – národní házená, tenis, volejbal, nohejbal. 

 

 

Obrázek 19: Víceúčelová sportovní hala a víceúčelové sportovní hřiště (vlastní zpracování). 

 

 

Obrázek 18: Sportoviště Hasičské chaty a Hasičská chata 

(vlastní zpracování). 
Obrázek 17: Sportoviště Hasičské chaty a Hasičská 

chata (vlastní zpracování). 
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6) Venkovní sportovní areál TJ Pustějov parc. č.10/1, k. ú. Pustějov. 

 Hřiště s asfaltovým povrchem (NH, fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis 

v zimě kluziště), doskočiště pro skok daleký a trénink atletiky. 

 Slouží pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Areál T.J. Sokol Pustějov se Sokolovnou č. p. 211 na pozemku parc. č. 9 v 

k.ú. Pustějov 

 Tělocvična, volejbal, basketball, badminton, stolní tenis, florbal, sálová 

kopaná.  

 Venkovní hřiště – sportovní a kulturně společenské akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Sportovní areál TJ Pustějov (vlastní 

zpracování). 
Obrázek 21: Sportovní areál TJ Pustějov (vlastní 

zpracování). 

Obrázek 232: Areál T.J. Sokol Pustějov se Sokolovnou 

(vlastní zpracování). 
Obrázek 223: Areál T.J. Sokol Pustějov se 

Sokolovnou (vlastní zpracování). 
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8) Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji 

 1. část zrealizována 2016 úsek Pustějov – Hladké Životice 

 Řeší se povolení stavby a podání žádosti na akci „Bezpečná cyklistická 

doprava v Poodří“ v k.ú. Pustějov, Hladké Životice a Suchdol nad Odrou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Definování strategických cílů v oblasti sportu 

Prioritou obce byly stanoveny níže uvedené cíle a záměry: 

 sport dětí a mládeže (podpora pohybových aktivit u předškolních dětí v rámci 

aktivit MŠ, organizované sportovní aktivity pro děti a mládež);  

 finanční a materiální podpora spolků, jejichž činnost přispívá k rozvoji sportu 

v obci; 

 aktivizace Sboru dobrovolných hasičů a požárního sportu;  

 podpora pohybových aktivit seniorů; 

 rozšíření zázemí fotbalového areálu pro pohybové aktivity na pozemku parc. 

č.1008/16, 1008/17 v k.ú. Pustějov. 

 

5.7.1 Obnova a budování sportovních zařízení 

Posledním významným vybudovaným sportovištěm v obci byla víceúčelová 

oblouková sportovní hala, s venkovním hřištěm pro tenis, házenou, volejbal a 

podobné sporty. Hala se začala stavět v roce 2013 a je ve vlastnictví soukromé 

osoby. Sportoviště je hojně využívané, realizují se zde různá i vícedenní sportovní 

Obrázek 24: Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj 

(vlastní zpracování). 
Obrázek 25: Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj 

(vlastní zpracování). 
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soustředění a turnaje. Dále je možno v hale pronájem kurtů, které využívají nejen 

občané Pustějova, ale také občané z blízkého okolí. Výhodou je také umístění 

restaurace, která je sousední budovou.  

5.8 Financování 

Sportovní kluby a organizace v obci čerpají dotační prostředky ze tří 

pramenu. Jednak je to podpora ze strany obce, dále dotační podpora z MŠMT a 

MSK. 

 

5.8.1 Financování sportu z rozpočtu obce jednotlivých spolků v obci 

1. Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce: 

    a) Individuální dotace spolkům; 

- TJ Sokol individuální dotace obce Pustějov pro rok 2020 je 30 000,- Kč 

- Tělovýchovná jednota individuální dotace obce Pustějov pro rok 2020 je  

40 000,- Kč 

- FK Pustějov individuální dotace obce Pustějov pro rok 2020 je 40 000,- Kč 

    b) Financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní a volnočasové 

infrastruktury v majetku obce (rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku 

MŠ a ZŠ Pustějov parc. č. 980/5v k.ú. Pustějov, výhledově multifunkční hřiště 

v areálu FK, v případě realizace modernizace venkovního hřiště TJ Pustějov – 

dofinancování ze strany obce); 

    c) Financování organizovaných sportovních aktivit v rámci sportovní pár roku; 

    d) Finanční podpora fotbalového maratonu „Memoriál Pavla Heinricha“; 

    e) Financování netradičních soutěží pro žactvo malotřídních ZŠ. 

   2. Nepřímá podpora  

    - Organizační a materiální podpora sportovních aktivit spolků pořádaných pro 

děti a mládež. 

    - Aktivní propagace sportovních akcí v obci. 
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5.8.2 Další dotační možnosti 

V rámci dotačních možností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

dále MŠMT a Moravskoslezského kraje dále, MSK čerpala finanční podporu pouze 

Tělovýchovná jednota Pustějova a FK Pustějov. TJ Pustějov využil čerpání z obou 

pramenů, zato FK Pustějov byl podpořen pouze MSK.   

 

MŠMT 

Můj klub 2020 - Dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 

let 

Tělovýchovná Jednota Pustějov, z.s. v rámci podpory sportovních klubů, 

tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže 

obdržela v roce 2020 dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 

127 600,- Kč. 

MSK 

Projekt Podpora sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – 

TJ/SK 

Tělovýchovná Jednota Pustějov, z.s. získala finanční příspěvek od 

Moravskoslezského kraje ve výši 97 800,- Kč, v rámci projektu celoroční sportovní 

činnost. 

MSK 

Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2020 

Fotbalový klub Pustějov, z.s. obdržel v roce 2020 podporu z Moravskoslezského 

kraje č. 015/NJ/2020 v rámci projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 

2020 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních centre sportu (SCS) působících v 

rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje (MSK) – SPORT MSK 2020 “ ve 

výši 38 400,- Kč. 
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6 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

 

V průběhu února roku 2021, probíhalo v obci dotazníkové šetření, které mělo za 

cíl určit postoj obyvatel ke sportu a jeho vývoji a výhledu do následujících let. 

Důležitou úlohou bylo předat anketu občanům a získat tak dostatečný počet 

respondentů, aby byl zkoumaný vzorek platný a pokud možno co nejvíce se blížil 

reálné představě občanů. Z důvodu malého počtu obyvatel v obci, jsem zvolil anketu 

pouze ve fyzické papírové podobě. Za pomoci zástupkyně starosty Ludmily Tisovské 

byla větší část předána osobně, případně donesena přímo domů do poštovní schránky 

respondentům. Díky tomu se podařilo vybrat velké množství dotazníků. Další 

možnosti, jak dotazník vyplnit a odevzdat byla možnost přijít osobně na úřad, kde byl 

k dispozici v knihovně v pracovní dny a otevíracím čase knihovny. Anketa byla 

záměrně graficky upravena a situována na jednu oboustrannou A4, aby nedocházelo 

k možnému ztracení některých listů. Za výborný výsledek považují celkem 

vysbíraných 141 dotazníků, což je 14,5 % všech obyvatel obce. Anketa obsahovala 

celkem 14 otevřených, polootevřených a uzavřených otázek. Struktura ankety je 

k dispozici v příloze práce.  

 

6.1 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi obyvateli obce 

Vyhodnocení dotazníkového šetření je rozděleno do pěti kategorií:  

 Obecné informace 

 Množství a struktura sportu ve vztahu volného času 

 Hodnocení úrovně a návštěvnosti veřejných sportovišť 

 Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci 

 Požadavky a očekávání v oblasti podmínek pro sport a tělovýchovu od 

správy obce 
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a) Obecné informace  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graf 1: Rozdělení respondentů dle jejich pohlaví (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graf 2: Věkové zastoupení dotazovaných respondentů (vlastní zpracování) 

 

Dle ČSÚ bylo k 31. 12. 2019 evidováno v České republice 51 % žen. Tento 

údaj se blíží hodnotě 54 %, z které vychází struktura respondentu zapojená do 

ankety. Dále dle ČSÚ v ČR je občanů věku 15–64 let ve výši 64 %. Z našeho šetření 

vychází najevo, že věk respondentu v tomto rozmezí je 79 %. Z tohoto můžeme 

usoudit, že se do ankety zapojilo více občanů produktivního věku tedy mezi 15–65 
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lety. Občanů v ČR s věkem nad 65 let je 20 % a v případě tohoto šetření vychází 

skutečnost, že se do ankety zapojilo 10 % občanů této věkové kategorie. 

 

b) Množství a struktura sportu ve vztahu volného času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Graf 3: Četnost pohybové aktivity respondentů (vlastní zpracování) 

 

Z výsledků šetření je zřejmé, že 71 % respondentů pravidelně sportuje nebo 

se věnuje nějaké pravidelné pohybové činnost během jednoho týdne. Z toho 41 % 

třikrát a více než třikrát týdně. Z výsledků je tedy zřejmé, že většina respondentů 

provozuje pravidelnou pohybovou aktivitu a je sportovně založena. Tato skupina 

zřejmě splňuje nebo se alespoň přibližuje podmínkám doporučení pravidelné 

pohybové aktivity, dle WHO viz kapitola 2.3. Pohybová aktivita. Nejvíce žen bylo 

v kategorii jednou do měsíce a to celkem 19. U mužů, byla nečetnější kategorie 

minimálně 3x týdně a to konkrétně 28.  
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           Graf 4: Charakter pohybové aktivity (vlastní zpracování) 

 

Z grafu jasně vyplývá, že jsou dvě stejně velké skupiny respondentů, které se 

věnují sportu, buďto sportují sami neorganizovaně nebo pod vedením nějakého 

klubu případně sportovní organizace. Čistě jenom organizované sportovní činnosti 

se věnuje pouze 8 % respondentů. Celkem se věnuje nějakým způsobem sportu 98 

% dotázaných. V kategorii obojí, tedy že se věnují sportu organizovaně i 

neorganizovaně je shodný počet mužů a žen a to 34. V neorganizovaném zapojení 

respondentů do sportu vychází nejpočetnější věková kategorie 41–65 let. 

 

        Graf 5: Rozdělení počtu členů do jednotlivých sportovních klubů a organizací (vlastní zpracování) 
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Naprostá většina respondentů sportují ve dvou sportovních klubech, a to 

národní házené a fotbalu. Z celkového počtu dotázaných sedm respondentů uvedlo, 

že je členem obou sportovních klubů. Házená má z celkového počtu dotázaných 

respondentů 38 členů a fotbalový klub 28 členů. Volejbalu se věnuje sedm 

dotázaných, stejně tak badmintonu. Devět dotázaných uvedlo jiný sport, než jaký 

byl k výběru v anketě. 

Házená je u žen nejčastěji zmiňovaný sportovní klub. Zahrnuje jej 24 členů, 

z celkového počtu 42 respondentek. Největší počet zastoupených žen je ve věku 21-

40 let v počtu 11 členů. Sportovní klub Badminton a Volejbal má v zastoupení 5 

aktivních členek. Nejvyšší počet žen v badmintonu je ve věku 41-65 let a v klubu 

volejbalu je to téměř identické – ve věku 41-65 let 3 ženy.    

Mužů je nejvíce ve fotbalovém klubu. Celkem 25 mužů z celkového počtu 41 

respondentů. Nejpočetnější skupina mužů ve fotbale je 10 mužů ve věku 21-40 let. 

Druhým sportovním klubem je házená v počtu 14 mužů, kteří jsou zejména ve věku 

21-40 let a ve věku 41-65 let v počtu 5 mužů. Další kluby u mužů jsou v menším 

počtu, například florbal, kde jsou členy 3 muži, volejbal a badminton 2 členi.  

Je zde několik mužů a žen, kteří jsou členi více sportovních klubů. V obci je 

11 respondentů, kteří uvedli, že jsou ve 2 klubech a 3 respondenti u třech 

sportovních klubů. Dále 5 žen je ve 2 klubech, 1 žena že je ve 3 sportovních 

klubech. U mužů je to 6 ve 2 sportovních klubech a 2 muži ve 3 sportovních 

klubech. 
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Z výsledků ankety a grafu číslo 6 je patrné, že převážné části respondentů 

nebrání nic v častém sportování. Nedostatek času a zdravotní problémy jsou druhé 

a třetí nejčastější důvody. V této otázce, někteří respondenti uvedli více možných 

odpovědí, které byly započítaný do celkového výsledku. Z celkového počtu dvou 

odpovědí byla nejčastější kombinace pěti opakování v kombinaci nedostatku času 

a nemám s kým.  
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Graf 6: Důvody, které brání v častějším sportování (vlastní zpracování). 
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Nejčastěji se respondenti věnují cyklistice, zdravotnímu cvičení a běhu. 

Z grafu můžeme vysledovat zajímavý údaj a to, že fotbal a házená se nacházejí až 

v polovině oblíbenosti, přestože z předchozích údajů vyplývalo, že naprostá drtivá 

respondentu se věnuje národní házené a fotbalu. Výsledek ovlivnil fakt, že 

respondenti mohli v této otázce zatrhnout více možných odpovědí, a tedy nám 

vznikly nové skupiny, které preferují výše zmíněné pravidelné pohybové aktivity, 

tedy cyklistiku, zdravotní cvičení, běh případně tenis, badminton a fitness. 

Z celkového počtu 141 respondentů bylo v této odpovědi celkem označeno 226 

odpovědí.  
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Graf 7: Jakému sportu se věnují respondenti alespoň jednou týdně (vlastní zpracování). 
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c) Hodnocení úrovně a návštěvnosti veřejných sportovišť 

    

           Graf 8: Hodnocení stavu sportovních zařízení s ostatními obcemi. (vlastní zpracování) 

      

 

Většina dotázaných respondentů uvádí, že současný stav sportovních zařízení 

v obci je lepší než v jiných. Velká část, která čítá 31 % uvádí, že to není schopno 

porovnat. Až na třetím místě si myslí, že je stav podobný jako v jiných obcích. 

Poslední skupina 6 % si myslí, že v jiných obcích je lepší stav. Můžeme tedy 

s jistotou říct, že většina 63 % respondentů má za to, že současný stav je lepší, něž 

jinde popřípadě je velmi podobný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Graf 9: Spokojenost s aktuální nabídkou sportovišť v obci. (vlastní zpracování). 
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V otázce spokojenosti s množstvím sportovních zařízení je naprostá většina 

dotázaných spokojena. Dohromady až 88 % dotázaných se vyjádřila, že je 

spokojena až spíše spokojena s aktuální nabídkou sportovišť v obci. Pouze 6 % 

uvedlo, že je nedostačující. Z vyjádření respondentů vyplývá, že jsou tedy 

spokojení s celkovou nabídkou množství sportovišť.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                   Graf 10: Spokojenost s dostupností areálů v obci Pustějov (vlastní zpracování). 

V rámci spokojenosti dostupnosti areálu má většina respondentů jasný názor. 

Plně spokojen a spíše spokojen vyplnila 86 % respondentů s tím, že pouze 4 % jsou 

nespokojení s jejich dostupnosti. Nedostupnost areálů blíže specifikují respondenti 

v otevřené otázce návrhu na zlepšení. 

 

d) Úroveň propagace tělovýchovy a sportu v obci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Graf 11: Spokojenost s propagací sportu v obci Pustějov. (vlastní zpracování) 
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V rámci propagace a zveřejňování nejbližších sportovních událostí a akcí je 

naprostá většina dotázaných 82 % spokojena. Považují ji za plně až spíše 

dostačující. Nejčastěji se dozvídají o aktuálním sportovním dění v obci od svých 

přátel a plakátů, které jsou vystaveny na plakátové ploše naproti obecnímu úřadu. 

Jako třetí a čtvrtý nejčastěji kanál informací se uvádí obecní rozhlas a pravidelně 

vydávané obecní noviny, které informuji občany o nejrůznějších událostech, 

povinnostech a službách obce. 

 

e) Požadavky a očekávání v oblasti podmínek pro sport a tělovýchovu od správy 

obce 

V otázce návrhu na zlepšení v oblasti podpory sportu v obci respondenti 

navrhli hned několik námětů. Mezi nejčastěji zmiňované náměty patří absence 

workoutového hřiště, případně posilovna podobného tipu. Jako druhá nejčastější 

zmínka pro zlepšení respondenti uváděli potřeby pro výstavbu nové sítě 

cyklostezek společné pro In-line bruslení, také k této kategorii připojím pár námětů 

na turistické stezky, které by eventuálně mohly být součástí této kategorie. Podobný 

počet respondentů se také vyjádřil pro potřebu revitalizace a opravy stávajícího 

sportoviště TJ Pustějov. Časté návrhy padaly také v návrhu na zřízení sauny, 

Emailem

Z web. stránek obce

Ze sociílních sítí

Z ob. novin, či veřejného tisku

Z místního rozhlasu

Z plakátů

Od přátel

Nejčastější zdroje informaci o 
aktuálním dění a sportu v obci

    Graf 12: Nejčastější zdroje informací o dění v obci. (vlastní zpracování) 
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bazénu nebo venkovního koupaliště. Další v pořadí se uvádí vytvoření nebo 

revitalizace hřiště na plážový volejbal. Zmíněno zde bylo také několik návrhů na 

vytvoření minigolfového hřiště. Zaznělo také několik málo návrhů v rámci 

spokojenosti s dostupností sportovních areálů. Konkrétně respondenti se shodli, že 

by uvítali osvětlení venkovních hřišť a možnost snazší rezervace hřiště u školy. 

Ojediněle nebo jen s velmi malou fluktuací se objevuje letní kino, horolezecká 

stěna, lední plocha a výcvikový prostor pro psy. 

6.2 SWOT analýza  

SWOT analýza byla vytvořena jako ucelený souhrn informací, který vychází 

na základě rozhovoru s představiteli obce. Seskupuje dohromady silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. Představitelé obce odpovídali na pokládané otázky 

koncem března roku 2021. 

 

Co je podle vás v oblasti tělesné výchovy a sportu v obci kvalitní? 

Místostarostka: 

 Široké spektrum sportovišť s rovnoměrným rozložením v obci. 

 Tři sportovní organizace – TJ Pustějov (302 členů – odbor Sportu pro 

všechny, oddíl NH – 5 družstev, oddíl Karate), TJ. Sokol Pustějov (85 členů), 

FK Pustějov (125 členů – 3 družstva). 

 Sportovní úroveň družstva NH. 

 Zapojení do oblasti TV a sportu všech věkových kategorií včetně předškolní 

mládeže a seniorů. 

 Různorodost sportovní činnosti. 

Starosta: 

 Dostatek sportovní infrastruktury. 

 Kvalitní zázemí a vybavenost sportovišť. 

 Dobrá komunikace mezi spolky a samosprávou obce. 

 Finanční podpora spolků ze strany obce je závislá na aktivní činnosti. 
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 Co je podle vás pozitivní v oblasti tělesné výchovy a sportu v obci? 

Místostarostka: 

 TJ – je stále nejsilnější organizací obce. 

 Historicky významný oddíl Národní házené, 48 let činnosti, vysoká herní 

úroveň – I. liga žen, II.liga muži, 3 oddíly žactva. 

 Snaha obnovy a modernizace venkovního hřiště u sokolovny, historicky 

nejstarší sportovní areál. 

 Spolupráce „Komise pro sport a spolkový život“ s ostatními spolky a kluby 

 Vypracován kalendář akcí a reservační systém hřiště. 

 Dotační programy MŠMT, MSK a NSA. 

Starosta: 

 Vysoká herní úroveň národní házené. 

 Velká divácká účast na sportovních soutěžích. 

 Vytíženost hlavních veřejných sportovišť. 

 Situačně výhodné pozice všech sportovišť. 

 Snaha revitalizovat sportoviště, nabízet nové aktivity pro všechny občany. 

 Netradiční pumptracková modulární dráha, další terénní úpravy v areálu FK. 

 Nabídka volnočasových aktivit. 

 

Co by se mělo změnit, nebo napravit v oblasti tělesné výchovy a sportu?  

Místostarostka: 

 Větší zapojení mladší generace do dobrovolnické činnosti. 

 Rozšíření kvalifikovaného trenérského týmu. 

 Větší podpora sportovců ze strany NSA. 

 Dotace z NSA na obnovu starých sportovních areálu (sokolovna, hřiště). 

 Zvýšit sportovní činnost ve středu obce – hřiště a sokolovna. 

 Pokračovat ve výstavbě cyklostezky Butovice, Pustějov, Hladké Životice, 

Suchdol nad Odrou. 
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 Starosta: 

 Oprava a revitalizace asfaltového hřiště. 

 Zvýšit míru dobrovolnictví ve sportu. 

 Rekonstrukce a rozšíření hřiště u MŠ a ZŠ Pustějov. 

 Příprava projektové dokumentace k vybudování multifunkčního hřiště v 

areálu FK. 

 Dobudování cyklostezky přes Pustějov. 

 

SWOT analýza byla vytvořena na základě získaných odpovědí. Tyto odpovědi 

jsem upravil a zapsal. 

 

 

 

Široké spektrum sportovišť s rovnoměrným rozložením v obci.

Tři různé sportovní organizace.

Vysoká sportovní úroveň družstva NH.

Různorodost sportovní činnosti.

Dostatek sportovní infrastruktury.

Kvalitní zázemí a vybavenost sportovišť.

Dobrá komunikace mezi spolky a samosprávou obce.

Velká divácká účast na sportovních soutěžích.

Silné stránky
STRENGTHS
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Nízké zapojení mladší generace do dobrovolnické činnosti.

Málo kvalifikovaného trenérského týmu.

Nízká podpora sportovců ze strany NSA.

Nízká sportovní činnost soustředěná ve středu obce – hřiště TJ a sokolovna.

Neopravené sportovní areály.

Nízká míra dobrovolnictví ve sportu.

WEAKNESSES

Slabé stránky

Nízký rozpočet na dotování sportovních organizací ze strany obce

Málo kvalifikovaných vedoucí, pro poptávané sporty.

Nedokončení cyklostezky a tím snížení návštěvnosti v obci.

Nevybudovaní dostatečného zázemí pro sportovce.

Hrozby
THREATS

Zchátrání sportovišť.

Zapojení do oblasti Tv a sportu všech věkových kategorií včetně předškolní mládeže a seniorů.

Finanční podpora spolků ze strany obce je závislá na aktivní činnosti.

Obnova a modernizace venkovního hřiště u sokolovny

Spolupráce „Komise pro sport a spolkový život“ 

Pumptracková modulární dráha, další terénní úpravy v areálu FK

Pokračovat ve výstavbě cyklostezky Butovice, Pustějov, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou.

Příprava projektové dokumentace k vybudování multifunkčního hřiště v areálu FK

Dotace z NSA na obnovu starých sportovních areálu (sokolovna, hřiště).

OPPORTUNITIES

Příležitosti
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7 VLASTNÍ NÁVRH PLÁNU ROZVOJE SPORTU 

 

Tato kapitola obsahuje vlastní návrh plánu rozvoje sportu v obci Pustějov, dle 

doporučené osnovy MŠMT. V souvislosti s použitím této osnovy jakožto metodiky 

byly v rámci jednotlivých podkapitol propojeny, vyhodnoceny a komentovány 

výsledky dotazníkového šetření a také SWOT analýzy.  

 

7.1 Plán rozvoje sportu Pustějova 

Navrhovaná část vychází z koncepce sportu České republiky SPORT 2025. 

Při formulaci strategických priorit a cílů vycházím především ze SWOT analýzy a 

výsledků ankety, které jsou blíže popsány v kapitole 6 výsledky empirického 

šetření. Využívám zde také výsledky ze situační analýzy, která je blíže popsána 

v kapitole 5 Situační analýza koncepce sportu. V neposlední řadě beru také v úvahu 

obecné trendy vývoje sportu a společnosti. Navrhuji následující priority plánu 

rozvoje sporu: 

Hlavní pilíře priorit rozvoje sportu v obci Pustějov 

1. Revitalizace sportoviště TJ Pustějov 

2. Propojení stávající cyklostezky a vybudování in-line stezky 

3. Vybudování nového multifunkčního workoutového hřiště 

4. Revitalizace hřiště plážového volejbalu 

5. Vytvoření hřiště pro discgolf 

6. Sauna a bazén 

7. Doplnění webový stránek obce o aktuální hřiště a možnosti sportu 

8. Sjednocení fotbalového areálu a vytvoření tak komplexního centra pro sport 

9. Revitalizace Hasičské chaty a hřiště 

10. Popularizace sportu a přilákání více kvalifikovaných vedoucích pro 

podporované sporty 
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Revitalizace sportoviště TJ Pustějov 

Tato priorita se opírá o všechny tři analýzy. V rámci otevřené otázky 

dotazníkového šetření zazněla tato potřeba mezi třemi nejčastěji uváděnými. 

Respondenti tak uváděli potřebu revitalizaci a opravy současného asfaltového hřiště 

TJ Pustějov. V rámci SWOT analýzy byla tato skutečnost také zmiňována, jako 

příležitost pro obnovu a modernizaci areálu, ale také vychází jako slabá stránka z 

pohledu návštěvnosti tohoto areálu, který je situován ve středu obce. Nízkou 

návštěvnost můžeme právě přisuzovat aktuálnímu stavu. Z analýzy je také zřejmé, 

že z pohledu hrozeb hrozí jejich úplné zchátrání. Z výsledku situační analýzy je 

patrné, že hřiště už je poměrně značně poškozené. Vlivem času a povětrnostních 

podmínek došlo k propadu a zvlnění povrchu. Místy se také vytvořily praskliny v 

povrchu. Další patrnou degradací hřiště je její přilehlá betonová tribuna zapuštěna 

do terénu. Obec sama o špatném stavu hřiště ví a jejím cílem je stávající areál 

zmodernizovat. 

 

Propojení stávající cyklostezky a in-line stezky 

SWOT analýza zmiňuje příležitost v pokračování výstavby cyklostezky 

Butovice, Pustějov, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou. Naopak v případě 

nenavázání a nepokračování vidí hrozbu. V rámci potřeb rozvoje sportu respondenti 

uváděli velmi často absenci cyklostezky. Další zjištění ze situační analýzy vyplývá, 

že část cyklostezky, která byla dostavěna v roce 2016 a sahá do katastru obce, je 

součásti velkého projektu Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj. Z projektu, do kterého 

je také zapojen MSK je zřejmé, že skrz obci cyklostezka povede. Obec bude 

propojovat toto trio Odra-Morava-Dunaj. Tyto skutečnosti podporují potřeby 

občanů výstavby nové cyklostezky, dále příloha Atelis. Co se týče potřeb in-line 

stezky, která nebyla již tak často zmiňována v dotazníkovém šetření, navrhuji na 

základě situační analýzy vytvořit in-line dráhu na jedné z již už vystavěných 

asfaltových plochách. Jedna plocha je ve sportovním areálu TJ a v případě jeho 

rekonstrukce by se mohla tato potřeba zohlednit. Druhé místo je v rámci areálu FK 

Pustějov. Areál disponuje středně dvounohým asfaltovým chodníkem napojený na 

rozšířený asfaltový povrch. Z tohoto zjištění vyplývá, že úprava a vybudování in-

line hřiště by nemuselo být nákladnou záležitostí.   
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             Obrázek 26: Návrh vedení cyklotrasy (vlastní zpracování). 

 

Vybudování nového multifunkčního workoutového hřiště 

Vytvoření workoutového sportoviště, případně vyjádření potřeby místa pro 

cvičení se vyslovilo největší počet respondentů. V rámci situační analýzy bylo 

zjištěno, že takové posilovací hřiště není. Podobně hřiště s posilovacími prvky je 

v areálu FK Pustějov. Hřiště je ovšem určeno primárně pro děti a ne dospělé. 

Doporučil bych vybudovat v obci workoutové hřiště, které jak jsem již zmínil, bylo 

nejčastěji zmíněnou potřebou respondentů. 

      

Revitalizace hřiště plážového volejbalu 

V rámci ankety se vyjádřilo několik respondentů s potřebou revitalizace 

hřiště plážového volejbalu. Několik respondentů naopak napsalo potřebu 

vybudování nového hřiště pro plážový volejbal. Lze z toho usuzovat, že část 

respondentů nemá informace o stávajícím hřišti. V situační analýze je zmapovaný 

stav hřiště, který není zcela vyhovující. Povrch je částečně zarostlý, chybí zde 

vytyčení hřiště a sloupky pro umístění sítě nejsou v dobré kondici. Celková 

revitalizace hřiště nemusí být finančně příliš náročná a zároveň vytvoří vhodné 

podmínky pro volejbal v obci. V rámci revitalizace zařízení by byla vhodná jeho 

důkladná propagace, aby občané obce byli informováni a využili těchto služeb. 
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Vytvoření hřiště pro discgolf 

Podobný počet respondentů jako u plážového volejbalu se vyjádřilo k tomu, 

že jim v obci chybí odpočinkové aktivity typu minigolf. Tato skutečnost může 

korespondovat s několika málo potřebami respondentů, o potřebu krátkých 

procházek a odpočinkové zóny. Ve městě Studénka, která je vzdálená zhruba 5 km 

se nachází již zmiňovaný minigolf. Díky tomuto zjištění a spojení dvou návrhů 

respondentů, minigolfu a odpočinkové zóny s možností procházek, připadá v úvahu 

aktivita discgolf. Tato varianta je dle kritérií vyhovující pro obě skupiny a má 

potenciál přilákat více zájemců. Výhodou jsou její bezúdržbové náklady.   

 

Sauna a bazén 

V anketě uvedlo několik málo respondentů, že by uvítali přírodní koupaliště 

nebo plavecký bazén a stejný počet respondentů uvedlo, že by uvítali saunu. Ze 

situační analýzy vyplývá, že v obci přírodní vodní plochy tvoří Pustějovský rybník, 

přírodní jezero Kaménka a protékající řeka Odra, které nejsou zcela vhodné pro 

pravidelné koupání. Dále ze situační vyplývá, že nejbližší krytý bazén se saunou je 

v sousední Studénce a přírodní koupaliště stejně tak.  

 

Doplnění webový stránek obce o aktuální hřiště a možnosti sportu 

Ze situační analýzy vyplynulo, že v rámci internetových stránek obce nejsou 

uvedeny a popsány všechny sportoviště a možnosti nabídky sportu v obci. Dále 

z dotazníkového šetření vyplynulo, že někteří respondenti neznají všechny 

možnosti sportovního vyžití v obci, když mylně uváděli, že by uvítali výstavbu 

sportovního hřiště pro plážový volejbal, které v obci již je. K tomuto zjištění 

přispívá také jeden návrh, který volá po snazší rezervaci multifunkčního hřiště u 

školy, než jaký v současné době obec nabízí. Bylo zjištěno, že přístup k hřišti je 

možný třemi různými způsoby. Je tedy pravděpodobné, že ne všichni občané jsou 

o této skutečnosti informováni. Doplnění těchto informací a vytvoření uceleného 

přehledu na internetových stránkách obce by nabídlo komplexní prezentaci a 

nabídku sportu v Pustějově, která v současné době chybí nebo je neúplná. 
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Sjednocení fotbalového areálu a vytvoření tak komplexního centra pro sport 

Situační analýzou bylo zjištěno, že sportovní areál FK Pustějov má potenciál 

se rozrůstat a nabízet širokou škálu volnočasových a sportovních aktivit. Jedná se 

o fotbalové hřiště s tréninkovými menšími hřišti, dětské hřiště se šplhacími prvky, 

hřiště pro plážový volejbal výše zmíněný ve čtvrtém pilíři priorit a přilehlá 

pumptracková dráha, kde by stálo za zvážení vzhledem k velikosti její rozšíření. Při 

současném trendu rozrůstání a propojování jednotlivých sportovišť, by se mohl 

areál stát významným volnočasovým centrem a sportovištěm, nejen pro občany 

obce Pustějov. Stojí tedy za zvážení vytvoření strategii jejího rozvoje do budoucna.   

 

Revitalizace Hasičské chaty a hřiště 

Ze situační analýzy je zřejmé, že sportovní areál, který slouží pro tréningy 

hasičského sportu a také obsahuje hřiště pro fotbal a volejbal je zanedbaný. 

Volejbalové hřiště je již úplně zarostlé a fotbalové hřiště má značně nerovný 

povrch. V areálu také hrozí nebezpečí pádu větví z okolních vzrostlých stromů. 

Areál je umístěn na kraji obce, a to může být jeden z důvodů, proč není mezi občany 

o něj tak velký zájem. Budova hasičské chaty spolu s hřištěm se neobejdou bez 

revitalizace, aniž by dál degradovala bez strategie dalšího využití objektu.      

 

Popularizace sportu a přilákání více kvalifikovaných vedoucích pro 

podporované sporty 

Ze SWOT analýzy vychází hrozba, že by mohlo dojít ke krizovému 

nedostatku, odborného a kvalifikovaného vedení podporovaných sportů. Analýza 

zároveň popisuje vysokou diváckou účast na sportovních soutěžích. V této 

skutečnosti se také jednoznačně odráží vysoká herní úroveň, která láká diváky. 

Přesto by míra dobrovolnictví ve sportu mohla být lepší. Touto problematikou se 

potýká řada sportovních subjektu a obcí. V této situaci je pro obec zásadní 

popularizace sportu, na různých soutěžích v obci, a spolupráce s jednotlivými 

sportovními organizacemi. Při této úzké spolupráci bude popularizace sportu mít 

vyšší účinnost a potenciál přilákat více dobrovolníku. 
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7.1.1 Stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje 

tělovýchovy a sportu v obci Pustějov 

 

Krátkodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v obci Pustějov  

- Zajistit všem zpřístupnění uzavřených sportovišť 

- Doplnění internetových stránek v rámci nabídky možnosti sportu v obci 

- Zkvalitnění informovanosti o nabídce volnočasových aktivit a sportovišť 

- Vybudování workoutového hřiště 

- Vypracovat projektovou dokumentaci modernizace venkovního hřiště TJ 

Pustějov 

- Vypracovat studii revitalizaci objektu Hasičské chaty a hřiště 

- Revitalizace hřiště plážového volejbalu 

- Vytvoření hřiště pro discgolf 

- Podporovat činnosti zaměřené na tělovýchovu a sport ve stávajících 

sportovních organizacích a klubech 

- Aktivní podpora pořádání sportovních akcí spolků, škol 

- Sport dětí a mládeže (podpora pohybových aktivit u předškolních dětí v 

rámci aktivit MŠ, organizované sportovní aktivity pro děti a mládež) 

 

Střednědobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v Pustějově 

- Revitalizace sportoviště TJ Pustějov 

- Revitalizace objektu Hasičské chaty a hřiště 

- Propojení a vybudování cyklostezky  

- Vybudovat nebo zakomponovat do stávajících sportovišť in-line dráhu 

- Sjednocení fotbalového areálu a vytvoření tak komplexního centra pro 

sport a volný čas 

- Rozšíření nabídky pro seniory 

 

Dlouhodobý cíl rozvoje tělovýchovy a sportu v Pustějově  

- Popularizace sportu a přilákání více kvalifikovaných instruktorů a trenérů 

pro podporované sporty  
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8 DISKUZE 

 

Při zpracování projektu jsem se postupně propracovával více do hloubky dané 

problematiky. Jednak to bylo díky přímému a otevřenému přístupu ze strany obce a 

jednak to bylo vyhodnocením vyjádření občanů obce formou připravené ankety. Jako 

třetí ucelený pohled na situaci mi pomohla dokreslit situační analýza. Díky této 

analýze jsem pečlivě prošel a zdokumentoval všechny potřebné sportoviště a hřiště. 

V případě, že se mi podařilo narazit na sportovišti na nějaké návštěvníky, tak jsem si 

ještě formou rozhovoru s nimi potvrdil mé poznatky.  

Při zpracování ankety jsem narazil na několik nesprávně doplněných dotazníků. 

Z celkového počtu 141 dotazníků, u třech nebyly označené všechny odpovědi. Tyto 

dotazníky jsem nevyřazoval, ale jen konkrétní otázku nezahrnul do celkového 

výsledku grafu dané otázky. V dalších 8 dotaznících respondenti uvedli, že nemají 

trvalé bydliště v Pustějově. Z jejich dotazníků, ale bylo zřejmé, že jsou členy některých 

sportovních klubů v obci, a tak se aktivně účastní sportovního dění v obci. Vzhledem 

k tomu, že jejich odpovědi nijak nevybočovaly a zapadaly do kontextu s ostatními, tak 

jsem je zahrnul do celkového vyhodnocení.      

Pozitivem v této práci je, že obec není příliš velká, a je tedy v jednotlivých 

areálech více vidět jejich provázanost a důležitost. V rámci obce Pustějov, která je v 

kategorii do tisíce obyvatel, je ve srovnání s okolními obcemi poměrně široká škála 

sportovišť s různými povrchy a hřišti. Velkou výhodou je velká krytá sportovní hala, 

která umožňuje sport také v zimním období. Z výsledků ankety bylo patrné, že občané 

obce jsou velice spokojeni s množstvím sportovních areálů v obci. Výsledky také 

naznačují, že obec by se měla více angažovat v rámci nabídky sportu občanům, jejich 

informovanosti a aktuálních změnách v provozu areálů, dostupnosti areálů, případně 

plánovaných rekonstrukcí a oprav. Nejedná se ale z mého pohledu o nijak krizovou 

situaci, pouze jako návrh ke zlepšení. Jako největší riziko spatřuji zejména 

v revitalizaci areálu Hasičské chaty a hřiště TJ Pustějov. Na tyto rekonstrukce budou 

zapotřebí z pohledu rozpočtu obce velké výlohy, na které by bylo v nejlepším řešení 

dotace z některých možných vypsaných výzev.  

Velice bylo také mezi občany slyšet, že chybí vybudování cyklostezky 

propojující obec Pustějov a město Studénka. V tomto hledu bylo zjištěno, že tato 
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cyklostezka je opravdu v dlouhodobém plánu a její část již zasahuje do katastru obce. 

Je fakt, že jediná přímá asfaltová cesta, která vede do Studénky, není svou šířkou a 

kvalitou příliš bezpečná pro cyklisty. Druhá varianta, jak se na kole dostat do města je 

vedena přes louky CHKO Odra. Tato cesta v létě bývá využívána poměrně hojně. 

Ovšem její úzký, hliněný udusaný povrch od cyklistů a pěších turistů je po delším 

deštivém počasí nesjízdný. Navíc louky jsou součástí záplavové oblasti, které Odra 

pravidelně svým vyléváním z břehu zaplavuje a podmáčí, proto propojení těchto již 

postavených fragmentů cyklostezek se Studénkou bude jistě dobrou volbou a bude z 

ní hojně využívaná a frekventovaná trasa. 

Ve srovnání s plánem rozvoje sportu ve Studénce je struktura obyvatel v oblasti 

sportu a volného času velmi podobná. V oblasti organizovaného sportu 77 % 

dotázaných občanů Studénky také podobně uvedlo, že v četnosti provozování 

pravidelných sportovních aktivit v jednom týdnu je 1x až 3x a více. V Pustějově se 

v této otázce kladně vyjádřilo 71 % dotázaných.  

 

 

Obrázek 27: Srovnání množství sportovních aktivit respondentů Studénky a Pustějova, zpracování vlastní, (zdroj: 

Plán rozvoje sportu Studénka). 

 

V otázce, zda provozujete organizovaný sport respondenti jak v Pustějově, tak 

ve Studénce shodně uvedli ano v 53 % případů.   
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Obrázek 28: Srovnání respondentů Studénky a Pustějova, kteří sportuji neorganizovaně a kteří sportují 

organizovaně pod vedením sportovního klubu nebo sportovní organizace, zpracování vlastní, (zdroj: Plán 

rozvoje sportu Studénka). 

 

Zaměření členů na vykonávaný sport byly v Pustějově hlavní dva sporty 

s absolutní převahou, a to fotbal a házená. Ve Studénce jsou hlavní dva sporty fotbal 

a hokej, dle dotázaných. Házená v tomto případě je na čtvrtém místě. Další zajímavé 

srovnání můžeme sledovat v otázce, jakému sportu se věnujete jednou týdně. V tomto 

srovnání opět obě obce uvedly shodně cyklistiku. Na druhém místě ve Studénce 

z šetření vyšlo plávání oproti Pustějovu, kde bylo na druhém místě zdravotní cvičení. 

V třetím nečastějším sportu se ale opět shodují a uvádějí, že je to běh. 

Graf 13: Respondenti Studénky, jakému sportu se věnují alespoň 1x týdně (zdroj: Plán rozvoje sportu Studénka) 
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Graf 14: Zobrazení sportu, kterému se respondenti v obci Pustějov věnují alespoň 1x týdně (zpracování vlastní). 

 

Ve srovnání s hodnocením stavu sportovních zařízení v okolních obcích, ale dochází 

k velkému rozkolu. V Pustějově si myslí 63 % respondentů, že současný stav 

sportovních zařízení a areálu je stejný nebo lepší než v jiných obcích. Ve Studénce, 

ale 79 % respondentů uvedlo, že je stav horší než v jiných obcích a jen 1 % uvedlo, že 

je stav lepší.  

 

 

Obrázek 29: Srovnání zhodnocení stavu sportovních zařízení dle respondentů Studénky a Pustějova, zpracování 

vlastní, (zdroj: Plán rozvoje sportu Studénka). 
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Měli bychom také brát v potaz počet respondentů z dotazníkového šetření ve 

Studénce, kterých bylo 385, což jsou celkem 4 % z celkového počtu obyvatel. Zato 

v Pustějově se podařilo získat vyjádření 141 respondentů, což je 14,5 % všech obyvatel 

obce. I v případě, kdy odečteme z šetření v Pustějově 8 dotazníků respondentů, kteří 

uvedli, že nemají trvalé bydliště obci, je to pořád 13,6 %.  
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9 ZÁVĚRY 

 

Pokud se podíváme tedy na výsledky a celkový závěr, můžeme konstatovat, že 

občané obce mají kladný vztah ke sportu, rádi vykonávají pravidelnou pohybovou 

aktivitu a jsou často členy sportovních klubů a organizací. Za organizovaný sport je 

v obci číslo jedna, fotbal a házená. To je dohromady 74 % všech členů sportovních 

organizací a klubů, které respondenti uvedli v anketě. U neorganizovaného sportu vede 

jasně s převahou cyklistika, která má velký náskok před druhou nejčastěji zmiňovanou 

odpovědí zdravotní cvičení. Na třetím místě nejčastěji zmiňovaný sport, zařadili 

respondenti běh.  

Dále dle zjištění vyplývá, že občané obce jsou relativně spokojeni s nabídkou a 

aktuálním stavem sportovišť, ale rádi by doplnili aktuální nabídku o některá nová 

netradiční sportoviště.  

Jako vhodná varianta se jeví discgolf, který má potenciál oslovit nejširší část 

respondentů, kteří si přáli netradiční sportoviště, nebo jiné rekreační a odpočinkové 

aktivity. Jeho výhoda je cena, bez údržba a možnost zapojení do hry hráče napříč 

věkových kategorií, od menších dětí po seniory. 

Výsledky napříč všemi analýzami potvrzují nutnost revitalizovat některá 

aktuální sportoviště, která jsou už vlivem povětrnostních podmínek a času zanedbaná 

a je bezesporu nutná jejich oprava v dohledné době.  

Nejvýznamnější potřeba revitalizace je u asfaltového sportoviště TJ Pustějov. Po 

této potřebě se také sami respondenti vyslovili nejčastěji v otevřené otázce, co by 

uvítali v oblasti sportu. Situační analýza a SWOT analýza potvrdila tuto skutečnost 

jako potenciální hrozbu. Je to také dáno tím, že samo hřiště je v centru obce. Další 

potřebu revitalizace si ze závěrů vyžaduje sportoviště Hasičské chaty s hřištěm, které 

bude potřebovat také nákladnou revitalizaci. Častější požadavek, než po revitalizaci 

sportoviště Hasičské chaty ze stran respondentů ale byl po již méně nákladné 

revitalizaci hřiště plážového volejbalu. Toto hřiště se nachází v areálu FK Pustějov. 

Další výsledky ankety nabádají obci pro zhotovení workoutového hřiště. Tento 

požadavek byl nejčastěji zmiňován napříč věkovými kategoriemi mezi všemi 

respondenty. Respondenti se často zmiňovali o absenci tohoto sportoviště nebo 
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sportoviště podobného posilovacího charakteru.  Ze situační analýzy vychází najevo, 

že toto hřiště by bylo vhodně postavit v areálu fotbalového hřiště, kde je v současné 

době situováno nejvíce sportovišť a volnočasových aktivit.  

V otázce cyklostezky, kterou její potřebu často zmiňovali respondenti, obec do 

budoucna počítá. V současnosti obec spolupracuje se zadavatelem již vytvořeného 

plánu výstavby projektu, jehož součástí je projekt Odra – Morava – Dunaj 

v Moravskoslezském kraji. Vzhledem ke komplikaci odkupu pozemků, které mají být 

součástí cyklostezky, není jasné přesné datum výstavby.  

Jako jeden z posledních bodů předmětu výsledku práce je doplnění aktualit 

v oblasti sportu na internetových stránkách obce. Situační analýza a dotazníkové 

šetření odhalilo několik nesrovnalostí, které po jejich nápravě pomůže v obci rozšířit 

rozvoj a podporu sportu mezi všechny občany obce. Jedná se zejména o neúplný 

seznam všech sportovišť a sportovního vyžití v obci a možnosti přístupu na tyto 

sportoviště. Výsledky analýz naznačovaly, že někteří občané nejsou informováni, jaké 

všechny sportoviště v obci jsou a jaká je možnost přístupu na sportoviště, které je 

v určitých časech areálu uzamčena. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení návrhu koncepce plánu rozvoje 

tělovýchovy a sportu v obci Pustějov. Tento cíl byl skrze situační analýzu, dotazníkové 

šetření a SWOT analýzy vycházející s rozhovoru, zástupců obce naplněn. Mám za to, 

že se mi podařilo stanoveného cíle (návrhu koncepce sportu v Pustějově) splnit. 
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10 SOUHRN 

 

Diplomová práce se zabývá rozvojem sportu v obci Pustějov. Z výsledků analýz 

shrnuje a popisuje aktuální stav sportu na území obce a nabízí možné varianty a řešení 

jeho udržení a zlepšení. 

Práce se věnuje obecným pojmům jako je pohyb, pohybová aktivita, sport a 

životní styl, ve kterých vychází z dostupných materiálů. Dále popisuje všechny 

metody, které využívá pro výsledky své práce. Další část práce je věnována výsledkům 

analýzy a podrobný popis jejich výsledků.  

V diskuzi se vyjadřuji ke zjištěným poznatkům, které vznikly nejen 

z dotazníkového šetření v obci, ale vycházejí také ze situační analýzy a SWOT 

analýzy. Dále sumarizuji zjištěné výsledky z analýz a nabízím srovnání s plánem 

rozvoje sportu města, které je v blízkém sousedství obce. V závěru diskuze se nachází 

návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů rozvoje tělovýchovy a sportu 

v Pustějově. 

Závěrečná fáze práce shrnuje výsledky dle stanoveného cíle práce a navrhuje 

doporučení a možná řešení pro rozvoj a udržitelnost sportu v obci Pustějov. Výsledky 

práce jsou dále zahrnuty do návrhu plánu rozvoje sportu obce Pustějov a předány 

zastupitelům obce. 

Tato práce mi pomohla k prohloubení a rozvoji mých znalostí, i co se týká 

informací o samotné obci Pustějov, historii prvních tělovýchovných organizací a 

získání většího přehledu, o co má kdo v obci zájem a jakým směrem se dál může obec 

v budoucnu posunout.  
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11 SUMMARY 

 

The diploma thesis is dealing with the physical education and sport development 

in Pustějov municipality. From the results of analyses, thesis summarizes and 

describes the current state of sport in the municipality and offers possible options and 

solutions for its preservation and improvement. The thesis deals with general concepts 

such as movement, physical activity, sports and lifestyle, in which it is based on 

available evidences. The diploma thesis also describes all the methods used for the 

obtained results. The following part of the thesis is devoted to the results of the analysis 

and a detailed description of its results.  

In the discussion part I comment on the findings based on a questionnaire survey 

in the municipality and also from the situational analysis and SWOT analysis. I also 

summarize the results of analyses and offer a comparison with the sports  evelopment 

plan of the city, which is in the neighbourhood of the municipality. At the end of the 

discussion, a proposal for short- term, medium-term and long-term goals of the 

physical education and sport development in Pustějov is made. 

The final part of the thesis summarizes the results according to the set goal and 

proposes recommendations and possible solutions for the development and 

sustainability of sport in the Pustějov. The results of the thesis are further included in 

the development of sports plan for the Pustějov municipality and then handed over to 

the representatives of the municipality. This work helped me to deepen and develop 

my knowledge, including information about the Pustějov itself, the history of the first 

physical education organizations and to gain a greater overview of population interests 

and in which further direction the municipality can develop in the future. 
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Příloha č. 1 

Žádost o vyplnění dotazníku pro plán rozvoje sportu v Pustějově 

Vážení spoluobčané Pustějova, 

jsem občanem Pustějova a studentem Univerzity Palacké v Olomouci, fakulty tělesné 

kultury. Tím to se na vás obracím s prosbou a žádosti o vyplnění dotazníku, který je 

součástí mé diplomové práce a zároveň poslouží pro vytvoření Strategického plánu 

rozvoje sportu a tělesné výchovy v obci. Dotazníkové šetření je zpracováváno ve 

spolupráci s místostarostkou. 

Aby výsledný strategický plán mohl co nejlépe reflektovat potřeby občanů do 

budoucna a obec se mohla dále rozvíjet v oblasti tělovýchovy a sportu, je zapotřebí 

aktivní účast občanů obce na tvorbě tohoto dokumentu. 

Aktivitu je možné projevit jednoduchým vyplněním tohoto krátkého dotazníku. 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut a dotazník je zcela anonymní. 

Poslední termín pro odevzdání dotazníku v knihovně nebo u místostarostky je 

nejpozději do 26. 2. 2021. 

Tímto vám děkuji za ochotu a spolupráci, 

Bc. Radek Morys, student FTK, UPOL 

 
 1. Pohlaví respondenta  
a. Žena  

b. Muž  

 

  
2. Věková kategorie  

a. Do 15 let  

b. 15–20  

c. 21–40  

d. 41–65  

e. Nad 65  

 

  
3. Jsem občanem Pustějova  

a. Ano  

b. Ne  

  



 

 

4. Jak často se věnujete sportu a pohybovým aktivitám? (zahrnuje také 

neorganizovaný sport jako je například, běh, plavání, cyklistika atd.)  

a. Sportuji minimálně 3x  

b. Sportuji 1 – 2x týdně  

c. Sportuji několikrát měsíčně  

d. Nesportuji vůbec  

 

  
5. Jakou formou nejčastěji sportujete?  

a. Pouze organizovaně (jsem aktivním členem sportovní organizace)  

b. Pouze neorganizovaně (nejsem členem sportovní organizace)  

c. Obojí  

 

  
6. V případě, že jste členem/členkou sportovního klubu, na jaký sport je klub 

zaměřen?  

a. Fotbal  

b. Házená  

c. Hokej  

d. Tenis  

e. Badminton  

f. Jiný – uveďte který  

 

 
7. Důvody, co vám nejvíce brání k častějšímu sportování?  

a. Nic mi nebrání  

b. Nedostatek času  

c. Zdravotní problémy  

d. Nedostatek peněz  

e. Nemám chuť, ani zájem  

f. Nemám kde  

g. Nemám s kým  

h. Nedostatek motivace  

i. Nemám rád soutěžení  

j. Chybí mi sportoviště – uveďte jaké  

 

 
8. Jakému sportu se věnujete alespoň jednou týdně? (více možných odpovědí)  

a. Atletika  

b. Basketbal  

c. Běh  

d. Bojové sporty  

e. Cyklistika  

f. In-line bruslení, skateboarding  

g. Fitness  

h. Gymnastika  

i. Házená  

j. Hokej  

k. Florbal  

l. Fotbal  



 

 

m. Parkour  

n. Plavání  

o. Squash  

p. Nohejbal  

q. Střelba  

r. Volejbal  

s. Tenis  

t. Zdravotní cvičení  

u. Jóga, pilates  

v. Golf  

w. Lyžování – běžky  

x. Workout  

y. Tanec  

z. Badminton  

aa. Jiný sport (jaký)  

 

 
9. Zhodnoťte současný stav sportovních zařízení s jinými obcemi  

a. V jiných obcích je stav lepší  

b. V jiných obcích je podobný stav  

c. V jiných obcích je stav horší  

d. Neumím to posoudit  

 

 
10. Jak jste spokojeni s dostupností sportovních areálů?  

a. Plně spokojen  

b. Spíše spokojen  

c. Nespokojen  

d. Neumím to posoudit  

 

 
11. Počet sportovních zařízení v obci Pustějov  

a. Je plně dostačující  

b. Je spíše dostačující  

c. Je nedostačující  

d. Neumím to posoudit  

 
12. Uveďte prosím, co byste v oblasti sportu v obci uvítali a co zde podle vás chybí 

(námět ke zlepšení):  

 

 
13. Jak jste spokojeni s propagací sportu?  

a. Je plně dostačující  

b. Je spíše dostačující  

c. Je nedostačující  

d. Neumím to posoudit  

 



 

 

14. Nejčastěji se dozvídáte o sportovním dění a událostech skrze (více možných 

odpovědí):  

a. z obecních novin, či veřejného tisku  

b. z webových stránek obce  

c. z místního rozhlasu  

d. ze sociálních sítí (Facebook aj.)  

e. z plakátů, transparentů  

f. od přátel  

g. emaile  
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