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ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Dolní Podluží, resp. Strategický plán sportu obce (dále jen „Plán
sportu“), je základním plánovacím dokumentem rozvoje zázemí pro sportovní činnosti v obci dle
Zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu. Plán sportu je zpracován ve smyslu s v souladu s § 6,
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu, v platném znění. Plán sportu je otevřeným
dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem
plánu sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory
sportu v obci.
Obec Dolní Podluží neměla v minulém období zpracovaný Plán rozvoje sportu a při podpoře
sportu v obci sloužil jako výchozí podklad strategický rozvojový dokument Koncepce rozvoje
obce Dolní Podluží na období 2015 – 2025. Neexistence plánu sportu obci neumožňovalo čerpat
finanční prostředky od některých poskytovatelů (např. Národní sportovní agentura).
Plán sportu je primárně členěn na Analytickou a Návrhovou část tak, aby obsahoval
maximální množství informací souvisejících s veškerou problematikou sportu a sportovních
činností provozovaných nebo i jen plánovaných na území obce Dolní Podluží.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce shromažďuje základní faktické a statistické údaje o obci a obsahuje komplexní
zhodnocení situace. Dále podrobně charakterizuje stav a vývoj jednotlivých oblastí života obce
z hlediska pozitivních výchozích podmínek, problémů a jejich příčin.
Obec Dolní Podluží se nachází v severní části České republiky, v Ústeckém kraji v okrese Děčín.
Obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným úřadem je město Varnsdorf.
Obec je složena ze tří místních částí: Dolní Podluží, Kateřina a Světliny 2. díl. Celková výměra
katastru obce činí 1 518 ha.
Tabulka č. 1: Druhy pozemků v katastru obce a jejich velikost
Druh pozemku
Orná půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Sady
Zemědělské plochy celkem
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Nezemědělské plochy celkem
PLOCHY CELKEM
Zdroj: ČSÚ
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Výměra (ha)
34
36
450
4
524
875
8
24
87
994
1 518
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Dolní Podluží je rozprostřeno v širokém údolí, odvodňovaném potokem Lužničkou. Střed obce leží
v nadmořské výšce 370 metrů. Jižní část obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.
Na západě navazuje na Horní Podluží, s níž tvoří asi 6 km dlouhé souvislé údolní osídlení, na
severovýchodě pak na město Varnsdorf.
Zároveň je hraniční obcí a sousedí se Svobodným státem Sasko (obcí Waltersdorf), s níž ji spojuje
hraniční přechod pro pěší a cyklisty Dolní Podluží – Waltersdorf (Herrenwalde). Dobrá dostupnost je
do významných měst na české i německé straně.
Tyto skutečnosti jsou dobrým výchozím stavem jak pro systémový rozvoj cestovního ruchu, tak pro
rozvoj příhraniční spolupráce. Ta v minulosti mezi obcemi Dolní Podluží a Großschönau, jako
logickým partnerem na německé straně, systémově (tj. realizací společných projektů) neprobíhala.
Zahrnovala však partnerství některých neziskových organizací, působících v obci, s partnery na
německé straně.
Obrázek 1: Poloha obce Dolní Podluží

Zdroj: vlastní (www.mapy.cz)

A.2. ZÁKLADNÍ POJMY
Základní pojmy související s řešenou sportovní problematikou jsou tímto plánem sportu definovány
tak, jak níže uvedeno. V případě rozporů jednotlivých definic má vždy přednost definice pojmy
uvedená v legislativním předpisu nebo v dokumentech vydanými jednotlivých poskytovateli
národních a evropských dotačních prostředků.
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosaženi výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
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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 zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví
ve sportu je vědoma, svobodně zvolena 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.
Sportovní zařízení – Objekty, pozemky, vodní plochy, budovy a jejich soubory sloužící k realizaci a
provozování sportovní činnosti.
A.3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a poskytují je
pro sportovní činnost občanů,
 kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění. Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic.

Obce se spolupodílí 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 peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

5

Plán rozvoje sportu obce Dolní Podluží 2021 - 2028
A.4. SOUČASNÝ STAV ZÁZEMÍ PRO SPORT V OBCI
Obec Dolní Podluží disponuje, vzhledem ke své velikosti (k 1.1. 2021 celkem 1.127 obyv.) značně
rozsáhlým souborem sportovišť, sportovního zázemí a ploch pro provozování sportu. Tento
sportovní majetek vznikal postupně v minulosti, kdy největší investicí bylo vybudování
multifunkčního sportovního areálu v roce 2005. Z majetkového hlediska se na území obce nacházejí
tato sportoviště, sportovní zázemí a sportovní plochy:
Tělocvična – prostor tělocvičny se nachází v objektu čp. 299, ve kterém sídlí Základní škola Dolní
Podluží (I. stupeň). Objekt je ve vlastnictví obce, vlastní prostor tělocvičny je svojí dispozicí a
rozměry a umístěním nevyhovující současným hygienickým, bezpečnostním a legislativním
požadavkům. V prostoru tělocvičny se nachází dva kovové podpěrné sloupy, které jsou umístěny
uprostřed hrací a tělocvičné plochy, čímž značně omezují využití tělocvičny pro sport.

Multifunkční sportovní areál – areál se nachází na pozemku p.č. 169 v k.ú. Dolní Podluží, který je
ve vlastnictví obce Dolní Podluží. Vlastní multifunkční sportovní areál sestává z těchto
samostatných sportovišť:
-

fotbalové hřiště s přírodním travnatým povrchem a s umělou závlahou

-

atletická běžecká dráha (100 m) s umělým povrchem

-

rozběhová dráha pro skok daleký s antukovým povrchem s pískovým doskočištěm

-

multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem (malá kopaná)

-

volejbalové hřiště s antukovým povrchem

-

tenisové kurty s antukovým povrchem

-

sektor pro hod koulí do dálky

S výjimkou fotbalového hřiště s přírodním travnatým povrchem a s umělou závlahou jsou všechna
ostatní sportoviště již technicky zcela dožilá, neboť jsou vystavena používání a klimatickým vlivům
nepřetržitě již cca 15 let.

Zázemí multifunkčního sportovního areálu – zázemí je umístěno v objektu čp. 528, kdy tento
objekt je ve vlastnictví obce Dolní Podluží. V objektu je umístěno sociální zařízení (WC, sprchy),
šatny pro hráče fotbalu a místnost správce hřiště. Celý objekt pochází z 30. let minulého století, do
kterého bylo v minulosti necitlivě vystavěno zázemí sportovního areálu. Objekt je technicky již zcela
dožilý, neodpovídající současným hygienickým, bezpečnostním a legislativním požadavkům.

Hřiště na basketbal – hřiště na basketbal je umístěno na p.p.č. 165/2 v k.ú. Dolní Podluží, kdy
tento pozemek je ve vlastnictví obce Dolní Podluží. Hřiště je s asfaltobetonovým povrchem a
s instalovanými koši na basketbal a je umístěno v těsném sousedství dětského hřiště „U Barešů“.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE SPORTU OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ
Strategická vize definuje dlouhodobé představy o rozvoji a podpoře sporu na území obce směrem
do budoucnosti obce. Popisuje tedy stav, kterého by mělo být dosaženo realizací časově i logicky
na sebe navazujících opatření a rozvojových aktivit, čímž bude zajištěna kontinuita rozvoje obce ve
sportovním sektoru.
Dolní Podluží v roce 2028 disponuje kvalitním a moderním zázemím pro sportovní činnosti, je
vyhledávanou obcí profesionálními a amatérskými sportovci i neorganizovanou sportovní
veřejností, může nabídnout sportoviště pro pořádání lokálních, regionálních i
nadregionálních sportovních zápasů a obyvatelstvo obce je vysokou kvalitou sportovišť
motivováno k intenzivním sportovním aktivitám.

B.2. PROGRAMOVÉ CÍLE ROZVOJE SPORTU
Programové cíle přímo navazují na strategickou vizi a konkrétně určují, čeho chce obec
v jednotlivých oblastech rozvoje sportu dosáhnout. Cíle jsou ve vzájemné shodě a jejich dosažení je
měřitelné, realistické a přiměřeně konkrétní.
PC 01 – Zajištění podmínek pro bezpečné a intenzivní využívání sportovišť obyvateli obce
Indikátory splnění programového cíle:
 Modernizace veškerých sportovišť v majetku obce
 Modernizace a vybudování kvalitního zázemí sportovišť
 Vytvoření systému provozu, údržby a využívání sportovišť
 Vybudování zastínění a odpočinkových zón pro diváky
PC 02 – Zajištění podmínek pro tělesnou výchovu Základní školy Dolní Podluží
Indikátory splnění programového cíle:
 Vybudování novostavby tělocvičny pro potřeby Základní školy Dolní Podluží
 Modernizace veškerých sportovišť dle požadavků na výuku tělesné výchovy
PC 03 – Vytvoření sportovního zázemí pro potřeby Mateřské školy Dolní Podluží
Indikátory splnění programového cíle:
 Vybudování sportovního zázemí dle věku dětí navštěvujících Mateřskou školu Dolní
Podluží
PC 04 – Propagace modernizovaných sportovišť sportovní veřejnosti
Indikátory splnění programového cíle:
 Cílená prezentace možností sportovního využití v obci směrem k profesionálním i
amatérským sportovním organizacím a neorganizované sportovní veřejnosti
PC 05 – Podpora činnosti a vzniku sportovních organizací v obci
Indikátory splnění programového cíle:
 Organizační podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci
 Finanční podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci
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B.3. OPATŘENÍ ROZVOJE SPORTU
Opatření představují zásadní tematické okruhy, které je nezbytné zrealizovat k naplnění
stanovených programových cílů. Jsou realizována pomocí konkrétních rozvojových aktivit a
jednotlivých projektů. Opatření určují přístup k řešení jednotlivých témat.
PC 01 – Zajištění podmínek pro bezpečné a intenzivní využívání sportovišť obyvateli obce
Opatření 01: Modernizace sportovišť
Opatření 02: Modernizace zázemí sportovišť
Opatření 03: Systém provozu a údržby sportovišť
Opatření 04: Zastínění a odpočinkové zóny pro diváky
PC 02 – Zajištění podmínek pro tělesnou výchovu Základní školy Dolní Podluží
Opatření 01: Novostavba tělocvičny
Opatření 02: Modernizace sportovišť dle předpisů pro tělesnou výchovu
PC 03 – Vytvoření sportovního zázemí pro potřeby Mateřské školy Dolní Podluží
Opatření 01: Sportovní zázemí pro předškolní děti
PC 04 – Propagace modernizovaných sportovišť sportovní veřejnosti
Opatření 01: Cílená prezentace možností sportovního využití v obci
PC 05 – Podpora činnosti a vzniku sportovních organizací v obci
Opatření 01: Organizační podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci
Opatření 02: Finanční podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci

B.4. ROZVOJOVÉ AKTIVITY ROZVOJE SPORTU
PC 01 – Zajištění podmínek pro bezpečné a intenzivní využívání sportovišť obyvateli obce
Opatření 01
Modernizace sportovišť
A.01.01.1. Modernizace atletické dráhy (100 m)
 Nové lajnování, označení vzdáleností (25 m, 50 m, 60 m, 100 m)
 Regenerace umělého povrchu
A.01.01.2. Modernizace hřiště pro volejbal s antukovým povrchem
 Výměna původního antukového povrchu za pískový povrch hřiště
 Vybudování odvodnění hřiště
 Vytvoření podmínek pro hru plážového/beach volejbalu
A.01.01.3. Modernizace multifunkčního hřiště a umělým povrchem
 Modernizace umělého povrchu hřiště, včetně betonového podkladu
 Vybudování odvodnění hřiště
 Vybudování bezpečnostního oplocení hřiště
A.01.01.4. Modernizace rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký
 Výměna původního antukového povrchu rozběhové dráhy za umělý povrch
 Instalace nového odrazového prkna
 Řešení technicky dožilého pískového doskočiště
A.01.01.5. Modernizace tenisových kurtů s antukovým povrchem
 Vybudování nového lajnování hřiště
 Vybudování bezpečnostního oplocení kurtů
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Opatření 02

Modernizace zázemí sportovišť
A.01.02.1. Modernizace sociálního zařízení
 Modernizace stávajícího sociálního zařízení a jeho adaptace pro používání
veřejností / diváky
Opatření 03
Systém provozu a údržby sportovišť
A.01.03.1. Provoz sportovišť
 Dotazníkové šetření ve věci nastavení optimálního časového rámce provozní
doby sportovišť pro veřejnost
 Nastavení provozní doby sportovišť a informování veřejnosti o nastavením
časovém rámci
A.01.03.2. Údržba sportovišť
 Zvážení vytvoření podmínek pro trvalé bydlení správce sportovišť (ideálně
v multifunkčním sportovním areálu)
 Provedení personálního výběrového řízení na správce sportovišť obce
prezentovaného ve sdělovacích prostředcích
Opatření 04
Zastínění a odpočinkové zóny pro diváky
A.01.04.1. Zastínění a odpočinkové zóny pro diváky
 Vybudování mobilního sezónního zastínění (např. stínící plachty) pro diváky a
veřejnost
 Vybudování odpočinkových ploch (lavice, event. stoly) pro diváky a veřejnost
PC 02 – Zajištění podmínek pro tělesnou výchovu Základní školy Dolní Podluží
Opatření 01
Novostavba tělocvičny
A.02.01.1. Novostavba tělocvičny
 Zajištění zpracování projektové dokumentace, včetně souvisejícího
inženýringu stavebního povolení
 Jednání s poskytovateli dotačních prostředků s cílem optimálního nastavení
projektu novostavby tělocvičny
 Důraz na minimální provozní náklady (energie, zabezpečení)
Opatření 02
Modernizace sportovišť dle předpisů pro tělesnou výchovu
A.02.02.1. Modernizace sportovišť pro potřeby tělesné výchovy
 Zajištění technických parametrů modernizace sportovišť primárně dle
legislativních a výukových požadavků pro tělesnou výchovu
PC 03 – Vytvoření sportovního zázemí pro potřeby Mateřské školy Dolní Podluží
Opatření 01
Sportovní zázemí pro předškolní děti
A.03.01.1. Sportovní zázemí pro předškolní děti
 Vybudování sportovního zázemí (nejen) pro děti navštěvující Mateřskou školu
Dolní Podluží dimenzované dle věku dětí
PC 04 – Propagace modernizovaných sportovišť sportovní veřejnosti
Opatření 01
Cílená prezentace možností sportovního využití v obci
A.04.01.1. Prezentace možností sportovního využití v obci
 Prezentace modernizovaných sportovišť v obci směrem k profesionálním
sportovním organizacím/svazům
 Prezentace modernizovaných sportovišť v obci směrem k amatérským
sportovním organizacím/svazům
PC 05 – Podpora činnosti a vzniku sportovních organizací v obci
Opatření 01
Organizační podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci
A.05.01.1. Organizační podpora sportovních organizací/spolků
 Koordinace (časová, personální) akcí sportovních organizací v obci s jinými
akcemi pořádanými obcí
Opatření 02
Finanční podpora sportovní činnosti existujících organizací v obci
A.05.02.1. Finanční podpora sportovních organizací/spolků
 Vytvoření systémů žádostí o finanční podporu sportovních organizací v obci
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C. ZÁVĚR
C.1. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ PODPORY SPORTU V OBCI
Na uvedený Plán rozvoje sportu obce Dolní Podluží 2021 – 2028 není možno pohlížet jako na další
z mnoha povinných dokumentů, které má obec jako územně samosprávný celek povinnost vytvořit a
aktualizovat.
Povinnost vytvořit Plán rozvoje sportu obce Dolní Podluží, resp. Strategický plán sportu obce
sice vyplývá z ustanovení § 6, odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu, v platném znění,
ale jeho existence by měla být samozřejmým zájmem obce.
Plán rozvoje sportu obce je především nástroj pro definování investičních a neinvestičních potřeb
v oblasti sportu na území obce, dále nástrojem pro podporu získávání dotačních prostředků
z národních i evropských zdrojů a v konečném důsledku také nástrojem pro zlepšení fyzické a
psychické kondice obyvatel.
Globální cílem podpory sportu v obci by mělo být především zvýšení intenzity využívání sportovišť,
dále pak přivedení profesionálních i amatérských sportovců na modernizovaná sportoviště v obci a
vytvoření a udržení takového stavu sportovišť, na kterých bude radost sportovat.

D. PŘÍLOHY
Fotodokumentace jednotlivých sportovišť na území obce:
Tělocvična
Multifunkční sportovní areál
fotbalové hřiště s přírodním travnatým povrchem a s umělou závlahou
atletická běžecká dráha (100 m) s umělým povrchem
rozběhová dráha pro skok daleký s antukovým povrchem s pískovým doskočištěm
multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem (malá kopaná)
volejbalové hřiště s antukovým povrchem
tenisové kurty s antukovým povrchem
sektor pro hod koulí do dálky
Zázemí multifunkčního sportovního areálu
Hřiště na basketbal
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