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I. ÚVOD 

Hlavním významem podpory sportu je zlepšování kvality života občanů obce a jejich 

fyzického i psychického zdraví ve všech věkových skupinách.  

Plán rozvoje sportu v obci 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. 

(§6a odst. 2, zák. 115/2001 ve znění pozdějších předpisů) 

Plán rozvoje sportu obce Osov, zpracovaný v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zohledňuje prostředí, zvyklosti, 

kulturní charakteristiku a možnosti obce. Koncepci podpory sportu je možné měnit a 

doplňovat v závislosti na potřebách a prioritách obce. Tento plán rozvoje sportu i 

každou jeho změnu musí schválit zastupitelstvo obce Osov na veřejném zasedání 

obce. 

 

 

II. ZÁKLADNÍ POJMY  

Sport - 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 organizace - právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení 
zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. 

Sportovec - 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. 

Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky 
(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové aktivity ve školních 
prostorách 

Sportovní akce – jednotlivá sportovní nebo sportovně kulturní akce, soutěž, závod, 
zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru, zpravidla organizovaná pro 
sportovní organizace či veřejnost. 

 

 



III. ÚKOLY OBCÍ V OBLASTI PODPORY SPORTU  

 

Úkoly obcí v oblasti sportu jsou definovány v § 6 zákona 115/2001 Sb, ve znění 
pozdějších předpisů: 

(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. 

 

 

IV. DEFINICE ZÁKLADNÍCH MÍSTNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI 

SPORTU  

➢ Nedostatek pozemků ve vlastnictví obce vhodných pro vybudování 

víceúčelového hřiště či umístění venkovních fitness prvků pro seniory 

➢ Stárnutí obyvatel obce 

➢ Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní trávení volného času 

➢ Nezdravý životní styl dětí, mládeže i dospělých 

➢ Zvyšující se finanční náročnost provozování sportů 

➢ Chybějící prostředky na odměňování dobrovolníků věnujících se práci s dětmi 

a mládeží v oblasti sportu, a s tím související jejich nedostatek 

➢ Závislost rozvoje infrastruktury sportu na grantech a dotacích 

 

 

V. OBECNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI SPORTU 

V OBCI OSOV 

Počet obyvatel k 01.01.2023: 318 

Dospělí 265 (muži 138, ženy 126) 

Děti (15-18): 7 (chlapci 2, dívky 5) 

Děti (do 15 let): 37 (chlapci 22, dívky 15) 



Průměrný věk obyvatel: 43,93 let 

 

Kulturně-sportovní zařízení v majetku obce – nově zrekonstruovaná budova na 

adrese Osov č.p.3, v objektu se nachází prostory využitelné pro sportovní účely – 

sportovní, cvičební kurzy pořádané dobrovolníky z řad veřejnosti a pro veřejnost, 

např. jóga, cvičení pro ženy, nebo pořádané pod hlavičkou zájmových organizací 

věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, např. kurz breakdance, 

taneční kroužek, jóga pro děti. K objektu patří též venkovní oplocený prostor vhodný 

pro sportovní aktivity a sportovní akce. 

ZŠ a MŠ Osov – sportovní aktivity dětí a mládeže v rámci školní výuky, kdy např. 

absolvují plavecký kurz a příležitostně hodiny bruslení.  Škola nabízí možnost 

pronájmu školní tělocvičny pro sportovní aktivity a zájmové kroužky, k objektu patří 

velká zahrada se sportovně herními prvky pro děti, které mohou občané a děti z obce 

využít mimo dobu školního vyučování. 

V katastru obce se nenacházejí další sportovní zařízení.  

Nicméně vzhledem k tomu, že obec je obklopena přírodou, lze provozovat 

individuální sportovní aktivity jako běh, chůze, cyklistika a turistika po různých 

turistických trasách v okolí.  

Přímo z obce vedou turistické trasy tzv. „Podbrdského Čtyřlístku Polních Stezek“, 

které vybudoval místní Kulturně okrašlovací spolek KOS. V části obce Osovec lze 

využít k plavání volně přístupné přírodní koupaliště se dvěma hřišti na nohejbal na 

pozemku v soukromém vlastnictví. 

 

Sportovní spolky působící v obci 

Sbor dobrovolných hasičů Osov – se zaměřením na požární sport. V rámci SDH 

se požárnímu sportu věnují muži, ženy i děti z obce a blízkého okolí. Ke svým 

sportovním aktivitám využívá volný prostor v přírodě před budovou hasičské 

zbrojnice, Osov č.p. 113. Jednotlivá družstva se účastní soutěží v požárním sportu 

pořádaných v širokém okolí. 

SK Osov 1920 z.s. – se zaměřením na fotbal. Ve vlastnictví klubu je fotbalové hřiště 

se zázemím nacházející se na katastru sousední obce Skřipel, které je možné též 

využívat pro sportovní aktivity občanů obce Osov. SK Osov je účastníkem okresního 

přeboru ve fotbale, a to konkrétně IV. Třídy – skupiny AK – fotbalové soutěže pro 

Středočeský kraj. Na hřišti je pravidelně pořádán Turnaj starých pánů o pohár 

starostky obce Osov ve fotbale a příležitostně jednorázové akce, např. Sportovní den 

pro rodinu. Klub též pořádá každoroční nohejbalový turnaj Memoriál Jardy Řehoře na 

hřištích v prostoru přírodního koupaliště. 



Kulturně okrašlovací spolek KOS, který pravidelně pořádá kulturně sportovní akce 

Regata – soutěž po domácku vyrobených plavidel, běžecký závod Osovský běh tam 

a zpět. 

 

 

VI. OBLASTI PODPORY SPORTU V OBCI 

1) Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a obyvatel obce ve smyslu sport 

pro všechny 

2) Podpora činnosti sportovních a kulturně sportovních spolků působících v obci 

3) Podpora sportovním akcím 

4) Podpora ZŠ a MŠ Osov 

5) Provoz a údržba sportovních zařízení v majetku obce 

6) Investice do nově budovaných obecních sportovních zařízení 

 

Multiplikační dopady sportu 

Sport by měl být nezbytnou součástí zdravého životního stylu. Pomáhá předcházet 

tzv. civilizačním onemocněním. Je důležitý pro udržování dobré fyzické i psychické 

kondice. Přispívá k navazování sociálních kontaktů a zdravému sociálnímu prostředí 

v obci. 

 

 

VII. DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ OBCE V OBLASTI 

SPORTU 

➢ Získání pozemků do vlastnictví obce vhodných pro vybudování víceúčelového 

outdoorového hřiště či umístění fitness prvků pro seniory dle možností obce 

➢ Vybudování víceúčelového outdoorového hřiště se zázemím a fitness prvky 

pro všechny věkové kategorie obyvatel 

➢ Vybudování dětského hřiště se sportovně hracími prvky  

➢ Propagace sportu a pořádaných sportovních akcí za účelem zvyšování zájmu 

dětí a mládeže o aktivní trávení volného času 

➢ Pořadatelská i finanční podpora spolků a klubů, zájmových organizací a 

sdružení působících v obci 

➢ Podpora místní základní a mateřské školy v oblasti zajišťování adekvátního a 

moderního zázemí a vybavení pro tělocvičné činnosti a sport a motivačně-

sportovních aktivit 



➢ Veřejné ocenění organizátorů a dobrovolníků angažujících se v oblasti sportu 

a sportovních aktivit v obci 

➢ Zvyšování povědomí občanů obce o možnostech sportovního vyžití  

➢ Využívání různých dotačních titulů vyhlášených pro oblast sportu, sportovní 

činnosti a sportovní infrastruktury dle možností obce 

 

 

VIII. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

Přímá finanční podpora 

Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce: 

➢ Pořízení, údržba a opravy sportovních zařízení, venkovních hřišť a zázemí 

sportovišť v majetku obce 

Poskytovaná v rámci dotační politiky obce  

➢ Organizacím na základě žádosti o příspěvek na jejich činnost 

Poskytovaná v rámci spolupořadatelství sportovně-kulturních akcí 

➢ Příspěvek na zajištění a spolufinancování nákladů souvisejících 

s pořádáním akcí 

 

Nepřímá podpora 

➢ Údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám 

v majetku obce 

➢ Zveřejňování pořádaných sportovních akcí 

➢ Propagace sportovních akcí v místním tisku, místním rozhlasem, na 

vývěskách v obci a na webových stránkách obce 

➢ Možnost bezplatného využívání sportovního zázemí a pozemků ve vlastnictví 

obce při pořádání sportovních akcí 

➢ Veřejné ocenění mimořádných sportovních úspěchů 

 

 

IX. ZÁVĚR 

Plán rozvoje sportu v obci Osov byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Osov 

dne 17.01.2023 usnesením č. 9-1/2023 



Plán rozvoje sportu v obci Osov je zveřejněn na webových stránkách obce 

www.osov.cz a je dostupný v listinné podobě na obecním úřadu. 

http://www.osov.cz/

