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Úvod
Program rozvoje sportu města Blatná na období 2018 - 2023 je základní dokument města,
v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority sportu. Slouží k převedení vize a plánů
Programu rozvoje sportu do podoby přístupné všem občanům. Je zpracován 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 (vizte níže) 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. Plány v oblasti sportu (§ 6a)
(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné
k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků
a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů
v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení. (2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji
obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany
obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které
jsou nezbytné k naplnění plánu.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat
v závislosti na prioritách a potřebách města. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit
sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v městě.
Program rozvoje sportu se zpracovává na období 5 let.

Analytická část
1. Charakteristika města
1.1. Identifikační údaje obce
Oficiální název: Blatná
Sídlo obecního úřadu: T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO: 00250996
Obec s rozšířenou působností: Blatná
Okres (NUTS 4): Strakonice
Kraj (NUTS 3): Jihočeský
Počet bydlících obyvatel k 1.1. 2018: 6634
Nadmořská výška: 440 m n. m.
Zeměpisné souřadnice: 49°25′30″ s. š., 13°52′54″ v. d.

1.2. Poloha města
Obrázek č.1. Poloha města Blatná

Zdroj: www.blatna.cz

Obrázek č. 2. Poloha města Blatná v rámci Jihočeského kraje

Blatná je jihočeské město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese
Strakonice. V Blatné vzniká z několika potoků řeka Lomnice. Historické jádro města je
městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o Blatné je z roku 1235. Roku
1601 byla Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město. To je zasazeno do krajiny,

tvořené mírnými žulovými pahorky a hladinami překrásných rybníků. Jméno dostalo podle
blat, mezi nimiž bylo založeno.
V současné době je Blatná se svými více než 6000 obyvateli rychle se rozvíjejícím městem.
Je správním, společenským, kulturním a sportovním centrem blatenského regionu. Leží
v okrese Strakonice a je zároveň obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním
úřadem. Správní obvod této obce s rozšířenou působností tvoří 26 obcí.
Mladí lidé zde mají možnost studovat na dvou středních školách, a to na Středním odborném
učilišti a Střední odborné škole.
Na území města je možné v současné době provozovat různé druhy sportů ve dvou
tělovýchovných jednotách, tak i v ostatních sportovních organizacích.
Působí zde mnoho sportovních oddílů. Mezi nejvíce navštěvované oddíly patří oddíl fotbalu,
nohejbalu, tenisu a kuželek. Chloubou města je nově vybudovaný atletický ovál, hřiště pro
hokejbal, bikepark a fotbalový stadion s umělým povrchem.
V průběhu roku je ve městě Blatná pořádána řada kulturních aktivit. Již od měsíce května do
pozdního léta mohou zájemci navštěvovat venkovní kulturní programy na bývalém zimním
stadionu. Taktéž krásné, lákavé prostory blatenského zámku a jeho nádvoří lákají za
kulturou. Prostory Starého paláce jsou využívány k pořádání výstav a koncertů vážné hudby.

1.3. Infrastruktura pro sport
Město Blatná
- atletická dráha (v areálu letního stadionu)
- skatepark
- pump bike park
- workoutové hřiště
- dětská hřiště
- dětské dopravní hřiště

Obrázek č. 3. workoutové hřiště

- plovárna Blatná (www.plavecakblatna.cz)
- tělocvična (ZŠ J.A.Komenského)
- prostory v Komunitním centru – (jóga, tanec, pohybové cvičení)

Obrázek č. 4. plovárna Blatná

Obrázek č. 5. skatepark

TJ BLATNÁ, z.s.
- travnaté fotbalové hřiště
- fotbalové hřiště s umělou trávou
a osvětlením
- kuželna
- hokejbalové hřiště

Obrázek č. 6 a 7 Travnaté hřiště a UMT

- tenisová hřiště
- nohejbalové hřiště
- volejbalové hřiště
- atletické zázemí
TJ Sokol Blatná

Obrázek č. 8 Tenisové kurty

- tělocvična
- malá tělocvična
- posilovna
- venkovní hřiště (dva antukové kurty, plážový volejbal)

Obrázek č. 9 Interiér kuželny

Dům dětí a mládeže Blatná
- malá tělocvična
- klubovny (třídy)
- venkovní hřiště
SOŠ Blatná
- tělocvična
- venkovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal, softball, nohejbal, stolní tenis)
- posilovna

SOU Blatná
- tělocvična
- venkovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
- posilovna

1.4. Aktéři a služby v oblasti sportu
Možnost dalšího sportovního vyžití je ve městě Blatná zastoupena sportovními kluby:
TJ BLATNÁ z.s., Böhmova 684, 388 01 Blatná, www.tjblatna.cz
Důraz na všeobecný pohybový rozvoj a vzdělávání mládeže. Po domluvě jsou všechna
sportoviště přístupna veřejnosti.
-

kopaná – registrované soutěže od dětí po dospělé. Pořádání a účast na turnajích,
včetně těch s mezinárodní účastí. K dispozici travnaté hřiště a hřiště s UMT a světly.
www.blatnafotbal.cz

-

hokejbal – registrované soutěže od dětí po dospělé. Pořádání a účast na turnajích.
K dispozici nově zrekonstruované multifunkční hřiště. www.datelsblatna.cz

-

tenis – registrované soutěže od dětí po dospělé. Nově vybudované zázemí. Možnost
rekreačního využití. www.blatnatenis.cz

-

kuželky – registrované soutěže od dětí po dospělé. Pořádání a účast na turnajích.
Dlouhodobě pořádána soutěž neregistrovaných hráčů/hráček.
kuzelky-blatna.webnode.cz

-

lehká atletika – rekreačně formou kroužku od dětí po dospělé. Spolupráce s DDM
Blatná. Výkonnostně zdatní atleti/atletky se účastní oficiálních závodů.

-

nohejbal – rekreačně. Pořádání a účast na turnajích.

-

stolní tenis – registrované soutěže dospělých. Spolupráce s DDM Blatná a ZŠ JAK
Blatná. Pro mládež formou kroužku.

-

sport pro všechny – cvičení pro ženy a dívky. Spolupráce se ZŠ JAK Blatná.

-

Zlatá studna – rekreační objekt TJ BLATNÁ, z.s. Možnost využití pouze pro členy TJ.

TJ Sokol Blatná, Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná, www.tjsokolblatna.cz
1) oddíly všestrannosti
Jedná se o oddíly, které nemají primárně soutěžní charakter a které sdružují široký okruh
zájemců z řad dětí a dospělých.
-

badminton

-

kalistenika

-

karate

-

kondiční tréninky

-

kulturistika

-

rodiče a děti

-

všestrannost dětí (cvičení)

-

všestrannost muži

-

zdravotní tělocvik ženy

-

taichi

2) oddíly sportovní
Sportovní oddíly jsou oddíly, které jsou sdruženy v některém z příslušných národních svazů
a které se pravidelně zúčastňují nejrůznějších sportovních soutěží.
-

judo (ve spolupráci s DDM Blatná kroužek dětí)

-

florbal

-

volejbal

-

mažoretky Prezioso

Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652, 388 01 Blatná, zřizovatel: Jihočeský kraj
Dům dětí a mládeže Blatná nabízí řadu zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti,
mládež i dospělé. Dále pořádá různé kurzy, soutěže, výlety, besedy, vzdělávací akce,
soustředění kroužků a letní tábory. Více o jednotlivých aktivitách na www.ddmblatna.cz.
Informační centrum města Blatná
-

půjčovna vycházkových holí, kol a elektro kol

-

tipy na pěší a cyklistické výlety

Přehled služeb a sportovního zařízení, které nejsou v majetku města. Jedná se o služby
a sportovní zařízení, které využívají obyvatelé města Blatná, ale nejsou v majetku města:
Fitnessone - http://www.fitnessone.cz

-

posilovna

-

spinning

-

Zdravotní cvičení

-

Bosu Cardio

-

Bosu Interval

-

Piloxing

-

Pilates

-

Bodystyling

-

Kruhový trénink

-

Trampolínky

-

TRX

1.5. Financování sportu v městě Blatná
1. Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu města - Pořízení sportovních zařízení nebo
jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení - Modernizace a opravy sportovních
zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
2. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
3. Nepřímá podpora - Údržba stávajících sportovních zařízení - Propagace sportovních akcí Organizační zajištění sportovních aktivit
Město Blatná finančně podporuje sport a sportovní aktivity v adekvátní míře viz tabulka č. 1.
Tabula č. 1 Výdaje do oblasti sportu
VÝDAJE DO OBLASTI SPORTU
obyvatel
město
Blatná
Blatná
Blatná
Blatná

rok
2020
2019
2018
2017

města
6 386
6 415
6 634
6 511

ORP
13 328
13 346
13 410
13 436

běžné

provozní

výdaje rozpočtu
139 mil. Kč
134 mil. Kč
119 mil. Kč
119 mil. Kč

výdaje na sport
1,715 mil. Kč
1,079 mil. Kč
1,348 mil. Kč
1,237 mil. Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Finanční podpora sportu, způsob financování Město Blatná přispívá sportovním spolkům
formou individuální dotace na každý kalendářní rok, zejména na mládež do 18 let (pro roky
2017 až 2020 stanoven příspěvek 2 000 Kč/mládež do 18 let). V průběhu roku může město
přispět dle potřeby také formou materiálních nebo finančních darů (poháry, věcné ceny).

Pokud si spolky žádají do velkých investičních grantů, město je také nápomocno se
spoluúčastí. DDM Blatná – finanční příspěvek od zřizovatele – Jihočeský kraj. Spolky si
žádají o dotace, oslovují sponzory. Seznam ani výše sponzorských darů nám není znám.

2. SWOT Analýza
SWOT analýza představuje standardizovanou metodu, pomocí které je možno, v našem
případě, definovat prostřednictvím specifikace silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení klady a zápory současné situace v oblasti sportu (silné a slabé stránky), vytyčit
možnosti pokroku (příležitosti) a ohrožení, která by mohla jeho další rozvoj a směřování
zkomplikovat či zcela znemožnit. Jednotlivá zjištění uváděná ve SWOT analýze vycházejí
z analytických podkladů pro zpracování strategického plánu města Blatné.

+ Silné stránky
 Pestrá spolková základna významně
se podílející na rozvoji a kvalitě
života města
 Pozitivní postoj zástupců místní
samosprávy k rozvoji oblasti sportu,
vytváření adekvátních podmínek
a budování infrastruktury
 Silná tradice spolkové činnosti, řada
aktivně působících spolků se
zaměřením na sport
 Zahrnutí oblasti rozvoje sportu do
strategických dokumentů města
 Zájem občanů o sportovní akce
a aktivity
 Dostatek příležitostí pro sportovní
vyžití označováno ze strany občanů
jako jedno z hlavních kritérií
spokojenosti se životem ve městě
 Široká nabídka rozličných kroužků
Centra volného času v Blatné,
zaměřených na sportovní
a pohybové aktivity
Příležitosti
 Snaha nastavit komplexní sportovní
politiku ze strany státu
 Přetrvávající pozitivní postoj
zástupců místní samosprávy
k rozvoji oblasti sportu
 Zvýšení zájmu o aktivní trávení
volného času s ohledem na rostoucí
trend zdravého životního stylu
 Využití dotačních titulů za účelem
podpory sportu ve městě

-

-

-

-

-Slabé stránky
Nezdravý životní styl dětí a mládeže
Rezervy v oblasti trávení volného
času seniorů
Absence sportovní haly
Absence tělocvičny ZŠ T.G.M.
Nízká podpora sportů ze strany
komerční sféry

Ohrožení
Nedostatek finančních prostředků na
provoz a investice v případě
stávajících zařízení
Nedostatek finančních prostředků na
nové projektové záměry investičního
charakteru
Snižování finančních prostředků
z veřejných zdrojů do sportu
a volnočasových aktivit

Návrhová část
3. Vize
Město Blatná dle svých možností podporuje podněcování zájmu o sport. Podporuje
uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu.
Město vytváří občanům prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. Město
spolupracuje se školami, sportovními kluby i veřejností a na základě jejich požadavků a
potřeb vznikají nová sportoviště (skatepark, workoutové hřiště, pump park).

3.1. Prioritní oblasti
Jednotlivé prioritní oblasti vycházejí z konkrétních potřeb města Blatná a navazují na krajské
priority uvedené v Koncepci rozvoje sportu Jihočeského kraje.
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s 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.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturu neboli budování a správu sportovišť obec vytváří základní podmínky
pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Město Blatná dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat sportovní zázemí dle potřeb a možností obyvatelstva.

3.1.1. Cíle a záměry
Priorita oblast 1. Sport dětí a mládeže
Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu.

Cíl:

Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti
vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
Záměry:
-

Podporovat pořádaní sportovních turnajů na stávajících sportovních zařízeních

-

Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města

-

Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu s potřebami města

-

Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu
a dotací

Priorita oblast 2. Sport pro všechny
Cíl: Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy
pro všechny věkové kategorie žijící na území města.
Záměry:
-

Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města

-

Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města v souladu
s potřebami města, iniciace pořádaní sportovních akcí

-

Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území města

-

Podpora akcí pořádaných spolky z území města, nebo pro obyvatele města

-

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací

Prioritní oblast 3. Sportovní infrastruktura
Cíl: Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry:
-

Údržba sportovní infrastruktury

-

Modernizace sportovní infrastruktury

-

Monitorovat počet a stav sportovních zařízení

-

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací

3.1.1.1.

Priority, opatření, aktivity

Na základě zhodnocení a rozpracování jednotlivých prioritních oblastí došlo k stanovení
základních priorit, které jsou rozpracované do jednotlivých opatření a konkrétních aktivit.
Priorita č. 1 – Investiční záměry města Blatná
Priorita č. 2 – Investiční záměry sportovních spolků
Priorita č. 3 – Neinvestiční záměry
Priorita č. 1 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTA BLATNÁ
Opatření č. 1.1. Rozšíření nabídky sportovišť pro občany města
Popis opatření: Město Blatná formou individuální dotace přispívá na sportovní činnost dětí
a mládeže do 18 let místním sportovním spolkům. Jedná se o podporu organizovaného
sportování. Město Blatná má uzavřenou dlouhodobou smlouvu na pronájem pozemků, které
využívá TJ BLATNÁ, z.s. S uvedenou organizací má navázanou dobře fungující spolupráci.
TJ vlastní stavby, které se na pozemcích města nacházejí. Město Blatná má zájem
podporovat i rekreační sporty pro širší veřejnost, a to jak v letním období na venkovních
hřištích, tak v zimních měsících. Právě v zimních měsících je nabídka sportování omezená.
Dále je potřeba rozvíjet sportoviště na základních školách, jejichž zřizovatelem je Město
Blatná.
Aktivity
1.1.1. Vybudování venkovního zimního kluziště
naplňující
1.1.2. Vybudování sportovní haly
opatření
1.1.3. Vybudování cyklotras a stezek
1.1.4. Vybudování in-line dráhy
1.1.5. Vybudování multifunkčního a dětského hřiště na školním dvoře ZŠ
J. A. Komenského
1.1.1. Aktivita: Vybudování venkovního zimního kluziště
Charakteristika Město Blatná má zájem vybudovat venkovní zimní kluziště, včetně nového
aktivity
osvětlení a mantinelů, na ploše bývalého zimního stadionu. Ledová plocha
bude sloužit širší veřejnosti a školám v zimních měsících. V ostatních
měsících by tato plocha byla nadále využívána hokejbalovým oddílem.
Časový
2021-2023
harmonogram
Realizátor
Město Blatná.
akce
Předpokládané Město Blatná, školy, sportovní oddíly, dům dětí a mládeže ad.
spolupracující
subjekty
Cílová skupina Veřejnost, žáci a studenti škol.
Financování
Dotace a granty, rozpočet města.
Předpokládané 20. mil Kč.
náklady
Stupeň
Územní rozhodnutí pro vybudování venkovního zimního kluziště nabylo
proveditelnosti právní moci. V roce 2021 bude vypsáno výběrové řízení na vypracování

projektové dokumentace pro stavební povolení na 1. etapu.
1.1.2. Aktivita: Vybudování sportovní haly
Charakteristika Město Blatná vlastní pouze tělocvičnu v ZŠ J. A. Komenského. Ve
aktivity
městě chybí víceúčelová sportovní hala, která by poskytovala zázemí
pro veřejnost, ale i pro žáky ZŠ T. G. Masaryka. Současné tělocvičny ve
vlastnictví škol a TJ Sokol kapacitně nepostačují. Záměrem je
vybudování haly v blízkosti centra, v souladu s územním plánem
přichází v úvahu nádvorní část budovy radnice čp. 322, kde se
nacházejí garáže Technických služeb města Blatné.
Časový
2021-2023
harmonogram
Realizátor
Město Blatná.
akce
Předpokládané Město Blatná, školy, sportovní oddíly, dům dětí a mládeže.
spolupracující
subjekty
Cílová skupina Veřejnost, žáci a studenti škol, členové sportovních oddílů.
Financování
Dotace a granty, rozpočet města.
Předpokládané 50. mil Kč.
náklady
Stupeň
Aktivita pokračuje. Architektonická soutěž pro projektovou dokumentaci
proveditelnosti sportovní haly bude zahájena v roce 2021.

1.1.3. Aktivita: Vybudování cyklotras a stezek
Charakteristika Město Blatná je křižovatkou značených turistických tras ve směru
aktivity
Jindřichovice, Záboří, Čečelovice, Velký Pálenec, Vrbno, Tchořovice,
Buzice, Škvořetice, Bezdědovice, Paštiky a Myštice. Rozvíjející se
obliba cykloturistiky vyžaduje adekvátní reakci v podobě výstavby
cyklistických tras a stezek. Nabízí se možnost některé úseky propojit,
především z důvodu zlepšení bezpečnosti cyklistů. Záměrem města
Blatná je např. vybudování cyklotrasy v lokalitě Sádlov – propojení
silnice směr Vrbno se silnicí směr Záboří, propojení do osad (např.
podél Lomnice s návazností k Penny, k lokalitě Lapač, Špejchar,
Kaneček, Vinice, Husovy sady a k osadám).
Město Blatná společně s CKVB plánují pro další období vybudování
pěších stezek a cyklotras v rámci projektu „Blatná – město růží“.
Časový
2021-2023
harmonogram
Realizátor
Město Blatná.
akce
Předpokládané Město Blatná, vlastníci pozemků.
spolupracující
subjekty
Cílová skupina Veřejnost.
Financování
Dotace a granty, rozpočet města.
Předpokládané 1 mil. Kč.
náklady
Stupeň
Aktivita je částečně plněna. Problematické a zdlouhavé je získání
proveditelnosti pozemků od soukromých majitelů.

1.1.4. Aktivita: Vybudování in-line dráhy
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor
akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

In-line dráha by vhodně doplnila možnost aktivně využívat volný čas.
2021-2023
Město Blatná.
Veřejnost.

Veřejnost.
Dotace a granty, rozpočet města.
1 mil. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

1.1.5. Aktivita: Vybudování multifunkčního a dětského hřiště na školním dvoře
ZŠ J. A. Komenského Blatná
Charakteristika Na školním dvoře ZŠ J. A. Komenského je možnost pro vybudování
aktivity
multifunkčního a dětského hřiště. Multifunkční hřiště mohou využívat starší
žáci (2. stupeň) ke sportování např. fotbal, basketbal, florbal, volejbal,
vybíjená. Dětské hřiště s různými herními prvky bude sloužit mladším
žákům (1. stupeň).
Časový
2021-2023
harmonogram
Realizátor
Město Blatná.
akce
Předpokládané Město Blatná, škola.
spolupracující
subjekty
Cílová skupina Žáci školy.
Financování
Dotace a granty, rozpočet města.
Předpokládané 2 mil. Kč.
náklady
Stupeň
Aktivita ve fázi záměru.
proveditelnosti

Priorita č. 2 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY SPORTOVNÍCH SPOLKŮ
Opatření č. 2.1. Rozšíření nabídky sportovišť pro členy TJ BLATNÁ z.s.
Popis opatření: TJ BLATNÁ z.s. má v dlouhodobém pronájmu pozemky Města Blatná, na
kterých provozuje svoji činnost. Stavby, které se nachází na těchto pozemcích, jsou
vlastnictvím TJ BLATNÁ z.s.
Aktivity
2.1.1. Zateplení fotbalové tribuny, vybudování solárního ohřevu vody.
naplňující
2.1.2. Renovace hokejbalového hřiště a zázemí zimního stadionu.
opatření
2.1.3. Renovace drah na kuželně a oprava zdvihacího zařízení.
2.1.4. Osvětlení tenisového kurtu.
2.1.5. Vybudování umělého tenisového kurtu.
2.1.6. Zajištění/doplnění sportovního vybavení.
2.1.7. Rekonstrukce travnatého hřiště a systému pro zavlažování

2.1.1. Aktivita: Zateplení fotbalové tribuny, vybudování solárního ohřevu vody
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Fotbalový oddíl vlastní tribunu se zázemím. Má záměr tribunu zateplit
a solárním ohřevem vody zajistit úspory energií.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Členové fotbalového oddílu, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
750 tis. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.2. Aktivita: Renovace hokejbalového hřiště a zázemí zimního stadionu
Charakteristika
aktivity

Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané

Aktivita musí být v souladu se záměrem Města Blatná – s aktivitou
1.1.1. Vybudování venkovního zimního kluziště.
Hokejbalový oddíl využívá plochu i budovu bývalého zimního stadionu.
Mantinely i osvětlení jsou v havarijním stavu. Solárním ohřevem vody
a zateplením tribuny by došlo k finančním úsporám oddílu.
V roce 2020 byl vybudován multifunkční plastový povrch, který
významnou měrou přispěje ke zkvalitnění sportoviště a ochraně zdraví
sportovců.
2020-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Školy a školky, členové hokejbalového oddílu, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
200 tis. Kč doplnění vybavení multifunkčního hřiště (zařízení na

náklady

Stupeň
proveditelnosti

údržbu, branky, koše, apod.).
750 tis. Kč výměna mantinelů.
750 tis. Kč solární ohřev vody, zateplení tribuny.
750 tis. Kč osvětlení.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.3. Aktivita: Renovace drah na kuželně a oprava zdvihacího zařízení
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Dráhy a zdvihací zařízení oddílu kuželek je potřeba pravidelně
renovovat.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Členové oddílu kuželek, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
500 tis. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.4. Aktivita: Osvětlení tenisového kurtu
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Tenisový oddíl má záměr osvětlit kurt č. 1. Osvětlení by umožnilo
rozšíření využití kurtu.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Členové tenisového oddílu, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města
100 tis. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.5. Aktivita: Vybudování umělého tenisového kurtu
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Umělý tenisový kurt, včetně oplocení a osvětlení, by pro sportovce
umožnil vyžití i při nepříznivém počasí.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.

Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Členové tenisového oddílu, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
2,1 mil. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.6. Aktivita: Zajištění/doplnění sportovního vybavení
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spol. subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Sportovní vybavení, které používají jednotlivé oddíly TJ je třeba
pravidelně obměňovat a doplňovat.
Pro správný rozvoj sportovců je třeba flexibilně reagovat na nové
trendy a potřeby ve výchově a vzdělání sportovců a trenérů.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Členové TJ BLATNÁ z.s., veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
500 tis. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

2.1.7. Aktivita: Rekonstrukce travnatého hřiště a systému pro zavlažování
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spol. subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Travnaté hřiště je pravidelně využíváno TJ, školami, školkami
a dalšími subjekty. Je v zájmu všech, aby bylo v co nejlepším stavu.
Závlahový systém je již za hranou své životnosti a pro údržbu
travnatého hřiště je nepostradatelný.
2021-2023
TJ BLATNÁ z.s.
TJ BLATNÁ z.s., Město Blatná, NSA, Jihočeský kraj.
Členové fotbalového oddílu, veřejnost.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ BLATNÁ z.s., rozpočet města.
350 tis. Kč.
Aktivita ve fázi záměru.

Opatření č. 2.2. Rozšíření nabídky sportovišť pro členy TJ Sokol Blatná
Popis opatření: TJ Sokol Blatná vlastní jednak budovu Sokolovny Blatná a dále sportoviště
v areálu Sokolovny. Své prostory poskytuje i široké veřejnosti.
Aktivity
2.2.1. Vybavení nářaďovny
naplňující
2.2.2. Oprava budovy sokolovny – výměna oken, výměna vchodových
opatření
dveří, řešení odpadů/kanalizace
2.2.3. Vybudování venkovního sociálního zázemí u hřišť TJ Sokol Blatná

2.2.1 Aktivita: Vybavení nářaďovny
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Oddíly všestrannosti a ZŠ T. G. Masaryka při své činnosti využívají
sportovní nářadí a pomůcky. Je potřebná průběžná údržba a
doplňování.
2021 a dále
TJ Sokol Blatná
TJ Sokol Blatná, město Blatná, Svazek obcí Blatenska
Členové TJ Sokol Blatná, žáci ZŠ T.G.M.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ Sokol Blatná, rozpočet města
200 tis.
Záměr TJ Sokol Blatná, který je dle potřeb jednotlivých oddílů
a finanční situace průběžně naplňován.

2.2.2. Aktivita: Oprava budovy sokolovny – výměna oken, výměna vchodových
dveří, řešení odpadů/kanalizace
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Úkon nezbytný k údržbě budovy. Původní vysloužilá okna postupem
času měněna se souhlasem a dohledem PÚ. Hlavní vchodové dveře
(vchod z Kalinova náměstí) nedoléhají. Síť odpadového potrubí
vedena přes jímku, kde dochází k častému zanášení.
2021 – 2026
TJ Sokol Blatná
TJ Sokol Blatná, město Blatná
Členové TJ Sokol Blatná, veřejnost
Dotace a granty, vlastní podíl TJ Sokol Blatná, rozpočet města
600 tis. Kč
Záměr TJ Sokol Blatná, který je dle finančních možností průběžně
naplňován. S částečnou podporou grantů již byla vyměněna okna
v přízemí a prvním patře budovy v celkovém počtu 26 kusů. K výměně
zbývá 10 velkých a 4 menší okna.

2.2.3. Aktivita: Vybudování venkovního sociálního zázemí u hřišť TJ Sokol Blatná a
doplnění hřiště
Charakteristika
aktivity

Vybudování jednoduché dřevostavby s šatnami, WC a sprchami
v rámci zkvalitnění zázemí venkovních sportovišť. Úprava povrchů,
instalace venkovní trampolíny.

Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina

2021 – 2024

Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

TJ Sokol Blatná
TJ Sokol Blatná, město Blatná
Členové TJ Sokol Blatná, nájemci venkovních sportovišť TJ Sokol
Blatná, školy, školky, veřejnost. Zázemí však nebude sloužit široké
veřejnosti jako veřejné WC.
Dotace a granty, vlastní podíl TJ Sokol Blatná, rozpočet města
0,5 – 1 mil. Kč
Záměr TJ Sokol Blatná, realizována jednoduchá studie, seznámen PÚ
(k podobě nemá námitky), zjišťuje se stav inženýrských sítí. V roce
2021 je v plánu zadání projektové dokumentace a výběr zhotovitele.

Priorita č. 3 NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY MĚSTA BLATNÁ
Opatření č. 3.1. Vzdělávací akce
Popis opatření: Zdravý životní styl spojený s aktivním přístupem občanů ve využívání
volného času bude námětem pravidelných besed s občany. Práce s mládeží vyžaduje
profesionální přístup. Město Blatná má zájem podporovat vzdělávání trenérů mládeže a
pedagogů, kteří vyučují na školách tělesnou výchovu.
Aktivity
3.1.1. Besedy pro občany města.
naplňující
3.1.2. Podpora vzdělávání sportovních trenérů mládeže a pedagogů
opatření
tělesné výchovy.

3.1.1. Aktivita: Besedy pro občany města
Charakteristika
aktivity
Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty

Pravidelné besedy (alespoň 2x ročně) na aktuální téma v oblasti
zdravého životního stylu pro širokou veřejnost např. cvičení ve
venkovních posilovnách, nordic walking, zdravá strava atd.
2021-2023
Město Blatná.
Město Blatná, CKVB, Domov pro seniory.

Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Veřejnost.
Dotace a granty, rozpočet města.
20 tis. Kč ročně.

3.1.2. Aktivita:
tělesné výchovy

Podpora vzdělávání sportovních trenérů mládeže a pedagogů

Charakteristika
aktivity

Pravidelné vzdělávací kurzy určené sportovním trenérům a pedagogům
tělesné výchovy v oblastech trénování, výchovy, mentální připravenosti,
komunikace s rodiči, zdravé výživy, první pomoci apod. Formou kurzů,
ukázkových tréninků/hodin, návštěv odborníků apod. nabízí svou pomoc
NSA, FAČR a další sport zastřešující organizace.
2021-2023

Časový
harmonogram
Realizátor akce
Předpokládané
spolupracující
subjekty
Cílová skupina
Financování
Předpokládané
náklady
Stupeň
proveditelnosti

Aktivita průběžně plněna.

Město Blatná.
Město Blatná, TJ BLATNÁ z.s., TJ Sokol Blatná, školy, školky.
Pedagogové, trenéři.
Dotace a granty, rozpočet města, spoluúčast TJ BLATNÁ z.s.
50 tis. Kč ročně.
Aktivita průběžně plněna.

4. Propagace sportu v městě Blatná
Možnost propagace - hlášení výsledků, pozvánky a sportovní akce – rádio Blatná
(www.radioblatna.cz). Místní periodikum – Blatenské listy. Spolky pořádají nábory dětí
v mateřských a základních školách. V rámci náborů rozdávají reklamní předměty, předvádí
praktické ukázky, do kterých zapojují děti. Základní školy pořádají a zapojují se do turnajů,
jako např. hokejbal proti drogám, McDonald´s-Cup, Coca-Cola Cup.

5. Závěr
Průběžná kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto
strategickým dokumentem bude prováděna nejméně jednou za rok. Hlavním garantem
aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými prioritami bude
Zastupitelstvo města Blatná.

Na tvorbě dokumentu "Program rozvoje sportu města Blatná" se podíleli studenti oboru Strukturální
politika pro veřejnou správu EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci předmětu
Strategické dokumenty ve státní správě pod vedením RNDr. Zuzany Dvořákové Líškové, Ph.D.
z Katedry regionálního managementu.

Aktualizace Programu rozvoje sportu města Blatná schválena na Zastupitelstvu města Blatná
dne 24. 2. 2021 usnesením č. 16/21.

