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1. Úvod 

 
Strategický Plán rozvoje sportu v obci Břestek je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Je otevřeným dokumentem, který se může 

měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu je obecně podpořit sport 

ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci Břestek. Plán rozvoje 

sportu vychází ze Strategického rozvojového plánu Obce Břestek – Program obnovy obce a Plánu 

rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 - 2030. 

 

2. Základní pojmy 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány 

příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, upevňování zdraví, dosažení 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. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, 

organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení 

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 činností, všestrannost a 

vytváření vztahu ke sportu.  

 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, vzniklé za účelem 

zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.  

 

Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 

sportovního charakteru.  

 

Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo 

dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví 

ve sportu je vědomá, svobodně zvolená 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. 

3. Role sportu ve společnosti  

Za hlavní opodstatnění veřejné podpory sportu jsou dle ekonomických teorií považovány sociální 

spravedlnost a efektivnost, vyplývající z tržních selhání, neboť trh nereflektuje veškeré společenské 

přínosy sportu. V českém prostředí bývá častěji užíván termín veřejné prospěšnosti. Naopak 

omezeními podpory sportu z veřejných zdrojů jsou selhání veřejné správy z důvodů nízké flexibility, 

složitosti řízení nebo realizace osobních či politických zájmů. Právě výše uvedené aspekty posilují 

opodstatnění pro strategické přístupy k rozvoji sportu na lokální úrovni.  
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Zdravotní hledisko  

Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory sportu. Sedavý životní styl je 

rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob. Je prokázána 

souvislost mezi pohybovou aktivitou a délkou života. Lidé se sedavým způsobem života, kteří začali 

vést aktivnější život, deklarují, že se cítí lépe a těší se vyšší kvalitě života. Pohybová aktivita je spojena 

také s psychologickými přínosy – sport zlepšuje kontrolu nad příznaky úzkosti a deprese. Sport 

poskytuje také příležitost k sebevyjádření, budování sebevědomí, sociální interakci a integraci. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že sportující lidé snáze adaptují zdravé životní návyky 

(např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci. 

Dobrý zdravotní stav obyvatel vede ke snižování nákladů ve zdravotnictví a sociálních službách, sport 

je tak efektivním nástrojem pro podporu zdravotního stavu obyvatel a snižování nákladů ve 

zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb.  

 

Sociální inkluze a exkluze  

Problematika sociální inkluze a exkluze ve sportu souvisí především se dvěma fenomény: s neúčastí 

nebo nižší účastí určitých skupin obyvatel ve sportu a s lokalitami s nedostatečnou sportovní 

vybaveností. Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu vystihuje nejlépe 

fenomén sportu pro všechny, zaměřený na rovné příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení 

odpovídající poptávce a potřebám obyvatel. V souvislosti s tímto významem sociální inkluze bývá 

často uváděn sport jako nástroj začleňování handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných 

osob.  

 

Rozvojová dimenze sportu a cestovní ruch  

Sport lze využít rovněž jako efektivní nástroj rozvoje obce. Jeho potenciál souvisí zejména s realizací 

atraktivní infrastruktury, s využitím specifického podnebí, krajinného rázu nebo s pořádáním 

sportovních akcí, které významem přesahují hranice regionu. Prostřednictvím sportovních akcí či 

reprezentace obce se zvyšuje povědomí u potenciálních návštěvníků, navíc vysoká účast při 

sportovních akcích přináší obci další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti obyvatel.  

Sport lze dále využít k iniciování různých forem mezisektorového partnerství. V případě sportovní 

infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných lokalit mohou s využitím sportu stát místa, která 

budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v mnoha případech mají potenciál stát se také 

nástrojem cestovního ruchu. Zvlášť v souvislosti se současnými trendy, kdy lidé za účelem sportování 

využívají často přirozených přírodních podmínek, lze za relativně nízké náklady revitalizovat lokality 

právě pro potřeby sportu a volnočasových aktivit. 
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4. Úloha obcí v zajišťování sportu  

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obce ve své samostatné 

působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:  

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,  

 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,  

 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů,  

 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,  

 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 obce Břestek vychází z potřeb obce a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obec 

se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, 

respektive svých občanů, a kontroluje 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). 

5. Multiplikační dopady sportu  

Tato kapitola se zabývá propojením sportu s ostatními oblastmi lidského života, a to zejména:  

 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 
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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 

6. Charakteristika obce Břestek 

Obec Břestek, která leží v údolí Zlechovského potoka, se nachází v blízkosti Uherské Hradiště. Od roku 

2000 je  součástí nového Zlínského kraje. Od krajského města Zlín je obec vzdálená necelých 36 km. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141. K obci patří rekreační osada Chabaně vzdálená od 

centra obce dva kilometry. Na území obce je řada zajímavých památek: socha svatého Jana 

Nepomuckého; Zvonice; Kaple Panny Marie Sedmibolestné a Dům čp. 157 a také přírodní památka 

Břestecká skála a v Chabaních památný strom Sekvojovec obrovský. Obec je považována za vstupní 

bránu do Chřibů. 

K 1.1.2022 měla obec 849 trvale žijících obyvatel (424 mužů a 425 žen). Rozloha katastrálního území 

činí 1 418 ha a nadmořská výška obce je 238 m n.m. V tabulce č. 2. je uveden vývoj celkového počtu 

obyvatel obce Břestek od roku 2013 do roku 2022. Z údajů je patrné, že průměrný počet obyvatel 

obce Břestek se za poslední roky pohybuje kolem 800 obyvatel a v posledních letech dochází k 

mírnému nárůstu počtu obyvatel. 

Tabulka č.1 - Počet obyvatel v období 2013 – 2022 vždy k 1.1. 

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 801 807 810 809 806 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet obyvatel 810 828 832 838 849 

 

 

zdroj: Český statistický úřad 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1131
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaban%C4%9B
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7. Současný stav, přehled sportovní vybavenosti a aktivit 

Obec  Břestek se aktivně spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve 
prospěch obce, resp. svých občanů, a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec 
vychází vstříc aktivitám obyvatelů a jejich požadavkům. Obec vybudovala, spravuje a provozuje 
sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu, ať už formou rekonstrukce či 
modernizace stávajících sportovišť, nebo výstavnou nových sportovišť pro všechny věkové skupiny. V 
rámci akcí pořádaných v obci iniciuje či podporuje aktivní pohyb pro děti a mládež, který je důležitý 
pro zdravý růst a psychický vývoj. 
 

V obci Břestek působí tyto sportovní organizace nebo organizace či sdružení pořádající volnočasové 
pohybové aktivity:  
 
Sportovní fotbalový klub Břestek 
V roce 2015 na hřišti v Břestku začal působit oddíl žákovské kopané. V tomto oddíle hráli žáci 
z okolních obcí. V roce 2018 fotbal skončil z důvodu nedostatku hráčů i trenérů. V současné době jsou 
vyvíjeny snahy na znovuvzkříšení fotbalového klubu v Břestku. V průběhu letních prázdnin, zde 
probíhají fotbalové kempy pro děti a dorost z FC Slovácko. Snahou je od října 2022 pořádat 
pravidelné tréninky fotbalového přípravky.  
 
Oddíl stolního tenisu Břestek.  
V Břestku působí již od 60. let minulého století oddíl stolního tenisu. 
 
Oddíl turistiky Břestek.  
V Břestku působí od roku 1970 oddíl turistiky. 
 
Kynologický klub Břestek 
Kynologický klub Břestek byl založen v roce 1990 jako základní organizace Moravskoslezského 
kynologického svazu. Obec Břestek poskytuje ideální podmínky pro chov a výcvik psů. Kynologický 
klub v Břestku se nachází u fotbalového hřiště SFK Břestek. Velké prostranství umožňuje psům 
dostatečný výběh. K dispozici jsou i překážky, které jsou nezbytně nutné pro výcvik psů. 
Pro chovatele zde byl postaven srub s posezením, který slouží především pro údržbu pozemku a také 
k úschově výcvikových pomůcek. Pod vedením Milana Hrabce a dalších vedoucích výcviku je 
chovatel v kynologickém klubu veden k základnímu výcviku psů, později se přechází na výcvik 
pro pokročilé psy a výcvik pro sportovní využití. Výcviku se mohou zúčastnit psi každého věku, avšak 
nejideálnější doba pro výcvik je ve stáří 3 – 4 měsíců. 
 
Spolek pro udržování tradic (SUT) 
Spolek pro udržení tradic vznikl registrací na MV dne 8.6.2005, ale svými kořeny navazuje na činnost 
legendárního Klubu komunální kultury, který ve Břestku dlouhá léta pracoval a má za sebou nespočet 
kulturních, společenských a sportovních akcí. Základním cílem spolku, je sdružovat členy, kteří usilují 
o obnovu a zachování lidových a kulturních a sportovních tradic spojených s regionem Slovácka, šířit 
vzdělanost, kulturu  a udržovat sousedské sounáležitosti. Nejde však o strnulé oprašování zašlých 
tradic. Tradice jsou kamínky - pevné body, které nám zanechaly předchozí generace a které mají tu 
moc na chvíli nás vytrhnout z běžných starostí, zastavit a potěšit, aby nás i za čas osvěžily 
milou vzpomínkou.  
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Sportovní zařízení v majetku obce  

Níže je uvedeno sportovní zařízení v majetku obce Břestek. Bližší údaje o každém sportovním zařízení 
včetně současného stavu je k dispozici v části  „Karta sportoviště“, která tvoří nedílnou součást 
tohoto dokumentu. 
 
 
Tabulka č.2 – Sportovní zařízení v majetku obce 
 

1. Dětské hřiště u Obecního úřadu Břestek 
Dětské hřiště vybudované v roce 2013 bylo financováno ze zdrojů MMR ve výši 400.000 Kč 

 

 
 
 
 
 
 

2. Dětské hřiště v areálu MŠ Břestek 
Součást areálu MŠ Břestek je malé dětské hřiště s průlezkami, hracím domečkem a dětským 

pískovištěm. Vybudováno v roce 2008, rekonstrukce proběhla v roce 2016. 
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3. Dětské hřiště u Sekvojovce 
V těsné blízkosti Sekvojovce obrovského bylo v roce 2017 za podpory Zlínského kraje vybudováno 
dětské hřiště s průlezkami pro děti a místy pro relaxaci ve formě laviček.  
 

 

 
 

4. Dětské hřiště u Baloncentra 
Dětské hřiště u Baloncentra bylo vybudováno v roce 2013 z dotace MAS Buchlov ve výši 147 tis. Kč z 
celkových nákladů 197 tis. Kč.  Dětské hřiště slouží široké veřejnosti a návštěvníkům Baloncentra.  

 

 
 

5. Fotbalové hřiště 
Fotbalové hřiště je v současném stavu před revitalizací.  
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6. Sportovní hala Břestek 
Základní rekonstrukce sportovní haly proběhla v roce 2011 (ekologickým způsobem vytápění, 
zateplení budovy, úsporná výměna oken a dveří, kompletní rekonstrukce osvětlení). Rekonstrukce 
byla financována z dotace Zlínského kraje a EU. Pozdější realizovaná rekonstrukce sociálních zařízení a 
sprch byla financována z dotace MAS Buchlov.  

 

 
 

7. Lyžařský areál Mendl - Ski 
Lyžařský areál se nachází v nadmořské výšce 340 m. V areálu je k dispozici rychlé občerstvení a 
sociální zařízení. Provoz lyžařského areálu od poloviny prosince do poloviny března dle klim. podm. 

 

 
 

8. Kynologický klub Břestek 
KK Břestek byl založen v roce 1990 jako základní organizace Moravskoslezského kynologického svazu. 
je zaměřen na výcvik psů pro každodenní život  
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Další sportoviště v obci  

A. Dětské hřiště v areálu rekreačního zařízení Břestecká skala 
Plocha SLZ neveřejná, vzletová dráha: 16/34, nadmořská výška: 196, hlavní frekvence: Břestek  

 

 
 

Infrastruktura podporující cyklistiku a turistiku 
 
Obec Břestek leží na úpatí vrchoviny Chřiby asi 10 km západně od Uherského Hradiště. Zvlněný terén 
Chřibů přecházející do rovinatého Dolnomoravského úvalu nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku 
i turistiku. 
 
Mariánská vinařská stezka Břestek–Buchlovice 
Obec Břestek v rámci projektu Mikroregionu Buchlov vybudovala v roce 2012 novou Mariánskou 
vinařskou stezku spojující Břestek a Buchlovice o celkové délce 800 metrů. Trasa vede místy, kudy 
před tím procházela stará polní cesta, někdejší poutní cesta, po níž věřící putovali na Mariánskou 
pouť na Velehrad. Na trase jsou vybudována dvě odpočívadla vybavená informačními tabulemi, 
stojany na kola, lavičkami a odpadkovými koši.  

 

 
 
Budování dalších cyklostezek pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v dopravě 
Obec Břestek dlouhodobě usiluje o vybudování dalších dvou cyklostezek spojující obec Tupesy a to 
především vzhledem ke zvýšenému pohyby dětí na silniční komunikaci, které dojíždí do Tupes do 
Základní školy. Vybudování minimálně jedné spojnice Břestek – Tupesy patří mezi hlavní priority 
obce. 
Místní částí obce Chabaně prochází dálková turistická trasa "Cyrilometodějská stezka", která byla v 
roce 2021 zařazená na seznam "Kulturních stezek Rady Evropy". Mezinárodní dálková trasa vede 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poln%C3%AD_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_cesta
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1nsk%C3%A1_pou%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1nsk%C3%A1_pou%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velehrad
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z Vranova u Brna do Velehradu. Délka trasy je 99,5 km, předpokládaná doba putování: 30:36 hod, 
obtížnost: střední, převýšení: stoupání 2162 m, klesání 2398 m. povrch: zpevněná komunikace, 
převážně lesní a polní cesty. 
 
Obcí prochází cyklotrasy:   
Trasa 5050 -  Regionální cyklotrasa je vedena převážně po silnicích III. třídy. Problémem jsou značné 
výškové rozdíly mezi Velehradem a osadou Chabaně a mezi Břesteckou skálou a Buchlovem. Na 
několika místech je trasa sjízdná pouze na horských kolech. 
Trasa/26 km: Staré Město (ČD) - Jalubí - Modrá - Velehrad - Chabaně - Břestek - Buchlovice -
 Smraďavka - Boršice - Nedakonice (ČD).   
  
Trasa 5150 ,,Velkomoravská poutní cesta" - Páteřní trasa mikroregionu je vhodná pro všechny 
cyklisty. Trasa spojuje většinu obcí mikroregionu a umožňuje odbočení na nejvýznamnější turistické 
cíle v jižní a střední části Chřibů. Trasa je místy vedena po silnicích II. a III. třídy.  
Trasa/33 km: Staré Město (ČD) - Modrá - Velehrad - Tupesy - Břestek - Buchlovice - Holý kopec - 
Stupava - Hrad Cimburk - Kozel - Klimentské rybníky – Osvětimany.  
   
Trasa 5150 ,,Velkomoravská poutní cesta 2" - Trasa spojuje většinu obcí mikroregionu a umožňuje 
odbočení na nejvýznamnější turistické cíle v jižní části Chřibů.  
Trasa/26 km: Staré Město (Památník Velké Moravy) - Zlechov - Tupesy - Břestek - Buchlovice - 
Smraďavka - Dlouhá řeka - Vlčák – Osvětimany.  
   
Trasa 5159 - Alternativní trasa vedoucí z Buchlovic ke hradu Buchlov. Trasa je vedena ve své první 
části po silnici III. třídy a po asfaltových komunikacích a v závěru pak po lesních nezpevněných 
cestách. Tento úsek je za mokra jen velmi těžce sjízdný. 
Trasa/13 km: Buchlovice - Břestek - Břestecká skála - Buchlovský kámen - Zikmundov - Hrad Buchlov.  
 

 

 
zdroj: Mapy.cz 
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8. Mapa sportovních zařízení v obci Břestek 

Sportovní zařízení v majetku obce 
 

1. Dětské hřiště u Obecního úřadu 
2. Dětské hřiště v areálu MŠ 
3. Dětské hřiště u Sekvojovce  
4. Dětské hřiště u Baloncentra 
5. Fotbalové hřiště 
6. Sportovní hala Břestek 
7. Lyžařský areál Ski – Mendl 
8. Kynologický klub Břestek 

 
 

Další sportoviště v obci  
 

A. Dětské hřiště v areálu rekreačního zařízení Břestecká Skala 
 

Naučné stezky 
Cyklostezky 
Značené trasy KČT 

 

 
zdroj: Mapy.cz 
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9. Sportovní akce a programy 

Předmětem této části jsou sportovní akce, které se pravidelně konají na území obce Břestek 
v průběhu celého roku. Zahrnuty jsou i akce, které se pořádají v bezprostřední blízkosti obce nebo je 
obec Břestek zapojena jako jedna ze zastávek větších regionálních akcí. 
  
Obec Břestek: 

 Putování kolem Břestecké skály (leden) 

 Putování mlynářskou stezkou (březen) 

 Balónová fiesta (červen) 

 Břestecká špica (květen) 

 Štěpánský turnaj ve stolním tenise 

 Silvestrovský výšlap na Břesteckou skalu 
 
 
Akce v bezprostřední blízkosti obce: 

 Na kole vinohrady (duben, říjen) 

 Tour de pivko (červen) 

 Předsilvestrovský výstup na Brdo (prosinec) 
 
 

 

10. Priority  

 
Obec Břestek podporuje sport dlouhodobě. Spravuje většinu sportovišť v obci a financuje náklady 
s nimi spojené. Aktivně vyhledává dotační zdroje na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu nových 
sportovišť v obci.  
 
Obec Břestek si stanovila tyto priority:  
  
a. Sport dětí a mládeže  
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport působí jako 
výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů.  
 
b. Sport pro všechny, neorganizovaný  
Podporuje zdravý životní styl, pomáhá budovat sociální kontakty, napomáhá smysluplnému trávení 
volného času, seberealizaci a umožňuje aktivní odpočinek. Je určen širokým vrstvám obyvatelstva.  
 
c. Sport pro všechny, organizovaný  
Podporuje zdravý životní styl, soutěživého ducha, pomáhá zdolávat překážky a upevňuje sociální 
kontakty. Jde o organizovaný sport s registrovanými členy, tréninky a účastí v soutěžích.  
 
d. Sportovní infrastruktura  
Existence sportovní infrastruktury je jednou ze základních podmínek provozování většiny sportovních 
aktivit. Obec vytváří základní podmínky pro provozování různých forem sportu a pohybových aktivit a 
snaží se rozvíjet sportovní zázemí dle potřeb všech věkových kategorií obyvatelstva. 
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11. Popis cílů a záměrů 

Obec Břestek podporuje na svém území zájem o sport jako samozřejmou součást zdravého životního 
stylu. Obec se snaží vytvářet občanům prostor k rozvíjení schopností a dovedností ve všech 
základních sportovních oblastech. 
 
Oblasti podpory sportu: 

A) Sportovní činnost dětí a mládeže 
B) Sport pro všechny 
C) Sportovní infrastruktura 

 
Tabulka č.3  - Oblasti podpory sportu, cíle a plány 

Oblast A. Sportovní činnost dětí a mládeže 

Cíl  Podnícení zájmu o sport  

 Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu.  

 Nabídka smysluplné zábavy a současně rozvíjení schopností a dovedností v této 
oblasti vedoucích k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.  

Záměry 
  
  
  
  

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce  

- Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu 
s aktuálními potřebami.  

- Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možnosti 
rozpočtu a dotací.  

Oblast B. Sport pro všechny 

Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy 
pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.  

Záměry 
  
  
  
  

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce.  

- Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu 
s aktuálními potřebami.  

- Iniciace pořádání nových sportovních akcí v obci.  

- Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.  

- Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.  

- Zapojení veřejnosti do sportovní činnosti. 

- Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času.  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti 
rozpočtu a dotací.  

Oblast C. 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.  

- Rozšiřování stávajících sportovních zařízení v rámci obce.  

- Monitorování stavu sportovních zařízení.  

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti 
rozpočtu a dotací.  
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12. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Stabilní finanční podpora sportu, sportovních 
aktivit a sportovních zařízení z rozpočtu obce 
Břestek 

Neexistence aktuální dlouhodobé koncepce 
v oblasti rozvoje sportu 

Rozsáhlá síť cyklostezek a oblíbenost cyklistiky 
mezi místními obyvateli 

Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní trávení 
volného času 

Podpora sportovních akcí ze strany obce Chybějící prostředky na odměňování dobrovolníků 
ve sportu 

Spolková základna významně se podílející na 
rozvoji a kvalitě života 

Závislost na grantech a dotacích v oblasti rozvoje 
infrastruktury sportu 

Investice do sportovní infrastruktury ze strany 
obce 

Nedostatek možnosti trávení volnočasových aktivit 
pro teenagery- chybějící pumtruckové a 
workoutové hřiště v obci 

Vysoký potenciál přirozených přírodních 
podmínek pro sport. a pohyb. aktivity obyvatel. 

Nedostatek aktivních lidí ve spolkových činnostech. 

Zvyšování kvality vybavenosti a služeb pro 
cyklisty – budování cyklostezek včetně 
doprovodné infrastruktury,  

Neexistence letního koupání v obci. Mělo by 
vynahradit zřízení retenčních vodních ploch 
v rekreační lokalitě. 

Dlouholetá tradice a aktivní přístup  
k vedení dětí a mládeže ke sportu 

Špatná přístupnost rekreační lokality 

Připravené projekty k realizaci Soukromé vlastnictví pozemku bránící rozvoji území 
obce 

Vybudování chodníků k Baloncentru – zvýšení 
bezpečnosti 

Chybějící cyklostezka Břestek - Tupesy 

Velmi aktivní neformální sportovní aktivity 
podporované z obce (ceny do soutěží). 

Chybějící sportovní areál 

Výchozí místo cyklistických a turistických tras do 
Chřibů. 

Špatný technický stav fotbalového hřiště 

Obcí prochází velké množství cyklistických a 
turistických tras v návaznosti na významné 
turistické cíle regionu 

 

 

 

Příležitosti  Hrozby 

Zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času s 
ohledem na rostoucí trend zdravého životního 
stylu 

Nedostatek finančních prostředků na provoz a 
investice v případě stávajících zařízení 

Vysoký podíl dětí a mládeže sportuje 
neorganizovaně 

Nedostatek finančních prostředků na nové 
projektové záměry investičního charakteru 

Podpořit „prostor“ pro neformální aktivity 
(teenageři, senioři + všichni) 

Ohrožení sportovních zařízení a hřišť vandalismem 

Využití dotačních titulů za účelem podpory 
sportu v obci. 

Zvyšování nákladů na sportovní a volnočasové 
aktivity, náklady na obnovu a modernizaci 
sportovišť 

Vybudování nového sportovního areálu vedle 
fotbalového hřiště. 

Nedostatek nových vedoucích a odborníků pro 
zajištění kroužků a vedení oddílů či klubů 
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13. Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit 

 
Obec Břestek se aktivně podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz 
sportovních zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na 
údržbu a provoz dětských hřišť a sportovišť ve správě obce, podporuje chod jednotlivých spolků, 
rovněž jsou spolkům bezúplatně poskytovány obecní prostory. Obec také investuje do údržby a oprav 
nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají, a poskytuje součinnost při zajišťování dotačních 
titulů. Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního 
zpravodaje, webových s https://www.facebook.com/obecbrestek) i jednotlivých pořádajících 
sportovních spolků, místního rozhlasu a nástěnek. 

14. Financování sportu 

Obec Břestek podporuje sport dlouhodobě a to na několika úrovních. Zajišťuje obnovu a modernizaci 
stávajících sportovišť ve školním prostředí a zasazuje se o výstavbu nových sportovišť. Rekonstruuje, 
modernizuje další stávající sportoviště a místa ve vlastnictví obce a buduje místa nová (např. dětská 
hřiště apod.). 
 

A. Přímá podpora (finanční) 

a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce: 

 Personální náklady (správci sportovních zařízení) 

 Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení  

 Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 

 Poskytnutí prostor v majetku obce pro potřeby činnosti spolků  

 Poskytnutí prostor v majetku obce pro realizace sportovních akcí  
 
b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací obce: 

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

 
c) Poskytovaná jako veřejnoprávní smlouva spolkům na činnost v souladu se zákonem o obcích. 

B. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu 

Obec aktivně vyhledává dotační programy a podává žádosti.  V minulých letech využila dotace na 
podporu rozvoje v oblasti sportu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a evropských fondů. 

C. Nepřímá podpora 

a) ceny do soutěží a závodů 
b) propagace sportovních akcí plakáty, v místním zpravodaji, na www stránkách obce, FB obce 
c) organizační zajištění sportovních aktivit 
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14. Seznam projektových záměrů  

Následující tabulka uvádí seznam projektových záměrů obce Břestek týkající se budování sportovní 
infrastruktury. Vzhledem k vývoji potřeb obyvatel obce, demografickým vývojem a také v závislosti na 
finančních možnostech obce bude tento seznam průběžně aktualizován, doplňován a upravován. 
 
Tabulka č. 4 – Seznam projektových záměrů 
 

Název projektového 
záměru 

Předběžné náklady 
v Kč 

Předběžný termín 
realizace 

Financování 
 

Vybudování workoutového 

hřiště (3 – 4 prvky) 
300.000 Kč 2022 - 2023 Dotace + vlastní zdroje 

Revitalizace dětského 

hřiště u MŠ včetně 

vybodování zahrady 

Ekocentrum Břestek 

3.000.000 Kč 2022 - 2025 Dotace + vlastní zdroje 

Revitalizace fotbal. hřiště 2.000.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování zavlažovacího 

systému 
1.000.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Rekonstrukce sportovní 

haly 
600.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování vodního zdroje 

pro zasněžování 
1.000.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování sportovního 

areálu 
30.000.000 Kč 2022 – 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování Stezky zdraví 5.000.000 Kč 2026 – 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování naučné stezky 2.000.000 Kč 2026 - 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování stezky bosou 

nohou 
1.000.000 Kč 2026 - 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování stezky 

v korunách stromů 
2.000.000 Kč 2026 - 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování cyklotrialové 

dráhy 
5.000.000 Kč 2026 - 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování účelové 

komunikace/ cyklostezky 

Břestek - Tupesy 

10.000.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování 

Cyrilometod.cyklostezky 

Tupesy – Břestek 

10.000.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Vybudování cyklostezky 

Chabaně - Velehrad 
5.000.000 Kč 2025 - 2030 Dotace + vlastní zdroje 

Výměna hl. vodovodního 

řádu pro zasněžování  
400.000 Kč 2022 - 2027 Dotace + vlastní zdroje 

Zázemí pro půjčovnu, 

servis a lyžařskou školu 

v objektu č.e. 511  

200.000 Kč 2022 – 2027  Dotace + vlastní zdroje 
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15. Pasportizace sportovišť 

Tabulka č. 5 Pasportizace sportovišť v majetku obce 

 

KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 1 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Dětské hřiště u Obecního úřadu 

Typ zařízení Venkovní volnočasové dětské hřiště 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnější sportoviště Venkovní hřiště 

Datum pořízení 2013 

Povrch Kombinovaný – pryž, travnatá plocha 

Současný technický stav vyhovující 

Popis Venkovní dětské hřiště s herními prvky a  průlezkami 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a  starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 2 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Dětské hřiště v areálu MŠ 

Typ zařízení Venkovní dětské hřiště 

Správce zařízení MŠ Břestek 

Vnější sportoviště Venkovní hřiště 

Datum pořízení 2008 

Povrch travnatý 

Současný technický stav vyhovující 

Popis Venkovní dětské hřiště s herními prvky, průlezkami a malým 
pískovištěm. 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a  starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne 
 Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 3 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Dětské hřiště u Sekvojovce 

Typ zařízení Dětské hřiště 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnější sportoviště Vnější sportoviště 

Datum pořízení 2017 

Povrch oblázky 

Současný technický stav vyhovující 

Popis Venkovní dětské hřiště s herními prvky a průlezkami. 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize  

Zjištěné nedostatky  

Oprava provedena dne 
 Revizi provedl/a 

 Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne 
 Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne 
 Revizi provedl/a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 4 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Dětské hřiště u Baloncentra 

Typ zařízení 

Dětské hřiště 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnitřní sportoviště Vnější sportoviště 

Datum pořízení 2013 

Povrch oblázky 

Současný technický stav vyhovující 

Popis Venkovní dětské hřiště s herními prvky a průlezkami  

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a  starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  

Termín provedení prohlídky/revize  

Zjištěné nedostatky  

Oprava provedena dne  

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 5 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Fotbalové hřiště 

Typ zařízení Fotbalové hřiště 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnější sportoviště Vnější sportoviště 

Datum pořízení 1964 

Povrch travnatý 

Současný technický stav Nevyhovující hrací plocha 

Popis Fotbalové hřiště s nevyhovující hrací plochou. 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Nevyhovující hrací plocha 

Oprava provedena dne 2022 – 2030 dotace + vlastní zdroje 

Revizi provedl/a starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne 
 Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 6 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Sportovní hala  

Typ zařízení Sportovní hala 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnitřní sportoviště Vnitřní sportoviště 

Datum pořízení 1965 

Povrch  

Současný technický stav vyhovující 

Popis Víceúčelová tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení. 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 7 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Lyžařský areál Ski - Mendl 

Typ zařízení Lyžařský areál – pronájem soukromý subjekt 

Správce zařízení Obec Břestek/ P. Mendl 

Vnější sportoviště Vnější sportoviště 

Datum pořízení  

Povrch Travnatý/ zasněžovaný  

Současný technický stav vyhovující 

Popis Lyžařský areál včetně zázemí 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne X  

Revizi provedl/a starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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KARTA SPORTOVIŠTĚ č. 8 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Kynologický klub Břestek  

Typ zařízení Kynologické výcvikové centrum 

Správce zařízení Obec Břestek 

Vnější sportoviště Vnější sportoviště 

Datum pořízení  

Povrch travnatý 

Současný technický stav vyhovující 

Popis Travnaté kynologické výcvikové centrum s výcvikovými 
překážkami pro výcvik psů. 

Termín provedení prohlídky/revize 20.6.2022 

Zjištěné nedostatky Bez závad 

Oprava provedena dne x 

Revizi provedl/a starosta obce 

Termín provedení prohlídky/revize 
 Zjištěné nedostatky 
 Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a 
 Termín provedení prohlídky/revize   

Zjištěné nedostatky   

Oprava provedena dne   

Revizi provedl/a  
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16. Podpora realizace Plánu rozvoje sportu 

Plán rozvoje sportu obce Břestek ukazuje základní směr rozvoje obce v oblasti sportu v období let 
2022 - 2030. Dokument obsahuje opatření a aktivity, pomocí jejichž realizace bude tohoto směru, 
dosaženo. Zpracovaný dokument bude sloužit k rozvoji sportu v obci, případně pomáhat obci při 
čerpání dotací. 
 
Způsob realizace Plánu rozvoje sportu 
Zpracováním a schválením dokumentu rozvojové aktivity obce nekončí, nýbrž začínají. V této fázi je 
nutné stanovit postup realizace, sledování a aktualizace dokumentu. Realizace dokumentu bude 
uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat jednotlivé aktivity a opatření. 
Tím bude dosaženo naplnění stanovených programových cílů do roku 2030.  
 
Osobou zodpovědnou za realizaci aktivit je starosta/tka obce. Ten/ta bude, ve spolupráci se 
zastupitelstvem obce, především: 

 iniciovat realizaci opatření a aktivit, 

 vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit programu rozvoje, 

 projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit, 

 předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci plánu rozvoje sportu, 

 předkládat k projednání změny a aktualizace Plán rozvoje sportu   

 delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby. 
 

 
 
Monitoring realizace Plánu rozvoje sportu 
Starosta/tka obce je zodpovědný/á také za monitoring a vyhodnocování naplňování plánu rozvoje 
sportu. 
Mezi povinnosti patří zejména:  

 shromažďování informací o průběhu realizace projektů, aktivit a opatření, 

 upřesňování informací o odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit, 
 
 
Způsob aktualizace Plánu rozvoje sportu 
Plán rozvoje sportu je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky mimo 
obec. Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci na 
závažnou změnu vnějších podmínek, potřebu stanovení nových cílů, apod. 
 
Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2030. Dle potřeby je samozřejmě možné 
provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve vazbě na zpracování 
rozpočtu obce na další rok.  
 
Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke kterému 
byly provedeny. Aktualizace Plánu rozvoje sportu a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem 
obce spolu se schvalováním rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný Plán rozvoje 
sportu bude též zveřejněn na internetových stránkách obce. 
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Způsob financování Plánu rozvoje sportu 
 
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě možnosti 

budou využity také prostředky z veřejných rozpočtů (Zlínský kraj, ČR, fondy EU, OP). Obec bude 

usilovat o zapojení do realizace toho plánu rozvoje sportu také soukromý a neziskový sektor. 

Informace o možnostech finančních zdrojů budou upřesňovány v průběhu realizace plánu rozvoje 

sportu. Aktivity Plánu rozvoje sportu budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně 

by měly být realizovány akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů Plánu rozvoje sportu 

Břestek 2022 – 2030. 

 

17. Závěr 

 
Datum schválení: 11. července 2022 Číslo usnesení: 053/2022 Text usnesení: Zastupitelstvo obce 
schvaluje Plán rozvoje sportu obce Břestek na období 2022 - 2030. 
 
Plán rozvoje sportu obce Břestek 2022 - 2030 je zveřejněn na webových stránkách Obce Břestek 

https://www.brestek.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.  

 

 

https://www.brestek.cz/

