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úvod 

Plán rozvoje sportu obce Bánov byl vyhotoven v souladu s doporučenou 

osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., 

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

předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Základní 

obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města je vymezen v § 6a, 

odst. 2 Zákona o podpoře sportu.  

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. 

o podpoře sportu (§ 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.  

Cílem plánu je na základě analýzy stávající materiální sportovní základny, 

demografie obce a prostředků určených pro sportování vymezit možnosti 

a priority rozvoje sportu v obci Bánov pro období 2021-2026. Přitom stanovit 

základní rozměry rozvoje a modernizace jednotlivých sportovišť jako i směry 

vynakládání finančních prostředků obce pro sportovní činnost rozvíjené jak 

v organizované, tak neorganizované formě. 

Plán rozvoje sportu obce Bánov je v souladu s národní Koncepcí podpory 

sportu 2016-2025, Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji 

a Programem rozvoje obce Bánov (2019-2026). 
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základní pojmy 

Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma 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.  

Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba 

založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této 

právnické osoby činnost v oblasti sportu.  

Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, 

která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro 

kterou je u sportovní organizace evidována.  

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport 

a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.  

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich 

soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.  

 

 

 

multiplikační dopady sportu 

Upevňování zdraví a kvalita života. Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje 

výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění, které snižují kvalitu života, 

ohrožují život jednotlivců a zatěžují veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. 

Sport jako nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má větší vliv než 

jakékoli jiné společenské hnutí.  

Rekreace, obnova sil. Tělesný pohyb patří k základním faktorům 

aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje pracovní vypětí a častou 

jednostrannost současného života. I když primárně se jedná o zotavení po práci 

a udržování tělesné či duševní kondice prostřednictvím sportu, lze sport vnímat 

také jako vhodnou součást využívání volného času a nezbytný doplněk 

životního stylu.  

Zdatnost. Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita 

ve svých důsledcích také prostředkem tělesného rozvoje člověka, sport má 

význam jako aktivní činitel zvyšování zdatnosti a výkonnosti. Výsledkem 

působení sportu je kromě jiného tedy i tělesný rozvoj.  

Prožitek a seberealizace. Trénink i soutěžení přinášejí uspokojení 

z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze zdařilých pokusů o překonání 

překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení. Sport je jednou 

z oblastí umožňující seberealizaci člověka podle jeho dispozic.  

Výchova a vzdělání. Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově 

a ve vzdělávání, a tím napomáhá k posílení lidského kapitálu. Hodnoty, 

které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností, 

motivace, utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti, 

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

cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání 

překážek. Příznivě ovlivňuje fyzický i mentální rozvoj dětí. Pomáhá učit se jistým 

pravidlům a respektovat rovné příležitosti, podporuje rozvoj schopnosti 

soustředění, schopnosti učit se a buduje sebedůvěru.  

Aktivní občanství. Účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel 

hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína, jakož i provozování 

amatérských sportů v rámci sportovních klubů na neziskovém základě, to vše 

posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve sportovních organizacích 

poskytuje mnoho příležitostí k neformálnímu vzdělávání. Sport nabízí mladým 

lidem atraktivní možnosti zapojení se do společnosti a může je pomoci odvést 

od delikvence. 
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o obci 

Obec Bánov leží v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, přibližně 

7 km východně od města Uherský Brod. K 1. 1. 2020 zde žilo 2106 obyvatel. Patří 

tedy k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí. 

Nachází se zde, mimo jiné, mateřská a základní škola, pošta a sportovní areály.  

Obec leží v nadmořské výšce 287 m. n. m. a geomorfologicky náleží do 

Bánovského stupně, Nivnické pahorkatiny, Ordějovské kotliny a Komeňské 

vrchoviny. Územím katastru protéká Bánovský potok. Obec je součástí 

mikroregionu Východní Slovácko a MAS Východní Slovácko, v nichž se aktivně 

zapojuje do regionálního rozvoje. 

 

Tabulka 1 Základní údaje o obci Bánov 

Název Obec Bánov 

Status Obec 

Adresa obecního úřadu Bánov 700, 687 54  

Region soudržnosti (NUTS2) Střední Morava 

Kraj (NUTS3) Zlínský 

Okres (LAU1) Uherské Hradiště 

Obec s rozšířenou 

působností 
Uherský Brod 

Obec s pověřeným obecním 

úřadem 
Uherský Brod 

Počet částí obce 1 (Bánov) 

Počet obyvatel 2106 (k 1. 1. 2020) 

Hustota zalidnění 130 obyv./km2 

 

 

 

Obrázek 1 Poloha obce Bánov (OSM 2021; vlastní úprava) 
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demografie obce 

Počet obyvatel poklesl mezi lety 2009-2019 o 32 osob. 

U obcí Uherskobrodska obecně platí trend poklesu obyvatel v důsledku 

záporné migrace a poklesu přirozeného přírůstku (v některých případech již 

přirozeného úbytku obyvatel). Pro Bánov toto však platí pouze částečně. 

V demografii obce došlo k několika vlnám, kdy se střídaly trendy kladného 

přírůstu a úbytku, a to přirozeného i mechanického. Na proměně obyvatelstva 

se projevilo vymezení nových zástavbových zón, které vždy znamenali zvýšení 

počtu přistěhovalých. Za posledních deset let přirozenou měnou ubylo v obci 

27 obyvatel. 

 Pro obec je typický zvyšující se průměrný věk. Zatímco v roce 2009 byl 

průměrný věk občanů 40,2 let (index stáří 98), v roce 2019 byl již průměrný věk 

42,5 (index stáří 126). 

 

2 Vývoj počtu a průměrného věku obyvatel Obce Bánov (2009–2019)  

Stárnutí obyvatelstva je charakteristické nejen pro obec, ale také 

pro celou oblast Uherskobrodska, kde je tento trend ale výraznější, než je tomu 

v Bánově. V demografii obce dochází ke dvěma důležitým tendencím, 

a to přesunu početných ročníků z 50. a 70. let 20. století do vyššího věku 

a současně ke zvyšování počtu osob ve věku 0-14 let. Nadále bude pokračovat 

stárnutí obyvatelstva obce, leč pomalejším tempem, než tomu bude v celém 

regionu.  

Při zachování současného vývoje se bude v příštích letech navyšovat podíl 

starší složky obyvatelstva (65 let a více). Četnost nově narozených bude 

pravděpodobně stagnovat, vzhledem k příchodu nových obyvatel a doznívání 

plodnosti současných třicátníků.  

 

3 Obyvatelstvo Obce Bánov dle věku a pohlaví (31. 12. 2019) 

39,0

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

2 000

2 020

2 040

2 060

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

2
0
0

9

2
0
10

2
0
11

2
0
12

2
0
13

2
0
14

2
0
15

2
0
16

2
0
17

2
0
18

2
0
19

p
rů

m
ě
rn

ý
 v

ě
k

p
o

č
e
t 

o
b

y
v
a
te

l 
(a

b
s.

)

Počet obyvatel Průměrný věk

100 50 0 50 100

0–4

10–14

20–24

30–34

40–44

50–54

60–64

70–74

80–84

počet obyvatel (abs.)
v
ě
k

Muži Ženy



6 

 

školství 

Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků 

dětí a mladistvých. V obci Bánov je mateřská i základní škola.  

Mateřská škola Bánov – zřizovatelem je Obec Bánov. Kapacita školy je 

120 dětí a v současné době ji navštěvuje 71 dětí. Škola je zaměřena 

na ekologickou výchovu. MŠ se nachází ve dvou účelových pavilonových 

budovách propojených spojovací chodbou, které byly stavebně řešeny pro 

4 třídy. Areál MŠ se nachází v klidném a bezprašném prostředí, dostatečně 

vzdálený od zdroje hluku, obklopen zelení, v bezprostřední blízkosti ZŠ 

a obecního sportovního areálu. K budově patří prostorný pozemek, který slouží 

jako školní zahrada s venkovní učebnou, krytým letním bazénkem, velkým 

pískovištěm i mnoha herními a sportovními prvky a zelení. 

Mateřská škola již dlouhodobě organizuje svou činnost ve 3 třídách 

(„Plavčíci“, „Námořníci“, Kapitáni“), proto volná třída byla upravena jako cvičební 

místnost pro pohybové aktivity dětí a v současnosti je využívána „Rodičovským 

sdružením Beruška“.   

Ve škole jsou pohybové aktivity na programu každý den. Ráno se s dětmi 

cvičí (přirozená cvičení, pohybové hry) a později se podle ročního období 

a počasí jde na zahradu/dětské hřiště a na procházku. Vzdělávací obsah je vedle 

výuky doplněn dalšími tvořivými, sportovními i kulturními aktivitami, besedami 

a exkurzemi a také mimořádnými dny v návaznosti na tradice a slavnosti nejen 

v rámci školy.  

 

 

 

Základní škola Josefa Bublíka Bánov zřizovatelem je Obec Bánov. 

Jedná se o školu s prvním (5 tříd) i druhým (6 tříd) stupněm, která je spádová 

pro nedalekou obec Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem. Kapacita školy je 400 

žáků, nicméně v současnosti ji navštěvuje 242 dětí. Právnická osoba vykonává 

činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. 

Žáci školy mají hodiny výchovy ke zdraví (9. ročníky) a tělesnou výchovu 

(všechny ročníky). Tělesná výchova má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Kromě 

toho je realizována v blocích – lyžařský kurz, sportovní soutěže, plavecký kurz. 

Cílem předmětu tělesná výchova je vytvořit kladný vztah k fyzickým aktivitám 

a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu a utužování zdraví a zdravého 

životního stylu. Žáci 7. až 9. tříd si mohou zapsat volitelný předmět – Sportovní 

hry. Žáci se rozdělují na dvě skupiny dle pohlaví, chlapci a dívky, což vyplývá 

u jejich zájmové zaměřenosti. U chlapců se sportovní hry zaměřují na fotbal 

a florbal – zdokonalování pohybových schopností a herních dovedností. U dívek 

se sportovní hry zaměřují na volejbal – zdokonalování pohybových schopností, 

herních dovedností, techniku a taktiku hry. 

Pro účely tělesné výchovy škole slouží vlastní školní tělocvična, jež je 

součástí budovy školy a obecní sportovní hala. Škola nedisponuje vlastním 

venkovním sportovištěm, které by poskytovalo náležité podmínky pro 

naplňování učiva základů atletiky (na 1. stupni) a atletiky (na 2. stupni). Škola 

proto při výuce alternativně využívá přilehlý obecní sportovní areál. 

Mimo výuku v běžných hodinách škola vzdělávání rozvíjela a doplňovala 

organizováním rozmanitých akcí, které žákům umožnily kulturní, společenské 

a sportovní vyžití. Například školní klub nabízí přes 10 zájmových kroužků, 

včetně sportovních. Žáci mají možnost své dovednosti a schopnosti získané 

v průběhu vzdělávání prověřovat rovněž na různých úrovních vědomostních, 

uměleckých a sportovních soutěžích a olympiád. 
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zájmové spolky a neformální uskupení 

T.J. Sokol Bánov – Tělocvičná jednota Sokol Bánov byla založena v roce 

1922. Činnost spolku byla obdivuhodně rozmanitá a bohatá. 

Probíhalo pravidelné cvičení, od roku 1925 se konala veřejná cvičení.  Cvičili 

převážně muži a dorostenci, ženy a žactvo se přidaly později.  Roku 1941 byl 

založen fotbalový oddíl. 

Hlavním úkolem po válce bylo postavení sokolovny, pozemek byl 

zakoupen už před válkou. Na cvičišti U Dvora vyrostla skromná, ale účelná 

sokolovna ze dřeva a heraklitu. Pokračovalo se ve cvičení, pořádaly se akademie, 

hrálo se divadlo, organizovaly se plesy, čaje.  V roce 1956 byly zrušeny jednotlivé 

organizace Sokola, sokolovna se stala majetkem JZD a nakonec připadla 

místnímu výboru. V roce 1957 vznikl Československý svaz tělovýchovy a sportu, 

který existoval až do roku 1990.  

Dne 11.  července 1990 došlo k obnovení sokolské tělocvičné jednoty, 

iniciátory byli br.  Rostislav Švehlík a Josef Jurný. A protože duch sokolství 

nevyprchal ani za tak dlouhou přestávku, lehce se navázalo na předchozí 

období. V současné době se sportuje v obecní sportovní hale a školní 

tělocvičně, v létě také na víceúčelovém hřišti. 

T.J. Sokol Bánov každoročně pořádá turnaj v kuželkách, ve stolním tenisu, 

turistické vycházky a cyklovýlety. Pravidelně probíhá cvičení body fit (ženy), 

zdravotního tělocviku (ženy), odbíjené (muži + dorost), badmintonu 

(muži + ženy) stolního tenisu (muži + ženy + dorost).  

V současné době má spolek 71 členů. 

FC Bánov – fotbalový klub byl založen roku 1941, pod hlavičkou 

SK Bánov, již v daném roce se SK Bánov účastnil mistrovské soutěže. Klub se stal 

organizovaným členem Hameleho hanácké fotbalové župy a jeho soupeři byli 

družstva z okolních obcí: SK Orel Uh. Brod, SK Šumice, AFK Vlčnov, 

SK Luhačovice, SK Strání, SK Nivnice a SK Havřice.  

V roce 1951 došlo k přejmenování na Sokol STS Bánov a od roku 1953 

klub hrál na novém hřišti za školou. Od poloviny 70. let 20. století nesla celá 

tělovýchovná jednota jméno TJ Družstevník Bánov. V roce 1993 se samostatný 

fotbalový klub zapsal jako FC Bánov.  

Klub se věnuje kopané na úrovni oddílů mužů, dorostu, žáků a přípravky. 

Oddíl mužů, dorostu a žáků hraje okresní přebor. Přípravka hraje v okresní 

soutěži. Činnost FC Bánov spočívá především v pořádání tréninků mládeže 

a dospělých a v pořádání mistrovských utkání. 

FC Bánov má v současné době 197 členů.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bánov – ačkoliv se spolek 

v současné době nevěnuje hasičskému sportu, v dlouhodobém plánu je 

vytvoření klubu pro děti, jež by se této oblasti měl věnovat. Přípravy byly 

přerušeny pandemií virového onemocnění COVID-19. 

V rámci skautského střediska v Suché Lozi fungují v Bánově dvě 

skautské družiny „Rysové“ a „Divočáci“, které se pravidelně jednou týdně schází. 

Společně s ostatními družinami ze Suché Lozi pořádají pravidelné akce střediska 

jako vítání jara, výsadky skautů, drakiáda, skautské mše, lampionový průvod, 

pořádání Mikulášského jarmarku, besídek, živého betlému a sportovně 

výchovné akce.  

MRS p.s. Uherský Brod – svaz spravuje v obci revír – vodní nádrž 

Ordějov, která je cílem místních rybářů. Současně v obci spolek pořádá rybářské 

závody. 

V obci působí také dvě neorganizované uskupení, jež se věnují sportu: 

Tenisový klub – prozatím neoficiální je místní tenisový klub, 

který pravidelně trénuje od roku 2019. Klub tvoří přibližně 20 dospělých 

sportovců a 25 dětí. Bohužel, v současné době není v obci vhodné sportoviště 

pro činnost této skupiny. Tréninky se konají na nevyhovujícím víceúčelovém 

tartanovém hřišti. V blízké budoucnosti se plánuje oficiální založení spolku.  
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Obrázek 4 Sportovní zařízení v obci Bánov (vlastní zpracování) 

 

 

sportovní zařízení 
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Fotbalové hřiště FC Bánov – se nachází v centru obce, v blízkosti 

základní a mateřské školy, sportovní haly a víceúčelového hřiště. Vystavěno bylo 

v 50. letech 20. století. Hřiště je v současné době (2021) v majetku FC Bánov. 

V roce 2011 byl zaveden závlahový systém hřiště; v roce 2014 proběhla 

rekonstrukce kabin. Stav hřiště je dobrý. V těsné návaznosti na travnatou plochu 

je Hospoda na Trestňáku, v jejíž budově se nachází sociální zázemí. Budova 

hospody je v majetku obce.  

 

 

Obrázek 5 Fotbalové hřiště FC Bánov 

 

 

Obrázek 6 Tribuny u fotbalového hřiště FC Bánov 

 

Sportovní hala – je situována v centru obce, v blízkosti základní 

a mateřské školy, víceúčelového a fotbalového hřiště. Hala je majetku Obce 

Bánov. Součástí je také posilovna, kuželková dráha a běžecké pásy. Sportoviště 

bylo postaveno v roce 2002 a od té doby prošlo několika opravami, například 

v roce 2019 proběhla údržba fasády, v roce 2020 byly vyměněny světla apod. 

Stav haly není zcela uspokojivý. Žádoucí je oprava sportovních povrchů 

a rekonstrukce kuželny.  
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Obrázek 7 Sportovní hala Bánov 

 

Obrázek 8 Posilovna v zázemí sportovní haly 

 

 

Obrázek 9 Kuželna ve sportovní hale 

 

Sportovně rekreační areál – leží v centru obce, v blízkosti základní 

a mateřské školy, fotbalového hřiště a sportovní haly. Sestává z víceúčelového 

hřiště, hřiště pro malou kopanou, oválu na běžecké sporty, doskočiště na skok 

daleký, plochy na hod koulí a venkovních posilovacích strojů. 

Areál byl vybudován v roce 2018 a je celý v majetku Obce Bánov. 

Na víceúčelovém hřišti s tartanovým povrchem je možné hrát malá kopaná, 

volejbal, basketbal, florbal, tenis, badminton a další sporty. Povrch hřiště pro 

malou kopanou tvoří umělá tráva; hřiště je celodenně volně přístupné pro děti. 

Stav hřiště je dobrý.  
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Obrázek 10 Sportovně rekreační areál 

 

Obrázek 11 Posilovací stroje ve sportovně rekreačním areálu 

 

Workoutové hřiště – se nachází v centru obce, v blízkosti základní školy, 

dětského hřiště a sportovně rekreačního areálu. Hřiště bylo zřízeno v roce 2018 

a je v majetku Obce Bánov. Slouží k cvičení zejména s vlastní vahou. Je volně 

přístupné veřejnosti. Stav hřiště je dobrý.  

 

Obrázek 12 Workoutové hřiště 

 

Školní tělocvična – tělocvična byla vystavěna v roce 1951, společně se 

základní školou, s níž tvoří jeden komplex, na nějž navazuje sportovní hala. Je 

v majetku Obce Bánov. Tělocvična prošla rekonstrukcí a v současné době je její 

stav dobrý, nicméně je nutná průběžná obnova. Vedle školy prostory využívá 

také T.J. Sokol Bánov ke své činnosti.  

Dětské hřiště u mateřské školy + bazén – v areálu mateřské školy se 

nachází zahrada s množstvím hracích prvků, pískovištěm a bazénem. Vše je 
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v majetku Obce Bánov. Hřiště slouží pouze pro účely školy. Stav areálu je dobrý 

a momentálně není nutná rekonstrukce.  

Centrální dětské hřiště – nachází se v blízkosti základní školy 

a workoutového hřiště. Postaveno bylo v roce 2007, v roce 2017 prošlo 

rekonstrukcí. Hřiště je majetku Obce Bánov. Je vybaveno různými dětskými 

atrakcemi a pískovištěm. Stav hřiště je dobrý.  

 

Obrázek 13 Centrální dětské hřiště 

 

Dětské hřiště Jakubovec – se nachází v severozápadní části zastavěného 

území obce, v blízkosti kapličky. Hřiště sestává z několika hracích prvků 

a mobiliáře. Hřiště je v majetku Obce Bánov. Stav hřiště není dobrý, z toho 

důvodu podala obec v roce 2020 žádost o dotaci na jeho rekonstrukci.  

Hřiště Na Jarmeku – se nachází v jižní části zastavěného území obce. 

Je v majetku Obce Bánov. Hřiště tvoří dvě části, a to travnatá plocha vhodná pro 

hru kopané a dětské hřiště. Dětské hřiště není ve vyhovujícím stavu (herní prvky 

již dosluhují), žádoucí je jeho rekonstrukce.  

 

Obrázek 14 Dětské hřiště Jakubovec 

 

Obrázek 15 Hřiště Na Jarmeku 
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Obrázek 16 Dětské hřiště na Jarmeku 

 

Vedle uvedených zařízení pro sportování a tělesné aktivity slouží také 

infrastruktura pro cyklistiku. Obcí prochází cyklotrasa 5053, spojující Nezdenice 

a Březovou, kde navazuje na další cyklistické trasy. Do jižní části katastru Bánova 

zasahuje také Cesta hrdinů SNP. Jedná se o nejdůležitější turistickou cestu na 

Slovensko, která vede z Duklianského průsmyku až do Devína. Trasa spojuje 

významná místa Slovenského národního povstání. V katastru obce se na Cestu 

hrdinů SNP napojuje také žlutá turistická stezka, která vede na vrchol Malého 

Lopeníku.  

Na vodoteči Nivnička se v katastru obce nachází vodní nádrž Ordějov 

(objem 506 000 m3). Výstavba byla zahájena v roce 1969 a ukončena v říjnu 

1971. Na Vodní nádrži Ordějov se rybaří a doplňkově slouží k přírodnímu 

koupání. Je zde volný přístup a travnatá pláž. Stav nádrže je dobrý. 

 

Obrázek 17 Vodní nádrž Ordějov 
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východiska pro návrhovou část 

Silné stránky: 

• Tradice a schopnost vést děti a mládež ke sportu 

• Pozitivní postoj zástupců místní samosprávy k rozvoji oblasti 

sportu 

• Investice do sportovní infrastruktury ze strany obce 

• Finanční podpora spolků ze strany obce 

• Množství sportovní infrastruktury v obci 

 

 

 

 

Slabé stránky: 

• Stárnutí obyvatelstva 

• Špatný stav sportovní haly  

• Ne zcela dobrý stav dětských hřišť 

• Absence zázemí pro činnost tenisového klubu 

• Nízká veřejná finanční podpora sportu obecně, podfinancování 

oblasti sportu 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti: 

• Zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času s ohledem na 

rostoucí trend zdravého životního stylu 

• Rozšíření oblasti trávení volného času mladistvých – např. 

pumptracková dráha 

• Propagace spolků a sdružení mezi mládeží  

• Využití dotačních možností na podporu činnosti spolků a 

výstavby/rekonstrukce sportovní infrastruktury  

• Rozvoj sítě cyklostezek 

 

Hrozby: 

• Stárnutí členů spolků 

• Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní trávení volného času 

• Odchod obyvatel do jiných obcí/měst 

• Nezájem občanů o sport a pohyb 

• Nedostatek financí na investiční akce v oblasti sportu  
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návrhová část 

Na základě poznatků z předchozích částí byla stanovena vize obce 

v oblasti sportu. Vize je základní strategickou orientací deklarující, čeho chce 

obec realizací plánu rozvoje sportu v daném časovém horizontu (do roku 2025) 

dosáhnout. Třebaže úplné naplnění nemusí nutně nastat, úsilím obce je 

směřovat k naplánované vizi. 

Vize:  

Bánov je dobrým místem pro sportovní vyžití občanů, s dostatečným 

a kvalitně vybaveným zázemím. Obec Bánov má zájem na rozvoji sportu všech 

věkových a sociálních skupin obyvatelstva. Klade důraz na dostupnost sportu 

pro všechny generace, zvláště na sportovní aktivity dětí a mládeže. 

K naplnění vize si obec Bánov stanovila tři strategické cíle: 

1) Rozvoj sportu dětí a mládeže  

Cílem je ve spolupráci se spolky působících v obci, vzbudit v dětech 

a mládeži zájem o sport a sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah 

k pohybovým aktivitám.  

Opatření  

▪ podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ a ZŠ  

▪ podpora renovace tělocvičného školního vybavení 

▪ podpora zapojení škol do sportovních soutěží 

▪ podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže  

▪ podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení 

a organizací pracujících s dětmi a mládeží  

▪ podpora sportovních akcí pro děti a mládež  

 

 

 

2) Rozvoj sportu pro všechny  

Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové 

aktivity pro obyvatele obce všech věkových kategorií, rozšiřovat možnosti 

sportovního využití a trávení volného času  

Opatření  

▪ materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou 

veřejnost 

▪ materiální a nemateriální podpora sportovních organizací 

▪ zapojení veřejnosti do sportovní činnost  

▪ zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného 

času 

▪ rozšíření nabídky sportovních možností pro seniory  

 

3) Rozvoj sportovní infrastruktury  

Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro 

organizované i neorganizované sportovní činnosti, volnočasové aktivity. 

Opatření  

▪ Výstavba tenisových kurtů 

▪ Výstavba dětského a workoutového hřiště 

▪ Výstavba pumptrackové dráhy 

▪ Rekonstrukce kuželny ve sportovní hale + vybudování střídaček  

▪ Oprava sportovních povrchů ve sportovní hale  

▪ Rekonstrukce dětského hřiště Na Jarmeku 

▪ Výstavba cyklostezky Bánov – Uherský Brod 
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1) Rozvoj sportu dětí a mládeže 

Záměr Vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a sportovní 

činnosti. 

Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb 

dětí a mládeže. 

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti 

a mládež. 

Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci. 

Opatření 1.1 Podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ a ZŠ  

1.2 Podpora renovace tělocvičného školního vybavení 

1.3 Podpora zapojení škol do sportovních soutěží 

1.4 Podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže  

1.5 Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových 

sdružení a organizací pracujících s dětmi a mládeží  

1.6 Podpora sportovních akcí pro děti a mládež  

Časový rámec Průběžně 

Odpovědnost 

a spolupráce 

Obec Bánov, Mateřská škola, Základní škola, jednotlivé 

spolky  

Hodnotící 

ukazatel 
U.1.1. Počet realizovaných akcí určených děti a mládež 

U.1.2 Výše podpory alokované na renovaci tělocvičného 

školního vybavení 

 

 

 

 

2) Rozvoj sportu pro všechny  

Záměr Vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové 

aktivity pro obyvatele obce všech věkových kategorií. 

Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní 

a komunitní život. 

Podpora akcí pořádaných spolky z území obce. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny 

dle možností rozpočtu a dotací. 

Opatření 2.1 Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro 

širokou veřejnost 

2.2 Materiální a nemateriální podpora sportovních 

organizací 

2.3 Zapojení veřejnosti do sportovní činnost  

2.4 Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení 

volného času 

2.5 Rozšíření nabídky sportovních možností pro seniory  

Časový rámec Průběžně 

Odpovědnost 

a spolupráce 

Obec Bánov, jednotlivé spolky  

Hodnotící 

ukazatel 

U.2.1. Výše finančních prostředků alokovaných podporu 

sportovních organizaci 

U.2.2. Počet podpořených sportovních organizací 
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3) Rozvoj sportovní infrastruktury 

Záměr Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury. 

Opatření 3.1 Výstavba tenisových kurtů 

• rozpočet cca 6,0 mil Kč; realizace 2021-2022 

3.2 Výstavba dětského a workoutového hřiště 

• rozpočet cca 1,5 mil Kč; realizace 2023-2025 

3.3 Výstavba pumptrackové dráhy 

• rozpočet cca 1,0 mil Kč; realizace 2022-2023 

3.4 Rekonstrukce kuželny ve sportovní hale + vybudování 

střídaček 

• rozpočet cca 3,0 mil Kč; realizace 2024-2026 

3.5 Oprava sportovních povrchů ve sportovní hale 

• rozpočet 0,5 mil. Kč; realizace 2022-2023 

3.6 Rekonstrukce dětského hřiště Na Jarmeku 

• rozpočet 0,3 mil. Kč; realizace 2025-2026 

3.7 Výstavba cyklostezky Bánov – Uherský Brod 

• rozpočet 20 mil. Kč; realizace do roku 2026 

3.8 Výstavba cyklostezky Bánov – Suchá Loz 

• realizace do rok 2026 

3.9 Divácké tribuny u fotbalového hřiště FC Bánov 

•  rozpočet 3,5 mil. Kč; realizace do roku 2026 

 

Časový rámec Do 2026 

Odpovědnost 

a spolupráce 

Obec Bánov, jednotlivé spolky 

Hodnotící 

ukazatel 

U.3.1 Počet zrekonstruovaných a zmodernizovaných 

sportovišť a dětských hřišť 

U.3.2 Délka vybudovaných cyklostezek 

zdroje finanční podpory sportu 

Státní úroveň: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) poskytuje 

ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech 

vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí 

a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na 

podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.  

MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací 

žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat 

pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku. Sportovní organizace 

žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez zbytečného odkladu 

zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny.  

Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní 

infrastruktury dotace na podporu cykloturistiky a cyklo dopravy. 

Dotace se poskytují na následující kalendářní rok. 

Obecní úroveň: 

Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce: 

a) individuální dotace spolkům; 

b) financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní 

a volnočasové infrastruktury v majetku obce; 

c) financování organizovaných sportovních aktivit pro děti 

a mládež; 

Nepřímá podpora 

a) organizační a materiální podpora sportovních aktivit spolků  

b) aktivní propagace sportovních akcí v obci 
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implementační systém 

Naplňování intervencí a cílů plánu budou pravidelně vyhodnocovány (1x 

ročně) a s vývojem potřeb a priorit občanů a cílů obce budou aktualizovány.  

Institucionální a personální zajištění Plánu rozvoje sportu obce Bánov je 

primárně založeno na práci vedení obce (starosta/ka a místostarosta/ka obce). 

Pro naplnění vize a cílů Plánu rozvoje sportu bude vedení obce spolupracovat 

se zástupci všech věkových a zájmových skupin obyvatelstva. Komunikace 

s veřejností je v obci dlouhodobě zajištěna různými prostředky: 

• elektronická komunikace se starostou a s dalšími volenými 

zástupci obce prostřednictvím emailu, 

• webové stránky obce, 

• obecní zpravodaj, 

• rozhlas obce. 

Při naplňování vize a cílů Plánu rozvoje sportu obce Bánov budou 

využívány výše uvedené prostředky komunikace s veřejností. 

Hodnotící a monitorovací systém Plánu rozvoje sportu obce Bánov se 

vztahuje k formulovaným intervencím, ke kterým byl v návrhové části definován 

systém hodnotících ukazatelů. Tyto ukazatele lze chápat jako přímé ukazatele 

výstupu. 

 

 

 

 

 

prameny 

ČSÚ (2021): Veřejná databáze 

Obec Bánov 

OSM (2020): https://www.openstreetmap.org 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 

Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod 

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji 

Program rozvoje obce Bánov 2019-2026 (2019) 

Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 

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 


