Plán rozvoje sportu
2021–2030

Obec Světnov
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu na území obce Světnov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Plán rozvoje sportu je
koncipován jako otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na
aktuálních prioritách a potřebách obce Světnov. Cílem plánu rozvoje sportu na území obce
Světnov je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování
podpory sportu ve městě.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosaženi nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udrženi nebo zlepšeni 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. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

Stránka 3 z 11

Komise pro kulturu, sport a volny čas – poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle § 6 odstavce 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen zákona), ve znění
pozdějších předpisů, 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.

Dle § 6 odstavce 2 zákona obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve
prospěch obce, respektive svých občanů, a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a
pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví,
kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.

4. OBEC SVĚTNOV
Světnov byl založen před rokem 1293 kolonizační činností žďárského kláštera v jihovýchodní
části Libického újezdu, který klášteru daroval šlechtic Jan z Polné. Obec Světnov se nachází
v severní části okresu Žďár nad Sázavou a v severovýchodní části Kraje Vysočina. Obec je
položena v oblasti Českomoravské vrchoviny a v území CHKO Žďárské vrchy. Při podrobnějším
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vymezení se obec rozkládá na souřadnicích 49°37´ severní šířky a 15°57´ východní délky. Obec
je vzdálena asi 8 km severně od okresního města Žďár nad Sázavou a prochází jí silnice
II/350 Štoky – Herálec.
Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha k 1.1.2021 (ha)
Počet obyvatel k 1.1.2021
Nadmořská výška (m n.m.)
části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
PSČ

Světnov
obec
1100
473
610
Světnov
Světnov
Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
Pavel Štefan
Česká republika
Jihovýchod
Kraj Vysočina
Žďár nad Sázavou
Světnov
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
591 02

Dobrovolný svazek obcí

Subregion Velké Dářko - d.s.o.
Svazek obcí STRŽ
Lesní družstvo obcí Přibyslav

Místní akční skupina (MAS)

Havlíčkův kraj o.p.s.

Obec k 1.1.2021 měla 473 trvale žijících obyvatel. Rozloha katastrálního území činí 1 100 ha
a nadmořská výška obce se pohybuje okolo 610 m n.m. V tabulce č. 2 je uveden vývoj
celkového počtu obyvatel obce od roku 2006 do roku 2021. Dle uvedené tabulky je patrné, že
celkový počet obyvatel patrně vzrostl v roce 2011 a to celkem o 30 obyvatel. Od roku 2011
počet obyvatel stále roste s určitými výkyvy, které jsou standartním jevem. Trend v rámci růstu
počtu obyvatel bude patrně nadále pokračovat dle možností rozvoje ploch pro bydlení.
Většina aktivního obyvatelstva dojíždí za prací do nedalekého Žďáru nad Sázavou
a průměrný věk obyvatelstva je 40,8 let.
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Tab. 2 Počet obyvatel v období 2006–2021 vždy k 1.1.
Rok
Obyv.

2006
418

2007
414

2008
423

2009
425

2010
451

2011
443

2012
461

2013
465

Rok
Obyv.

2014
467

2015
470

2016
462

2017
465

2018
465

2019
472

2020
473

2021
473

zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/domov)

Obec Světnov patří mezi malé obce, která v posledních 15 letech prošla rozvojem především
v oblasti ploch pro bydlení. V rámci podnikatelské činnosti zde působí společnosti např. Maso
Žďársko s.r.o, HOLCZR s.r.o., KOVO FK s.r.o., WHGS s.r.o. nebo Moravské sociální družstvo pro
rozvoj bydlení. V rámci cestovního ruchu, ubytovacích zařízení, je zde několik možností, a to
např. Penzion na devítce, Penzion Čertův kámen, Chata na Strži, Střelnice Světnov – ubytování,
Chata Ilona apod. Rozvoj obce je plánován především v oblasti ploch pro bydlení společně
s modernizací veřejných služeb pro obyvatele a v menší míře pro průmysl a obchod. V obci je
ZŠ - 1. stupeň a MŠ. Obec se profiluje jako lokalita kvalitního bydlení, kdy významnou roli hraje
čistota životního prostředí a přitažlivá okolní krajina.

5. SOUČASNÝ STAV
Podmínky a zázemí pro rozvoj sportu v obci Světnov jsou především postaveny na fotbalovém
hřišti, které je v obci již několik desítek let. Fotbalové hřiště bylo upraveno sportovním klubem
především v letech 1996-1997, kdy dnešní podobu získalo v roce 2000. V souvislosti
s fotbalovým hřištěm samozřejmě v obci dlouhodobě působí fotbalový klub AC Světnov, kde
trénují fotbalisti na zápasy ve Ždárské lize – malé kopané (https://acsvetnov.webnode.cz/).
Obr. 1 Fotbalové hřiště
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Dalším místem a zázemím pro rozvoj sportu je dětské hřiště, které bylo vybudováno v roce
2015 obcí Světnov za pomoci dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2017
došlo k úpravě a rozšíření dětského hřiště v rámci zkvalitnění podmínek pro aktivní vyžití
nejmenších obyvatel obce. Kousek od dětského hřiště je dále vybudováno místo s posilovacími
prvky pro aktivní vyžití obyvatel. V roce 2021 bylo dokončeno dětské hřiště v zastavěné
lokalitě u hřiště z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Jako další zázemí pro rozvoj
sportu slouží kulturní dům, kde probíhají trénink v stolním tenise, různé lekce cvičení,
sportovních aktivit apod. V kulturním domě je také instalován provaz na lezení apod. pro
možnosti tréninku a aktivního sportovního vyžití obyvatel.
Obr. 2 Dětské hřiště 2015

Obr. 3 Posilovací prvky
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Obr. 4 Dětské hřiště 2021

Obec Světnov a její vedení se samozřejmě snaží přispět a vést obyvatele ke sportu
a aktivnímu vyžití pomocí sportovně kulturních tradic během celého roku. Tyto tradiční akce
jsou organizovány většinou Sborem dobrovolných hasičů obce Světnov, kdy se jedná o různé
sportovní akce jako např. lyžařské závody, dětský karneval, hasičský ples apod. Sbor
dobrovolných hasičů má vlastní sportovní oddíly: mladší žáky, starší žáky a dorost, kteří se
věnují požárnímu sportu. V obci dále působí HC Světnov, kdy hokejový klub hraje tzv.
Vesnickou ligu hokeje. Dalším klubem působícím v obci je SK Světnov, kdy se jedná o klub
hráčů stolního tenisu. Klub je rozdělen na SK Světnov A a B, kdy skupina A hraje okresní přebor
IV. třídy a skupina B okresní přebor V. třídy. V rámci stolního tenisu zde působí ještě jeden
klub, a to Vlci Světnov, kteří se účastní přeboru Vysočiny, ligy neregistrovaných hráčů. Dalším
spolkem v obci Světnov jsou světnovští Ochotníci, kteří již 11 let připravují divadelní
představení a přispívají k sportovně kulturním aktivitám obce. V neposlední řadě na okraji
obce Světnov je také střelnice, kde působí Českomoravská myslivecká jednota z.s. jež
podporuje a rozvíjí sport pro lovce a myslivce (http://www.strelnice.net/).
Obr. 4 Střelnice Světnov

Stránka 8 z 11

Obyvatelé obce Světnov mohou využívat v rámci sportovního a aktivního vyžití výhodu
lokalizace obce na trase značené turistické trasy. Dále se obec nachází v blízkosti Přírodní
památky (PP) Světnovské údolí. V letním období mohou obyvatelé obce provozovat turistiku
a cykloturistiku. V rámci nedalekého rybníku Velké Dářko mohou obyvatelé praktikovat vodní
sporty (plavání, jachting apod.). V zimních měsících mohou obyvatelé provozovat běžkové
lyžování, kdy dobrovolných svazek obcí Subregion Velké Dářko, kde je obec Světnov členskou
obcí, zajišťuje lyžařské stopy a jejich úpravu během sezóny.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Světnov iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb
sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří občanům prostor
nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v oblasti sportu v rámci konání
sportovních akcí, závodů apod., jak bylo popsáno v kapitole 5. Současný stav. V rámci
zkvalitnění podmínek a zázemí pro sport a tréninky sportovních oddílů a klubů se plánuje
výstavba nového víceúčelového hřiště se zázemím pro sportoviště i blízké fotbalové hřiště
v obci Světnov. Dále se předpokládá vybudování a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek v obci
Světnov a jeho okolí, vybudování workoutového hřiště pro dospělé i děti, drobné opravy a
sportovní vybavení v KD, tenisový kurt v chatové oblasti a modernizace a opravy sportovních
zařízení a vybavení.
PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Obec Světnov si je vědomo potřebnosti dostatku tělesné aktivity a pohybu dětí a mládeže pro
jejich zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu
sounáležitosti se svým okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování
dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence
sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.

2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
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3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí
a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.
Dokončení projektu Cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi.
3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.
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7. FINANČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE V OBLASTI SPORTU
K naplnění vytčených cílů a záměrů pro rozvoj sportu v obci je potřeba investovat nemalé
finanční prostředky. Pro nadcházející období dle finančních prostředků a vhodných dotačních
titulů jsou plánovány následující akce:
Název akce
Víceúčelové hřiště
Zázemí pro sportoviště
Workoutové hřiště
Vybudování a obnova cyklostezek, cyklotras
Obnova a vybavení KD
Tenisový kurt
Vybavení sportovního zařízení
Modernizace a opravy sportovních zařízení a vybavení

Předpokládané výdaje (v Kč)
3 000 000
2 000 000
500 000
10 000 000
1 000 000
2 000 000
200 000
500 000

1. Přímá podpora (finanční)
a) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
a) Údržba stávajících sportovních zařízení
b) Propagace sportovních akcí
c) Organizační zajištění sportovních aktivit

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu na území obce v období 2021–2030 schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání konaném dne 28. 06. 2021 pod číslem usnesení 06/2021.

Plán rozvoje sportu na území Světnov v období 2021–2030 zrušuje Plán rozvoje sportu na
území obce Světnov v období 2018–2024 schválené zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2018 pod
číslem usnesení 05/2018.
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