STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE SPORTU
OBCE ZAVIDOV
PRO OBDOBÍ 2022 - 2026
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1. Úvodní ustanovení
Strategie rozvoje sportu obce Zavidov je základní strategický materiál pro oblast sportu,
částečně i širší oblasti aktivního trávení volného času v obci. Při přípravě všech strategických
dokumentů vedení obce vychází zejména z demografických předpokladů obce a stavu
stávající infrastruktury. Velký důraz je kladen na zájmy všech skupin obyvatel s cílem zajistit
rovnoměrný rozvoj obce.
Strategický plán rozvoje sportu v Zavidově je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu v Zavidově vychází ze Strategického plánu rozvoje obce Zavidov
a je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce.
Hlavním cílem této koncepce sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.
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2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech
úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách MŠ. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí
pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán starosty obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

3. Multiplikační dopady sportu
Sport patří mezi aktivní trávení volného času obyvatel obce Zavidov a mimo jiné má i mnoho

pozitivních multiplikačních efektů do nejširších sfér společnosti. A právě z tohoto důvodu je
stěžejní podpora sportu na všech regionálních úrovních, včetně té obecní. Vypracovaný
strategický plán rozvoje sportu identifikoval pozitivní vlivy sportování do níže uvedených
oblastí společenského života. Tento dokument je sice primárně zaměřen na rozvoj sportu
v obci Zavidov, nicméně níže zmíněné kladné vlivy mají výrazně větší přesah, než jsou hranice
jedné obce. I proto je důležité jejich uvedení i v tomto dokumentu, především proto, aby
byla pochopena důležitost investic do oblasti sportu a podpory sportovních aktivit občanů.
Mezi hlavní pozitivní dopady sportu se řadí:
•
•

Dopady na zdraví obyvatel obce a s tím spojené zlepšování fyzických i psychických
schopností i dovedností,
socializace a seberealizace obyvatel od útlého věku,
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•
•
•
•

rekreace spojená s aktivním odpočinkem,
dopad na společenský život v obci,
smysluplné trávení volného času především dětí,
Ekonomické dopady.

4. Obec Zavidov
Obec Zavidov se nachází v okrese Rakovník, kraj Středočeský, zhruba 12 km jihozápadně
od Rakovníka. Aktuálně zde žije 331 obyvatel. Obcí prochází železniční trať 162 Rakovník –
Mladotice.
Základní údaje obce Zavidov
•
•
•
•
•
•

Status:
Počet obyvatel k 1.1.2021:
Průměrný věk obyvatel k 1.1.2021:
Katastrální plocha:
Nadmořská výška:
Obec s rozšířenou působností:
Mapa obce Zavidov
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obec
331
42,4
379 ha
461 m. n. m.
Rakovník

Historie obce:
Zavidov odedávna patřil ke královským statkům hradu Křivoklát, jednoho z nejvýznamnějších
hradů v Čechách až do vybudování Karlštejna. Křivoklát se nachází asi 20 kilometrů
jihovýchodním směrem od Zavidova a jako majestátní dominanta se tyčí nad řekou
Berounkou. V dobách středověku byla formou uspořádání jednotek vázaných na hrady
takzvaná manská soustava. Součástí této manské soustavy, práva manského, náležejícího
k hradu Křivoklát, byla i obec Zavidov.
Současnost obce:
Na východě obce se nachází nově osídlené území městského charakteru. V západní části je
náves se zachovalými lidovými stavbami pocházejícími pravděpodobně z 19. století. Na návsi
je také umístěn kříž z tak zvaného saského kamene se žulovým stupněm, který byl zhotoven
v roce 1879 A. F. Vodianským z Teplic a byl uhrazen z dobrovolné sbírky pro obci. Kříž
posvětil farář František Nosek z Petrovic.

Demografie obce Zavidov
Počet obyvatel v obci je k 1.1.2021 je 331, z toho jsou 178 muži a 153 ženy. Průměrný věk
obyvatel je 42 let.

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Obyvatelé

312

319

321

311

322

331

Počet obyvatel v letech 2016-2021
335
330
325
320
315
310
305
300
2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Z grafu je možné vidět, že počet obyvatel je za posledních 5 let nyní nejvyšší, nicméně
průměrný věk obyvatel je 42 let, proto by obec chtěla udržet v obci více mladších lidí. Pro
mladé lidi by bylo zajímavé sportovní hřiště, venkovní fitness stroje, plavecký bazén. Pokud
by v obci bylo více možností pro sportování, mladí lidé by trávili v obci více času a nemuseli
by dojíždět do větších měst za sportem.

5. Oblasti podpory sportu v obci
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. Obec Zavidov si je dále vědoma
důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se
svojí obcí.
Mikroregion, do které obec Zavidov spadá, je čím dál častěji vyhledávaným turistickým cílem
vzhledem k své bohaté historii. Tudíž obyvatelé obce mají poměrně široké možnosti
procházek po okolí. Avšak co se týče cyklostezek, tak i přesto, že region je protkán
cyklostezkami, ani jedna nevede přes Zavidov.

Sport dětí a mládeže:
Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím,
navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností
a dovedností v této oblasti.
Priorita: Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce (fotbalový areál s kabinami a klubovnou, dětské
hřiště, sportovní prvky u MŠ).
Údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce (dětské hřiště na zahradě mateřské školy, dětské hřiště ve sportovním
areálu FC 05 Zavidov)
Podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce - MŠ.
Podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
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Sport pro všechny:
Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo
pohlaví.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita: Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce, podpora, případně spolupořadatelství sportovních
akcí.
V obci působí také několik spolků a sdružení, mezi které se řadí FC 05 Zavidov a Sbor
dobrovolných hasičů Zavidov.
FC 05 Zavidov, neboli fotbalový klub Zavidov je spolek sdružující všechny fotbalové nadšence
již od roku 1995. Tréninky i zápasy se pořádají na fotbalovém stadionu (viz přiložená
fotografie), který je situován na okraji obce. U stadionu je umístěno zázemí pro hráče spolu
s posezením a dětskými prolézačkami.

Sbor dobrovolných hasičů Zavidov je označení dobrovolnického hasičského sboru obyvatel
obce Zavidov. Dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost
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hasičských útvarů. V Zavidově zabezpečují společenské dění v obci tím, že pořádají různé
společenské či sportovní akce.

6. Vize rozvoje sportu v obci
Výhledově plánujeme na našem sportovním areálu výstavbu multifunkčního hřiště
a přístavbu posezení na občerstvení vedle stávajících kabin.
Dále zejména turistická infrastruktura představuje jednu z výzev pro rozvoj obce. Obcí
neproházejí žádné cyklostezky.

Formy podpory sportu v obci:
Přímá podpora (finanční)
Z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí na
sportovních akcích nebo soutěžích, pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup
vybavení sportovních zařízení, revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce
a jejich vybavení, poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce.
Nepřímá podpora
Mezi nepřímou podporu od obce Zavidov se řadí zveřejňování pořádaných sportovních akcí a
jejich výsledků, propagace sportovních akcí na webových stránkách obce, možnost
uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí, dále i možnost
bezplatného využívání sociálního zázemí (objekt Zázemí pro sportovce) ve vlastnictví obce při
pořádání sportovních akcí a v poslední řadě možnost bezplatného využívání pozemků ve
vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.

7. Závěrečné ustanovení
Strategický plán rozvoje sportu v obci Zavidov byl schválen zastupitelstvem obce Zavidov na
svém zasedání.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Zavidov je zveřejněn na webových stránkách obce
Zavidov www.zavidov.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
Strategický plán Obce Zavidov je platný do konce roku 2026.

8. Použité informační zdroje
Pro vypracování Strategického rozvoje sportu byly využity tyto zdroje:
• Český statistický úřad: Veřejná databáze
• Obec Zavidov
• Rada Evropy
• Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
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• Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony

9. Schvalovací doložka
Tento strategický plán obce Zavidov na období 2022 - 2026 byl projednán a schválen
zastupitelstvem obce dne 3.11.2021 usnesením č. 5/2021.

……………………………………………………….
David Bretšnajdr, starosta
obce Zavidov
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