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Slovo na úvod 
 
 
Sport hraje v mnohých našich životech nezastupitelnou roli a dá se říci, že ve všech svých podobách je 
významným společenským fenoménem. Je prospěšný pro rozvoj našeho zdraví. 
 
Sport je odrazem životního stylu, ale i kultury. Je častou náplní volného času i stránek novin a časopisů.  
 
Sport a fyzická aktivita obecně hrají důležitou roli v pomoci lidem, aby zůstali zdraví, předcházeli nadváze a 
vyvarovali se různých chronických onemocnění z ní vyplývajících, která se stávají velkým problémem. 
 
Sport lidi všeobecně vede k dobré disciplíně. Člověk musí mít pevnou vůli, protože každý začátek je těžký a 
zprvu nám nic nejde dle představ a máme tendenci to vzdát. Další dny nás všechno bolí a první výsledky se 
dostavují nejdříve za měsíc. Ale kdo vydrží, bude na sobě pozorovat zajímavé změny, které ho budou 
posouvat dál. 
 
Ve spolupráci s vedením obce jsme se rozhodli zpracovat koncepční materiál, který se týká sportu v obci. 
Jedná se zřejmě o první materiál svého druhu v naší obci, můžete se seznámit se spolky, které v obci 
v oblasti sportu působí, s možností volnočasových aktivit. Věřím, že tento materiál bude pro Vás zajímavý a 
podobně jako já zjistíte, kolik sportů je v Březolupech k dispozici. Nabídka je tak široká, že by nám mohlo 
závidět kdejaké město. 
 
Poděkování za tento dokument patří všem předsedům a vedoucím sportovních oddílů, kteří ochotně poskytli 
informace o své činnosti a svých budoucích plánech. Stejně tak obci Březolupy za podporu sportu a 
volnočasových aktivit. Moc bych si přál, aby takoví lidé, kteří vše dělají v rámci svého volného času, vydrželi, 
a aby se k nim připojili i další, mladší generace, které ponesou „břímě odpovědnosti“ za bohatou sportovní 
tradici v Březolupech. 
 
 
Autorem fotografií na úvodní straně je Marek Michalík, kterému rovněž touto cestou děkuji. 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Hubáček 
Předseda sportovní komise Rady obce Březolupy 
 
 
 
 
V Březolupech 4. dubna 2021 
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1. Úvod  
 
 
 
Koncepce rozvoje a řízení sportu obce Březolupy (dále jen Koncepce) představuje dlouhodobý koncepční 
dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu, cíle, priority a konkrétní opatření pro podporu rozvoje sportu 
a sportovní infrastruktury v obci. Koncepce byla projednána s Radou obce Březolupy, s představiteli 
sportovních spolků a konečně dána i k připomínkování veřejnosti, a to na základě strategického přístupu k 
rozvoji a řízení sportu.  
 
Gestorem této Koncepce je Sportovní komise Rady obce Březolupy ve spolupráci s dalšími aktéry a 
zainteresovanými stranami v obci. 
 
Strategie je nastavena na dvě následující programovací období (dle metodiky EU), tj. 2021 – 2027 a 2028 – 
2034. 
 
S ohledem nejen na technologický vývoj, ale i měnící se potřeby jednotlivých spolků a organizací, bude tento 
dokument pravidelně aktualizován, předpoklad je nejméně jednou za 4 roky. 
 
 

1.1 Východiska a kontext Koncepce  
 
Zpracování Koncepce rozvoje a řízení sportu obce Březolupy je v souladu se zákonem č. 230/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla dána 
obcím povinnost rozvíjet sport na základě k tomu zpracovaného koncepčního dokumentu, tzv. plánu rozvoje 
sportu.  
 
Koncepce je strukturována do několika základních částí. V analytické části je provedena analýza 
současného stavu sportovní infrastruktury a současný stav sportovních klubů působících v obci Březolupy.  
 
Syntézu analytické části tvoří SWOT analýza. Na základě výsledků analytické části je definována v rámci 
navazující návrhové části budoucí rozvojová koncepce, která stanovuje priority, na které by se obec, resp. 
sportovní spolky, chtěly či měly v dalším období soustředit.  
 
 

1.2 Metodika zpracování  
 
Pro zpracování dokumentu byly dále využity platné metodické postupy pro tvorbu veřejných strategií. 
Zvolený metodický postup také zajišťuje návaznost na související strategické dokumenty obce, a to 
především na Program rozvoje obce do roku 2027. Byly osloveny všechny sportovní spolky v obci, z nichž 
všechny poskytly informace o svém působení, aktivitách a plánech a navrhly řešení pro rozvoj ve své 
„gesci“. 
 
 

1.3 Přehled základní terminologie  
 
V této části je uveden základní výčet terminologie, která definuje oblast sportu a sportovní činnosti v obci. 

 Sport – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně, 
usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů 
či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. 

 Sportovní činnost – tělesná aktivita, která je provozována příležitostně nebo organizovaně. Cílem je 
dosažení nebo vylepšení fyzické kondice, duševní pohody a upevňování zdraví. Sportovní činnost 
zahrnuje jak běžné pohybové aktivity, tak výkonnostní nebo i vrcholový a profesionální sport a sport 
zdravotně postižených.  

 Sportovní akce – „divácký sport“ nebo příležitost, při níž lidé podávají sportovní výkony, které sledují 
diváci na místě nebo z domova prostřednictvím médií.  

 Sportovní infrastruktura – se dělí dle charakteru infrastruktury na exteriérová a interiérová zařízení, 
multifunkční areály a regenerační zařízení, a dále dle vlastnické a provozní struktury.  

 Ostatní sportovní činnosti – související činnosti se sportovním vzděláváním a výzkumem, sportovním 
lékařstvím, dopingovou kontrolou či také sportovní administrativou 
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1.4 Vymezení sportu v ČR ve vazbě na obec  
 
Sport je považován za důležitou veřejně prospěšnou činnost s velkým množstvím přínosů pro jednotlivce i 
celou společnost. Systém řízení sportu v ČR má jasnou hierarchickou strukturu, která má několik úrovní 
(sportovní svazy, sportovní kluby). Podporu sportu veřejnou správou lze možné rozdělit na centrální a 
regionální úroveň. Za oblast podpory sportu jsou na centrální úrovni odpovědné Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a v roce 2019 ustavená Národní sportovní agentura. Legislativní prostředí sportu je 
definováno Zákonem o podpoře sportu a strategický rozvoj sportu je zaštítěn Koncepcí podpory sportu 
2016 – 2025.  
 
Na regionální úrovni jsou to pak vlastní koncepce rozvoje a podpory sportu jednotlivých municipalit. Ty 
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména mládež. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a 
provozování svých sportovních zařízení, poskytují je pro sportovní činnost občanů a kontrolují jejich 
využívání. V neposlední řadě zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  
 
Za účelem zmapování sportu v celé své šíři lze sport v České republice rozdělit do čtyř základních 
tematických skupin: 

 sportovní činnost,  

 sportovní akce,  

 sportovní infrastruktura, 

 ostatní. 

 

1.4.1 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji 
 
Zlínský kraj má Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu zpracovanou již z roku 2012. V současné době kraj 
připravuje zpracování nového koncepčního dokumentu. Koncepce z roku 2012 stanovila pro rozvoj sportu tři 
strategické cíle, a to: 

 zajištění široké nabídky sportovních aktivit; 

 zajištění úplné a kvalitní sportovní infrastruktury; 

 spolupráce v oblasti sportu a jeho propagace. 
 
Jednotlivá opatření jsou součástí sedmi priorit. Základním rozvojovým směrem Koncepce je nabídnout široké 
možnosti sportovního vyžití pro všechny aktivní sportovce, obyvatele a návštěvníky, a to v moderních 
sportovních zařízeních. V souladu s Koncepcí jsou krajem alokovány finanční prostředky do podpory sportu. 
Tímto zdrojem je zejména fond Zlínského kraje (sekce mládež a sport), kterým se poskytuje programová a 
účelová podpora na sportovní a mládežnické aktivity 

 

1.4.2 Strategické dokumenty na úrovni obce Březolupy  
 
Program rozvoje obce na období 2021 – 2027 
 
Z hlediska podpory sportu v obci je relevantní zejména strategický dokument Program rozvoje obce na 
období 2021 – 2027 (dále PRO), který schválilo Zastupitelstvo obce Březolupy č. 10/2020 dne 23.09.2020.    
 
PRO představuje střednědobý koncepční dokument na období let 2021 –2027. Program popisuje hlavní 
problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení 
problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu 
obce. 
 
Jeden ze tří specifických cílů PRO v návrhové části je zaměřen právě na podporu sportu a volnočasových 
aktivit, viz následující tabulka: 
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       Tab. 1: Specifické cíle Programu rozvoje města 

 

                          Zdroj: Program rozvoje obce Březolupy 2021 - 2027  
 

 
Jedná se o významnou oblast rozvoje, neboť podkladem pro zpracování PRO bylo dotazníkové šetření mezi 
obyvateli, kteří přisoudili sportu významnou roli v dalším rozvoji obce. 
 
Fakt, že jsou v oblasti sportu rezervy na zlepšení, dokládá právě jeden z grafů průzkumu, kdy kvalitní 
„sportovní vyžití“ označili občané v průzkumu z roku 2020 jakou druhou nejméně častou odpověď, co se jim 
nejvíce líbí. 
 
 
      Tab. 2: Dotazníkové šetření Programu rozvoje města 

 
       Zdroj: Program rozvoje obce Březolupy 2021 - 2027 

 
 
Další část dotazníku zjišťovala, na jaké oblasti by lidé přednostně využili obecní finanční prostředky. Za 3 
největší priority občané označili podporu bytové výstavby, na druhém místě právě podporu kulturních, 
společenských a sportovních aktivit, kterou upřednostnili dokonce před rekonstrukcí místních komunikací. 

 
 
Územní plán obce Březolupy 

 
Územní plán obce (ÚP) je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. 
z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných 
domků. ÚP tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce. 
 
Obsah ÚP je následně závazný pro rozhodování v území, především v rámci územního řízení. V území 
regulovaném územním plánem tak například nemůže být umístěna taková stavba, která by byla v rozporu s 
podmínkami stanoveným ÚP. 
 
Případná nová sportovní infrastruktura tudíž musí být v souladu s ÚP. Obec Březolupy má ÚP platný z roku 
2009 (nabytí účinnosti 6.11.2009) s následnými schválenými změnami. 
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1.5 Dopady sportu na společnost 
 
Sportování a jeho podpora má prokazatelně značné množství pozitivních, neekonomických dopadů. Mezi 
přínosy podpory a rozvoje sportu patří např.:  

 zdravotní přínosy – sport pozitivně ovlivňuje zdraví lidí po fyzické i psychické stránce, zlepšuje 
fyzickou kondici obyvatelstva atp.; 

 sociální přínosy – podpora výchovy a rozvoje mládeže, sociální integrace, budování sociálních 
vztahů, prevence kriminality atp.; 

 marketingové přínosy – zlepšování image obce a jeho prezentace navenek, posílení identifikace 
obyvatel s obcí, zvýšení zájmu o sportovní aktivity obyvatel atp. 

 
Pozitivní dopady zpravidla výrazně převažují nad těmi negativními (zranění, znečistění prostředí od 
motosportů aj.), přesto je nezbytné zohlednit i tyto v rozvoji sportu. Finanční podpora sportu by tak neměla 
být primárně zdůvodňována růstem ekonomických ukazatelů, ale spíše mixem pozitivních multiplikačních 
efektů. Snaha obce by pak měla vést k optimalizaci poskytnutých prostředků tak, aby docházelo k 
maximalizaci těchto pozitivních efektů (včetně těch ekonomických) při minimálních negativních dopadech. 
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2. Analytická část  
 
 
 
 
Cílem této části Koncepce je získat komplexní přehled o výchozích podmínkách sportu v obci Březolupy. Za 
tímto účelem byla provedena analýza současného stavu nabídky a poptávky sportovní infrastruktury, dále 
analýza klíčových aktérů sportu v obci a finanční analýza podpory sportu. Výsledkem je analýza, která 
mapuje stávající stav sportu a sportovní infrastruktury v obci, na jejímž základě je definována jeho budoucí 
strategie pro období do roku 2034. 
 

2.1 Demografická struktura obyvatel obce 
 
Pro definování cílů a strategického rámce této Koncepce je nezbytné blíže analyzovat demografickou 
strukturu obyvatel obce. Vývoj demografické struktury v jednotlivých populačních skupinách je podstatným 
faktorem pro zaměření podpory sportu v obci. Celková populace obce za posledních léta spíše stagnuje, 
k 31.12.2015 měla obec celkem 1691 obyvatel, k  31.12.2019 pak 1683 trvale žijících obyvatel, a to 
s průměrným věkem 42,1 let. Pro informaci, při sčítání v roce 2001 měla obec 1548 obyvatel, za 20 let se tak 
rozrostla o cca 150 obyvatel. 
 
 
     Tab. 3: Obyvatelstvo obce Březolupy dle věkových skupin (1.1.2020) 

 
       Zdroj: ČSÚ 

 
Z hlediska formulace cílů Koncepce je tak podstatná zejména skutečnost měnícího se věkového složení 
populace. Snižuje se zejména podíl obyvatel v produktivním věku na úkor obyvatel ve věkové skupině 65+, 
kteří mohou mít odlišné požadavky na nabídku obce v oblasti sportu. 

 

2.2 Základní sportovní infrastruktura 
 
Obecně se dá říci, že v obci je kvalitní sportovní vyžití, na čemž má výrazný podíl vysoký počet spolků, které 
v obci fungují. 
 
Z hlediska vybavenosti sportovními zařízeními obec disponuje opravenou víceúčelovou halou, fotbalovým 
travnatým hřištěm, plochou dráhou, tenisovým kurtem, volejbalovým hřištěm, kluzištěm, skateparkem, 
posilovacími stroji, 3 dětskými hřišti, střelnicí a motokrosovou dráhou. Víceúčelová hala slouží k pořádání 
společenských a kulturních akcí jakými jsou plesy, hody, koncerty či právě sportovní akce. Od roku 2010 
probíhala rekonstrukce haly, která byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Dětská 
hřiště byla v roce 2014 zrealizována v rámci mikroregionu Za Moravú prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední Morava.  
 
V centru obce se nachází fotbalové hřiště, které je obklopené závodní (plochou) dráhou, která slouží 
Autoklubu Březolupy, provozujícímu motocyklový sport. Plochodrážní tradice je v obci historicky silná a 
plochodrážní závody patří mezi nejnavštěvovanější akce roku.  
 
Ve výčtu sportovní infrastruktury nelze opomenout ani cyklostezky (v našem případě zpevněné polní cesty) 
či cyklotrasy, které v posledních letech zažívají svůj „boom“ a v jejichž budování je obec Březolupy velmi 
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aktivní. Zpevněné polní cesty slouží především pro volnočasové aktivity, zdravotní sportovní procházky, 
cyklistiku či in-line bruslení. 
 
Mezi nejvyužívanější patří polní cesta spojující Březolupy a se sousední Topolnou či Březolupy – 
Nedachlebice. Obec leží na významné cyklotrase 5055 vedoucí z Uherského Hradiště do Zlína, kdy 
v Březolupech se trasa odklání na Zlámanec a dále pokračuje směrem do místních částí Zlína (Kudlov, 
Jaroslavice).  
 
Obec není dostatečně napojena na Bílovice, přestože dle průzkumů patří mezi prioritní (navázání na 
Uherské Hradiště). 
 
Hlavní sportovní infrastrukturu lze identifikovat následovně: 

 
Víceúčelová hala 

Vlastník Obec Březolupy 

Rekonstrukce 2014 – zateplení a výměna oken 
2018 – rekonstrukce sociálního zázemí 
2019 – rekonstrukce podlahových ploch 
2020 – rekonstrukce osvětlení 

Vybavení - zázemí sportovních potřeb pro spolky a potřeby tělesné výchovy pro ZŠ a MŠ 
- hřiště pro kolektivní sporty 
o malá kopaná 
o volejbal 
o florbal 
o basketbal (jen s jedním košem) 
o badminton 
o střelba ze vzduchových zbraní (pistolí, pušek aj.). 

  

 
 
 
 

Šatny pro sportovce 

Vlastník SK Březolupy, z.s. 

Výstavba 2020-2021 – výstavba nového zázemí 

Vybavení - zázemí pro oddíly SK Březolupy, z.s. a další sportovní složky 
- sportovní potřeby 
- šatny, sociální zařízení, společenská místnost, technické zázemí aj. 
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Fotbalové hřiště 

Vlastník SK Březolupy, z.s. (na pozemcích obce Březolupy) 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - fotbalové brány 
- fotbalové střídačky 
- zavlažovací systém 
- doskočiště pro skok daleký 
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Plochá dráha a její zázemí 

Vlastník Autoklub v AČR Březolupy (na pozemcích obce Březolupy) 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - nekryté tribuny s kapacitou na sezení cca 1000 míst 
- plochá dráha 
- signalizační zařízení 
- depo 
- bezpečnostní zařízení 
- startovací zařízení 

  

 
 
 
 

Motokrosový areál 

Vlastník Technické sporty Březolupy, z.s. 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - motokrosová dráha 
- sociální zázemí 
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Sportovně - rekreační areál I (centrum obce) 

Vlastník Obec Březolupy 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - dětské hřiště s hracími prvky 
- asfaltobetonové hřiště pro kolektivní sporty (v zimě slouží jako kluziště) 
- skatepark 
- posilovací stroje 

  

 
 
 
 

Sportovně - rekreační areál II (areál autocampingu) 

Vlastník Obec Březolupy 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - sportovní hřiště s možností tenisového kurtu resp. malé kopané 
- házenkářské brány 
- beachvolejbalové hřiště 
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Sportovní střelnice 

Vlastník Sportovně střelecký klub Březolupy 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - krytá střelnice (objekt) 
- střelecký areál do vzdálenosti cca 100 m 

 

 
 
 
 

Dětské hřiště u MŠ 

Vlastník Obec Březolupy 

Nájemce ZŠ a MŠ Březolupy, p.o. 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - dětské hřiště s aktivními hracími prvky 
- brouzdaliště 

  

 
 
 
 
 



Koncepce rozvoje sportu obce Březolupy 2021 - 2034 Stránka 14 

Dětské hřiště u ZŠ 

Vlastník Obec Březolupy 

Nájemce ZŠ a MŠ Březolupy, p.o. 

Rekonstrukce Pravidelná údržba 

Vybavení - dětské hřiště s aktivními hracími prvky 
- ping-pongový stůl 

  

 
 
 
 

2.3 Další volnočasová infrastruktura  
 
Součástí infrastruktury sloužící pro pohybové aktivity je také volnočasová infrastruktura. Kromě již 
zmíněných sportovních zařízení, která obyvatelům slouží pro jejich sportovní aktivity, ji tvoří také 
infrastruktura sloužící pro volnočasové pohybové aktivity, jako je cyklistika, běh, in-line bruslení, turistika či 
procházky aj. Jedná se zejména o značené cyklotrasy, zpevněné polní cesty nebo turistické trasy.  
 
Tato infrastruktura podporuje větší míru využití alternativních druhů individuální dopravy po obci, ale také 
nabízí možnosti pro individuální pohybové aktivity. Vzhledem k tomu, že Březolupy jsou napojeny na 
cyklotrasy, jeho obyvatelé mohou snadno pro jízdu na kole zvolit i delší trasy.  
 
 

     

Polní cesta u rybníka Hluboček        Polní cesta Březolupy - Topolná 
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Součástí volnočasové infrastruktury jsou i altány, které jsou součástí polních cest a pěších tras. V nejbližším 
okolí Březolupy lze posedět u několika altánů. 
 
 

Obr. 1: Turistický okruh po březolupských altánech 

 
 

Turistický okruh po altánech v Březolupech patří mezi oblíbené volnočasové aktivity. 
 

 
Mezi volnočasové pohybové aktivity, které obec podporuje, patří posilovací 
stroje (venkovní fitness či street workout), které slouží všem generacím. 
Tyto posilovací stroje se stávají přirozenou součástí našeho každodenního 
života. Cvičení na venkovních posilovacích strojích umožňuje nejenom 
lidské tělo procvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé, anebo některé jeho části, 
ale zároveň cvičení na venkovních posilovacích strojích může mít 
rehabilitační účinek po náročných operacích a zranění končetin. 

 
 

 

2.4 Sportovní spolky 
 
Na svou velikost působí v Březolupech řada sportovních spolků klubů a jiných sportovních organizací, které 
pokrývají velmi širokou škálu možností sportovního vyžití. 

 
V obci působí 4 organizované sportovní spolky (kluby), tj. s vlastní právní subjektivitou. Některé spolky 
(kluby) dále pod sebou sdružují další oddíly. Celkem v Březolupech nalezneme 13 organizovaných druhů 
sportů. Tady je jejich přehled: 

 
 SK (sportovní klub) Březolupy, z.s. 

o Fotbal 
o Volejbal 
o Florbal 
o TSS (tanečně-sportovní skupina) Pohoda 
o Badminton 
o ZRTV (základní rozvoj tělesné výchovy) muži 
o ZRTV (základní rozvoj tělesné výchovy) ženy 
o Cvičení rodičů s dětmi 

 Technické sporty Březolupy, z.s. 
o MotocrossTeam 
o Letecko-modelářský klub 
o Sportovně střelecký klub 

 

- altán U Kameňa 
- altán Chrástka 
- altán Lesy ČR 
- altán Jezero 
- altán Čertoryje 
- altán Bařinky 
- altán Nedachlebice 
- altán Buchlov 
- altán Nový Dvůr 
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 Autoklub v AČR Březolupy 

 Klub českých turistů, odbor Chřibský lenochod Březolupy 

 
Samostatnou kapitolou, která nesmí v koncepci sportu chybět, jsou instituce, které hrají ve sportu rovněž 
důležitou roli (v případě obce a škol doslova stěžejní), byť mezi spolky nepatří. Jsou to: 
 

 Školská zařízení 

 Obec Březolupy 

 SDH Březolupy 

 

Název organizace SK Březolupy, z.s. 

IČO 484 91 993 

Adresa Březolupy 476 

Statutární zástupce Ing. Radek Berecka 

Rok založení 1921 

Organizační struktura  Oddíl fotbalu 

 Oddíl volejbalu 

 Oddíl florbalu 

 Tanečně sportovní skupina Pohoda 

 Oddíl badmintonu 

 ZRTV muži 

 ZRTV ženy 

 Cvičení rodičů s dětmi 

Počet členů 284 

Popis činnosti Jedná se o nejstarší a největší sportovní organizaci v obci, která v průběhu 
své historie několikrát změnila název, naposled v roce 2016, kdy změnila 
název z Tělovýchovné jednoty Sokol Březolupy na SK Březolupy, z.s. 
V současné době sdružuje 8 samostatných oddílů. 

Spolek je majitelem šaten pro sportovce, které byly znovupostaveny v letech 
2020 – 2021 (stavba původních kabin byla zahájena v roce 1958), ke 
sportovním aktivitám využívá především víceúčelovou halu v majetku obce a 
fotbalové hřiště. 
 
Fotbal 

 V obci byl založen již v roce 1928, aktuálně sdružuje 92 členů 
registrovaných pod FAČR. 

 Přípravka patří mezi stabilní týmy klubu a soutěžně funguje od roku 
2007. Hraje okresní soutěž a pravidelně patří mezi nejlepší, i když 
v této kategorii se výsledky nezaznamenávají a ostatně ani nejsou 
důležité. Malí hráči trénují 2x týdně. 

 Žáci hrají tzv. kategorii „M“, tedy na šířku hřiště, a to rovněž v rámci 
okresní soutěže. Rovněž trénují 2x týdně. 

 Dorost bývá z hlediska organizace zpravidla nejnáročnější, v celém 
okrese Uherské Hradiště působilo v okresním přeboru (jediné okresní 
soutěži) v roce 2020 pouhých 10 týmů. 

 Družstvo mužů hrálo od roku 2007 do roku 2019 krajské soutěže, 
nyní působí v okresním přeboru.  

 Činnost oddílu je téměř celoroční a klade velké nároky jak na 
organizační tak i na materiální zabezpečení.  

 
Florbal 

 V současné době se nepodařilo přihlásit do soutěže mládežnický tým 
a tím padla i možnost účasti mužů v Regionální lize, kterou oddíl 
v minulých letech hrál (Přebor Jihomoravského a Zlínského kraje). 
Hráči se ovšem scházejí k pravidelným tréninkům ve víceúčelové 
hale. Oddíl pak v průběhu roku se účastní několika nesoutěžních 
víkendových turnajů.      

 Oddíl eviduje 22 členů. 

 Nově má již i oddíl žáků (od roku 2020). 
 
Volejbal 

 Volejbalový oddíl mužů donedávna hrál krajský přebor I. třídy. V roce 
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2017 se ovšem nepodařilo pro nedostatečný zájem dětí rozběhnout 
kroužek volejbalu. V současné době se pouze trénuje, jednou za rok 
je organizován Pouliční turnaj. 

 V roce 2020 čítal oddíl 12 členů. 
 

 
Sportovně-taneční skupina Pohoda 

 Pod vedením 5 cvičitelek zajišťuje spolek 2x týdně ve víceúčelové 
hale cvičení mládeže od 4 do 18 let. V oddíle cvičí v průběhu roku až 
80 dětí, ze kterých je asi 70 % registrováno pod SK Březolupy. 
Cvičení je rozděleno na čtyři skupinky podle věku. Pohybová aktivita 
je rozvíjena cvičením na nářadí, cvičením s nářadím a zejména 
nácvik pohybových skladeb. Každý rok je ve všech skupinách 
nacvičována nová skladba. 

 Oddíl sdružuje 70 aktivních členů 
  

ZRTV muži (staří páni fotbal) 

 Pod cvičením mužů působí již několik let, schází se 1x až 2x týdně 
v zimě ve víceúčelové hale a v létě na fotbalovém hřišti. Každý rok se 
účastní regionálního turnaje hráčů nad 35 let Regionu Za Moravú, 
popř. dalších turnajů.¨ 

 Nesoutěžním aktivitám se věnuje 20 členů. 
 
ZRTV ženy (aerobic) 

 Ženy se schází ke svému cvičení 1x týdně ve víceúčelové hale 
v období od října do května. Cvičení je většinou orientováno jako 
aerobic, ale i cvičení s cvičebními pomůckami jako je posilovací 
guma a velký míč. Pro malou účast žen a ukončení činnosti cvičitelky 
je dočasně cvičení ukončeno. 

 
Badminton 

 Jedná se o nový oddíl o základně 32 členů, který se stal součástí SK  
od roku 2020 přechodem z příspěvkové organizace Astra Zlín. 
Mládež trénuje 1x týdně ve víceúčelové hale. 
 

Cvičení dětí s rodiči 

 Podobně jako badminton se jedná o nový oddíl, který v roce 2020 
přešel pod SK z organizace Astra Zlín. 

 Cvičení se pravidelně účastní 24 osob, schází se 1x týdně. 

 
 

Název organizace Technické sporty Březolupy, z.s. 

IČO 484 91 551 

Adresa Březolupy 475 

Statutární zástupce Zdeněk Jančara 

Rok založení 1952 - ZO SVAZARM 
1990 - změna názvu na STSČ (Sdružení technických sportů a činností) 
2016 - transformace na Technické sporty Březolupy, z.s. 

Organizační struktura  MotocrossTeam 

 Sportovně střelecký klub 

 Letecko-modelářský klub 

Počet členů 128 

Popis činnosti MotocrossTeam Březolupy 

 Klub byl založen v roce 2000, byť počátky původního oddílu sahají 
do roku 1959, kdy se motokros team stal složkou tehdejší organizace 
SVAZARM  

 Aktuálně v klubu působí 50 aktivních členů 

 Činnost je zaměřena na rozvoj a podporu motokrosového sportu, 
výchovu mládeže, organizace tréninků, pořádání motokrosových a 
enduro závodů, podílení se na organizaci tradičních motoristických 
burz a plochodrážních závodů 

 Klub má k dispozici pozemky (částečně ve vlastnictví či pronájmu) v 
lokalitě Sluneční vinohrad a na nich je vybudovaná motokrosová, 
endurová a dětská trať. Zázemí je tvořeno dvěma námořními 
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kontejnery s přístřeškem, dřevostavbou sloužící pro posezení a 
bufetem, 2x suchými WC, startovacím zařízením, potrubím a 3 
nádržemi pro skrápění trati pro snížení prašnosti. Pro úpravu trati je k 
dispozici buldozer DT-75 (vlastnictví) a traktor Zetor 10145 
(pronájem) s příslušenstvím (disky, brány, válec, vlečka). Pro 
zajištění provozu klub dále disponuje elektrocentrálami, motorovými 
čerpadly s hadicemi, automatickou časomírou, vytyčovacími páskami 
a jiným drobným spotřebním materiálem.  

 
Sportovně střelecký klub Březolupy 

 Klub byl založen v roce 1970 a toho času sdružuje 25 stálých členů. 

 Činnost je zaměřena na sportovní střelbu mládeže ze vzduchových a 
malorážových zbraní. Každoročně jsou pořádány tři celostátní 
vzduchovkové závody a jeden závod z malorážkové pušky. Během 
roku se členové účastní kolem 53 národních i mezinárodních závodů, 
včetně Mistrovství ČR, Českého poháru mládeže, Kontrolních 
závodů reprezentace a Akademického mistrovství ČR.  

 Klub má k dispozici vzduchové pistole TAU, 7 kromě jedné Tau mk.8 
pořízené v roce 2015, vyrobeny v 70. a 80. letech a už neodpovídají 
dnešním požadavkům. Pušky TAU 200 z 80. let jsou používány 
omezeně pro začátečníky k získání základních návyků. Novější 
pušky jsou pořizovány od roku 2008. Malorážky ze 70. a 80. let jsou 
zastaralé a klub je využívá jen pro začínající sportovce. Pokročilí 
střelci mají zbraně a výstroj vlastní. Výstroj (střelecké kabáty, řemeny 
a rukavice) je k dispozici jen pro začátečníky. V roce 2020 klub 
pořídil nový elektronický terč SETA. Střelivo si každý hradí sám. 
Budova střelnice má nové sociální zařízení, vlastní čističku 
odpadních vod, elektrické vytápění, rozšířené zastřešené venkovní 
střeliště, vyměněné okna a vstupní dveře.  

 
Letecko-modelářský klub 

 Klub byl založen v roce 1978 a toho času sdružuje 17 členů. 

 Za dobu své existence procházel klub organizačními změnami, které 
poskytovaly možnosti k bohaté zájmové činnosti žáků, juniorů, ale i 
seniorů.  

 V posledních dvaceti letech se zaměřuje hlavně na volnočasovou 
aktivitu mládeže. Členové většinou opouští klub v průběhu VŠ studia 
nebo po založení rodiny. 

 Klub byl založen jako kroužek plastikových modelářů, později se 
rozšířil o kroužek modelářů volných modelů a v témže roce 
následoval třetí kroužek klubu – upoutaných modelů. V této struktuře 
pracoval klub nejdéle. Po dobu přibližně pěti let (kolem roku 1987) 
působil v klubu také kroužek RC modelářů – seniorů. 

 V současnosti má klub 3 kroužky – plastikoví modeláři začátečníci, 
pokročilí a modeláři papírových modelů. 

 V současné době je klub hodnocen jako jeden z modelářských klubů 
s nejpočetnější členskou základnou mládeže do 18 let na Moravě.  

 Popis stávajících aktivit resp. zaměření jednotlivých oddílů 
o Začátečníci – příprava, získávání základních dovedností, 

elementární technologie stavby plastikových modelů, zvládnutí 
orientace a základy práce s odbornou literaturou ve fázi přípravy 
na stavbu modelu. První účasti na regionálních soutěžích a 
výstavách pro nejmenší. 

o Pokročilí – starší žáci a kadeti – pokročilé technologie stavby, 
zvládnutí práce se speciálními materiály a doplňky pro stavbu 
modelů. Účast na mimoregionálních soutěžích a příprava na ně. 

 V letech 1994 - 2010 byl klub pořadatelem mezinárodní soutěže a 
výstavy modelů pod názvem Vánoční cena“. V období 2000 - 2010 
byli každoročně nominováni zástupci klubu na mistrovství ČR žáků 
pro plastikové modely. Několikrát dosáhli zástupci klubu na post 
vicemistra ČR plastikových modelů. Členové klubu se také stali 
držiteli několika prestižních mezinárodních cen v papírových 
modelech. 

 Klub má k dispozici  kompresory, stříkací pistole pro airbrush, 
propagační RC modely aut a vrtulníků. 
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Název organizace Autoklub v AČR Březolupy 

IČO 628 31 950 

Adresa Březolupy 475 

Statutární zástupce Jaroslav Gavenda 

Rok založení 1961 

Organizační struktura Plochá dráha 

Počet členů 43 

Popis činnosti Autoklub je pobočným spolkem Autoklubu České republiky, který sdružuje 
aktivní zájemce o motocyklové disciplíny – především plochou dráhu, 
motokros a silnici. 

Hlavní náplní spolku je především činnost plochodrážního klubu, kde jde 
především o účast a reprezentaci klubu ve vypsaných šampionátech, 
výchova mladých plochodrážních adeptů a pořádání tradičních závodů na 
domácím stadionu.  

Téměř 15 let klub pracuje s mládeží od 3 let věku, kde se na plochodrážním 
oválu, který je velmi vhodný zejména svou velikostí a bezpečnostní výbavou, 
učí základním pravidlům rychlé a bezpečné jízdy na motocyklech.  Avšak 
většina adeptů později přechází na populárnější motokros. Ve spolupráci 
s MotocrossTeamem Březolupy pak reprezentují i Autoklub a jsou klubem 
především finančně podporováni do konce juniorského věku. Během této 
aktivity prošlo kroužkem na cca 50 mladých adeptů. V současnosti je v klubu 
18 aktivních jezdců. 

V další náplni klubu je činnost sportovního střediska ČR pro silniční závody 
motocyklů /SMS - SZM/. Jedná se zde především o metodickou a 
organizační spolupráci jezdců ve vztahu k Autoklubu ČR / školení, licence, 
pojištění atd/ 

Plochodrážní areál je využíván i formou zápůjčky pro pořádání závodů RC 
modelů, Fechtl cupu a Moped cupu 

Vybavení autoklubu tvoří plochodrážní ovál s příslušenstvím a tribunami, 
stavby – depo pro motocykly se sociálním zázemím a sklady a mechanismy 
na údržbu jsou převážně v majetku Technických sportů, z.s. a jsou využívány 
formou pronájmu. Na bedrech spolku však spočívá údržba a drobné opravy 
celého sportovního areálu mimo vnitřní zelenou plochu hřiště.  

V souvislosti se změnami v přerozdělování dotací na údržbu a opravy 
nemůže klub počítat s výraznější finanční podporou, s cca třetinovou 
podporou ze strany obce nelze realizovat žádné větší a nákladnější opravy či 
úpravy areálu. 

 
 

Název organizace Klub českých turistů, odbor Chřibský lenochod Březolupy  

IČO 440 18 908 

Adresa Březolupy 90 

Statutární zástupce Dušan Škrabko 

Rok založení 1959 

Organizační struktura --- 

Počet členů 61 

Popis činnosti Odbor je registrován jako pobočný spolek KČT. V současnosti se v něm 
sdružuje 61 členů. Tři členové jsou vyškoleni jako vedoucí turistiky a jeden 
jako vedoucí turistiky mládeže a jeden člen má kvalifikaci z horolezeckého 
minima. 

Členové se zaměřují na účast na pěších výletech organizovaných jak 
mateřským klubem, tak i v celostátním měřítku. Několik jednotlivců se účastní 
turistických závodů a dvakrát ročně sjíždění řek na kánoích. 

Členové oddílu mládeže se kromě turistických závodů účastní prázdninových 
pobytů v různých kempech nebo na chalupě na Slovensku. Též se účastní 
celostátních srazů oddílů mládeže, pokud se uskuteční. Jinak se občas vydají 
na kolech nebo bruslích po okolních cyklostezkách. 
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Školská zařízení 
 
Podstatnou roli v podpoře sportu a volnočasových aktivit také sehrávají školská zařízení zřizované obcí. 
Jedná se o úplnou (devítiletou) základní školu a mateřskou školu, jejichž role je podstatná zejména 
v podpoře sportu dětí a mládeže. U obou budov, jak bylo zmíněno, se nachází dětské hřiště s aktivními 
hracími prvky, u mateřské školy přizpůsobené především ke zvládnutí motoriky. 
 
Hřiště prošla modernizací, aby splňovala soudobé bezpečnostní i estetické požadavky. 
 
Kromě dětských sportovních hřišť, která spadají do volnočasových aktivit, byl při základní škole zřízen oddíl 
florbalu. Pod oddíl spadá cca 60 žáků od 1. do 9. třídy, tj. 3 skupiny po 20 žácích. Oddíl má k dispozici 
florbalové branky, výstroj brankářů a hokejky. 
 
Škola využívá především možnosti tělesné výchovy ve víceúčelové hale a k dispozici o fotbalové hřiště 
včetně doskočiště pro skok daleký. 
 
Hlavním problémem je nedostatek učitelů s aprobací na tělesnou výchovu. 
 
 

Obec Březolupy 
 
Přestože obec je zaměřena především na veřejnoprávní činnost dle zákona, nelze její roli v seznamu 
analýzy sportovních organizací vynechat. Je vlastníkem většiny sportovní infrastruktury a do modernizace a 
údržby této infrastruktury pravidelně investuje finanční prostředky, stejně tak přispívá na podporu místních 
sportovních spolků, které by bez podpory z obce nemohly fungovat na takové úrovni, na které se teď 
nacházejí. 
 
Ve vlastnictví obce jsou areály volnočasových aktivit (sportovní a dětská hřiště), víceúčelová hala, ale např. i 
fotbalové hřiště či cyklostezky pro volnočasové aktivity.  
 
Záměry, které jsou na sportovním poli pro obec žádoucí, jsou nastíněny v návrhové části této Koncepce. 
 
 

SDH Březolupy 
 

Dobrovolné hasičské sbory doplňují 
činnost profesionálních hasičských 
sborů. Na obcích jsou ovšem i 
významným spolkem z hlediska 
společenského, kulturního a sportovního 
života obce, podobně jako kulturní 
složky, sportovní kluby atd. Soutěže v 
hasičských dovednostech jsou nyní 
označovány jako požární sport. Přestože 
SDH Březolupy se prozatím neúčastní 
takových sportovních závodů, jednou 
týdně se scházejí malí hasiči a trénují na 
budoucí závody. Základna SDH 
Březolupy se v posledních letech značně 
rozrůstá a snad tento trend vydrží. 

 
 

2.5 Neorganizovaný sport 
 
Funkce volnočasových aktivit již byla zmíněna, celou kategorii volnočasových a dobrovolných sportovních 
aktivit kategorii můžeme nazvat jako neorganizovaný sport. Jedná se právě o cvičení na posilovacích 
strojích, rodinná turistika, jízda na kole, in-line bruslení, kondiční běhání, zkrátka veškeré dobrovolné 
pohybové aktivity. Odhadem se neorganizovanému sportu alespoň 1x týdně věnuje polovina obyvatel obce. 
 
V rámci neorganizovaného sportu lze v Březolupech najít i další aktivity, které jsou se sportem úzce spjaty a 
vyžadují svou pravidelnost, byť nejsou oficiálně sportovním oddílem.  
 
Takovým je např. Kynologický klub Březolupy, který má v obci dlouholetou historii, před rokem 1989 byl 
dokonce součástí ZO SVAZARM. Zatímco dříve navštěvovala kynologické spolky pouze plemena služební, 
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v současnosti nejsou na cvičišti výjimkou plemena lovecká nebo společenská. Kromě místních dojíždějí do 
Březolup se svými psy cvičit i lidé z okolních vesnic, např. z Topolné, Bohuslavic, Bílovic, Nedachlebic, 
Šarov, Velkého Ořechova, Biskupic, Uherského Hradiště atd. Pro psí „páníčky“ se tak zcela jistě jedná o 
sportovní aktivitu. 
 
V obci se dále najde i další adrenalinový sport, tzv. MTBřezolupský sprint, konaný na horských kolech na 
vymezené trase v katastru obce, jehož závody pořádá několik místních „cyklonadšenců“. Do závodu se 
může přihlásit kdokoli z místních, ale i závodníků z okolí. Trasa je vedená po polních cestách a vítězové 
(soutěží se ve třech kategoriích rozdělených dále na muže a ženy) se mohou těšit na věcné ceny. První 
závod byl uskutečněn v roce 2010 a do budoucna tak má předpoklady se stát pravidelnou sportovní 
disciplínou.  
 
Nejrůznějších sportovních aktivit, ať již pravidelných či nepravidelných, bychom však v obci našli vícero. Ať 
už se třeba pod záštitou obce uskutečňuje Pohádkový běh pro nejmenší z občanů, halový fotbalový turnaj 
O Pohár starosty obce, tzv. „Štěpánský fotbalový turnaj“, který se v roce 2019 uskutečnil již po dvaadvacáté 
(v roce 2020 byl z důvodu koronavirové pandemie od té doby poprvé zrušen) a kterého se účastní 
pravidelně cca šest desítek hráčů z Březolup nebo rodáků obce. 
 
Čas od času si místní obyvatelé zorganizují např. ping-pongový turnaj, turnaj v kulečníku či šipkách, ale 
podobných akcí bychom našli zcela jistě více. 
 
Určitou zajímavostí v obci je pak Ranč Senožrouti, který se nachází za obydleným územím obce směrem na 
Zlín. Ranč pořádá příměstské tábory u koní. Především děti si mohou během několika dní vyzkoušet starání 
se o koně, vyzkoušet jezdecký sport, vykoupat se v bazénu a jiné aktivity. 
 
 

2.6 Financování sportu 
 
Financování rozvoje sportu – tzn. opatření, aktivit a konkrétních projektů, by mělo být zajištěno z více zdrojů, 
nikoliv pouze z rozpočtu obce. Většina sportovních spolků se snaží i sama získávat externí zdroje, které jsou 
ovšem v oblasti sportu omezené, především ze zdrojů EU. Mezi hlavní další zdroje financování sportu a 
volnočasových aktivit pro spolky patří: 
 

- Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy 
- Národní sportovní agentura 
- Evropská unie (IROP – infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit) 
- Zlínský kraj (Fond sportu) 
- Finanční zdroje nadací a neziskových organizací 
- Finanční zdroje zastřešujících organizací (FAČR aj.) 

 
 
Hlavním a pravidelným zdrojem financování sportu je rozpočet obce. Poskytování dotací na podporu rozvoje 
sportu z peněžních prostředků je poskytováno účelově (tzn. na konkrétní projekt nebo činnosti), až do výše 
100 %, v případě investičních akcí zpravidla do výše 1/3 rozpočtu projektu. Obec zpravidla přispívá na: 

- organizaci sportovních akcí (turnajů, závodů) 
- sportovní činnost – zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů,  
- úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území obce, 
- provoz sportovních zařízení na území obce, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie. 

 
Všechny druhy výdajů jsou započítány v rozpočtu obce. Rozhodování o výši podpory probíhá na základě 
transparentních kritérií pro hodnocení žádostí, které jsou stanoveny speciálně pro účel podpory. 

 
Ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 jsou údaje financování sportu a volnočasových aktivit 
následující: 
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Tab. 4: Výtah z rozpočtu obce Březolupy 2021 (v Kč) 

 
 Zdroj: Rozpočet obce Březolupy 2021 
 
 
Celkem se jedná o významnou částku 1 164 000 Kč, navíc je nutno dodat, že do „pravidelných“ výdajů 
nejsou zařazeny mimořádné investice, jako např. podpora investice z podílu SK na podporu výstavby šaten 
pro sportovce, která od obce v letech 2020 - 2021 činila cca 2,5 mil. Kč. 
 
 

2.7 SWOT analýza 
 
 
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, v tomto případě se jedná o syntézu 
analytické části Koncepce. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 pestrá nabídka sportu a sportovních aktivit 

 dobrá poloha sportovního areálu (ucelenost na 
jednom místě v centru obce) 

 vysoká míra zatížení sportovních zařízení 

 všeobecný zájem o sport v obci 

 sportovní akce a jejich podpora ze strany obce 

 existence sportovní komise při radě obce 

 zájem obce na koncepčním rozvoji sportu 

 dobrá nabídka pro turistiku a cykloturistiku 

 dostatek dětských hřišť a jejich vytížení 

 celoroční možnost sportování díky víceúčelové 
hale 

 nedostatečné rozměry víceúčelové hale pro pořádání 
mistrovských utkání kolektivních sportů (florbal, 
házená aj.). 

 chybí jednotná databáze aktivních členů 

 zastaralé zázemí mnohých sportovních oddílů a klubů 

 finanční možnosti obce nepokrývají úplné potřeby 
sportovních organizací 

 nedostatečná alternace vedoucích sportovních oddílů 
a kroužků 

Příležitosti Hrozby 

 zvýšený zájem občanů o sportovní aktivity a 
zdravotní životní styl 

 vyšší míra zapojení rodičů do sportovních aktivit 

 využití dotací do sportovní infrastruktury a aktivit 

 učitel ZŠ s aprobací na tělesnou výchovu 

 modernizace zastaralé infastruktury a nákup 
nového sportovního vybavení jednotlivých oddílů 

 snížení dotací či příspěvků do sportu v důsledku 
ekonomické recese 

 snižování zájmu především mládeže o sportovní 
aktivity 

 nedostatek trenérů a vedoucích kroužků 

 vandalismus na sportovní infrastruktuře 

 nárůst alternativní zábavy pro děti (PC, mobily...) 

 snížení výdajů na sport z rozpočtu obce 
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3. Návrhová a programová část  
 
 
 
 
Obsahem návrhové části této koncepce je strategie rozvoje sportu a sportovních zařízení, která byla 
navržena na základě analýzy a syntézy dostupných informací o současném stavu tohoto odvětví 
v Březolupech. 

 

3.1 Vize obce v oblasti sportu v roce 2034 

 
 
 
 

 
 
 

3.2 Cíle v oblasti sportu  
 
Naplnění vize vyžaduje konkrétně stanovené cíle, které je vhodné definovat na kratší časový horizont tak, 
aby bylo možné reagovat na změny, které sport mohou ovlivňovat. Vhodně nastavené cíle tak lépe přispívají 
k dosažení vize. Cíle jsou proto stanoveny v horizontu do roku 2025 a v následném výhledu do roku 2034. 
 
Pro každý koncepční materiál je základem strategický cíl, který by chtěl nositel této koncepce dosáhnout, 
resp. minimálně se mu přiblížit. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Strategický cíl je dále rozpracován do jednotlivých specifických cílů, na jejichž základě je stanovena struktura 
priorit Koncepce. Součástí strategických cílů jsou také indikátory pro měření jejich naplnění. Pro obec 
Březolupy jsou dostatečné dva specifické cíle, jak je znázorněno v následující tabulce:  

 
 
Tab. 5: Specifické cíle 

 Název specifického cíle  Indikátor  

Specifický cíl 1 Zkvalitnění sportovní infrastruktury - počet rekonstruovaných sportovních areálů/objektů 
- výstavba nové sportovní nebo volnočasové 

infrastruktury 

Specifický cíl 2 Zlepšení podmínek pro sportovní 
činnost 

- podíl dětí a mládeže aktivně sportujících v klubech 
nebo volnočasových kroužcích 

- počet uskutečněných sportovních akcí 

 
 

  

Obec Březolupy ve spolupráci s místními sportovními spolky vytváří podmínky pro sportovní činnost 
jeho obyvatel tak, že v obci je dlouhodobě minimálně 70 % obyvatel, kteří se pravidelně nebo 

nepravidelně věnují nějaké sportovní, sportovně rekreační činnosti či pohybové aktivitě. 

Strategický cíl 

Sport je přirozenou součástí života obyvatel Březolup všech věkových skupin, které mají možnost si 
vybírat ze široké nabídky sportů, volnočasových aktivit a akcí. Pro sportovní a volnočasové aktivity má 

obec moderní sportoviště s kvalitním zázemím, jehož centrem je sportovně-rekreační areál, který 
představuje celoročně využívaný sportovní a společenský prostor sloužící jak obyvatelům obce,  

tak i občanům z blízkého okolí. 
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3.3 Priority a opatření na podporu rozvoje sportu  
 
Priority a na ně navazující opatření jsou stanoveny na základě aktuálních a rozvojových potřeb v oblasti 
sportu v Březolupech a představují rámec pro realizaci Koncepce. 

 
 
Tab. 6: Priority a opatření Koncepce 

Priorita 1 

Sportovní infrastruktura 

Priorita 2 

Sportovní činnost 

Priorita 3 

Sportovní prostředí 

Opatření 1.1. 

Modernizace a rozvoj sportovní 
infrastruktury 

Opatření 2.1 

Podpora sportu pro širokou veřejnost 

Opatření 3.1 

Financování sportu 

Opatření 1.2 

Rozvoj volnočasové a rekreační 
infrastruktury 

Opatření 2.2 

Podpora sportovní činnosti mládeže 

Opatření 3.2 

Provádění monitoringu sportu 

Opatření 1.3 

Řízení sportovní infrastruktury ve 
správě obce 

Opatření 2.3 

Podpora organizovaného sportu 

Opatření 3.3 

Podpora prezentace sportovních aktivit 

 Opatření 2.4 

Podpora sportovních akcí 
 

 
 

3.4 Rozvojové potřeby pro naplnění Koncepce 
 
Rozvojové potřeby vzešly z analytické části Koncepce. Jedná se především o investiční náklady spojené 
s modernizací či údržbou sportovní infrastruktury. Součástí následujících záměrů nejsou např. provozní a 
režijní náklady, náklady na údržbu, které pro spolky tvoří nemalou část svých rozpočtů a jsou pravidelnou 
každoroční a nezbytnou podmínkou pro základní fungování organizace. Pro lepší přehled jsou záměry 
seřazeny dle jednotlivých sportovních organizací. 
 
 

3.4.1 Vize sportovních organizací 

 

SK Březolupy, z.s. 

Vizí SK Březolupy, z.s. je s ohledem na nové životní trendy zachovat stávající stav organizace, zachovat 
počet členů a oddílů a ve spolupráci s obcí Březolupy a ostatními sportovními složkami se podílet na 
zkvalitnění sportovní infrastruktury a podpory činnosti sportu a volnočasových aktivit. Protože se v roce 2021 
podařil naplnit jeden z dlouhodobých cílů, tj. postavit nové šatny pro sportovce v hodnotě cca 10 mil. Kč, 
které jsou jediným majetkem organizace, plánem do budoucna je proto zaměření na samotnou sportovní 
činnost a nalezení vhodných trenérů a vedoucích pro své oddíly. 

 

Technické sporty, z.s. 

Sportovně střelecký klub 
Budoucí činnost bude zaměřena na rozvoj práce s mládeží, pořádání soutěží, technickou modernizaci 
vybavení a úpravu areálu střelnice. Účast na národních a mezinárodních střeleckých závodech. Nejbližším 
úkolem bude realizace přístavby klubovny střelnice, kde vznikne trvalá vzduchovková střelnice s pěti 
elektronickými terči. Dále je v plánu vybavení novým nábytkem (stoly, židle, skříně, skříňky pro střelce). 
V další etapě by chtěl klub rekonstruovat stávající objekt střelnice - výměna podlah, vnitřních dveří, 
nevyhovující elektroinstalace, vnitřní omítky, komíny a střecha. Venkovní střelnice bude rovněž vyžadovat 
snížení hlučnosti pro okolí a také nové bezpečnostní prvky. Klub dále plánuje postupnou obměnu zbraní 
(vzduchové pistole vzduchové pušky a malorážky) a další výbavy pro střelce (boty, kabát, kalhoty, stativ, 
dalekohled, řemen). 
 
Letecko-modelářský klub 
Základním problémem bude obnova činnosti po vynuceném přerušení práce (koronavirová pandemie 2020 -
2021). Klub chce navázat na předchozí léta, obnovit práci dětí, obnovit nepostradatelný znehodnocený a 
poškozený materiál, který vznikl přerušením práce na modelech, barvách, lacích, chemických prostředcích. 
Připravovat se na soutěže a znovu je začít obsazovat ve všech věkových kategoriích našich členů. Dále je 
v plánech klubu připravit podmínky, materiály a prostory pro stavbu původních historických draků – společná 
aktivita rodičů s dětmi a drakiáda. Uspořádat víkendy elektromodelů - létajících modelů a automobilů v místní 
sportovní hale a začít tak připravovat prostředí pro uspořádání vlastní soutěže RC modelů automobilů 
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s elektrickým pohonem. 
 
MotocrossTeam 
Jedním z hlavních zájmů klubu nezbytných pro bezproblémovou činnost je nákup či směna pozemků pro své 
aktivity, resp. změna využití pozemků na ostatní plochy či sportoviště. Záměrů má klub celou řadu, blíže jsou 
specifikovány v projektových záměrech (viz kapitola 3.4.2). Jedná se o modernizaci stávající infrastruktury, 
ale také např. přívod el. energie z distribuční sítě do areálu, nákup modernějšího buldozeru a výkonnějšího 
čerpadla, pořízení výkonnějšího/spolehlivějšího dieselagregátu, pokrytí spodní části areálu signálem wi-fi 
(časomíra, pc, tiskárna), pořízení přenosné hudební aparatury. Toto vše vyústí v organizaci "atraktivnějších" 
závodů na regionální/republikové úrovni (veterán/crosscountry), udržení a rozvoj Slováckého poháru 
v motokrosu, podporu náboru mladých jezdců (rozšíření členské základny). 

 

Autoklub v AČR Březolupy 

Výhledy do budoucna jsou pro klub z hlediska celkového vývoje ploché dráhy jasně dané. Prvořadým a 
bohužel velmi nesnadným úkolem je zapojení a výchova mládeže nejenom jako plochodrážních jezdců, ale 
zároveň i činovníků coby pokračovatelů v naplnění historického odkazu motoristických Březolup. Nadále 
nejenom dodržet nastavený trend ve výchově a podpoře začínajících adeptů juniorského kroužku, ale hlavně 
prezentovat dobré jméno klubu a tradici minulých let a postupovat ve výsledcích k vyšším metám a lepším 
výsledkům.  

Sportovní oživení ploché dráhy může již v blízké budoucnosti přinést vývoj nových elektromotocyklů, které by 
eliminovaly především finanční náročnost této disciplíny a  v podstatě by i odstranily hlučnost ze stadionů a je 
pravděpodobné, že s tímto se zvýší i zájem mládeže. 

Moderní trendy v oblasti motorismu i vedou klub i k myšlence rozšířit technickou základnu nejenom o 
elektromotocykly, ale pro základní výuku pořídit výhledově i malé bugy a provozovat „motoškolku“ na čtyřech 
kolech. 

Strategická poloha obce společně s historickým kreditem a dosaženými výsledky jsou patřičnou zárukou a 
dávají předpoklad pro úspěšné pokračování odkazu našich předků a pamětníků především v oblasti 
motocyklových disciplín. 

 

Klub českých turistů, odbor Chřibský lenochod Březolupy 

Do budoucna je předpoklad mírného navýšení členské základny mládeže nebo aspoň jejího udržení. V plánu 
je dokončení opravy klubovny a vybavení stoly a židlemi, případně kamny. V rámci samostatné činnosti se 
klub bude snažit v turistických závodech probojovat do finále mistrovství republiky, nadále se účastnit 
celostátních srazů a pořádat prázdninové pobyty v kempech nebo turistických chatách. Samozřejmostí by se 
měla stát účast na turistických pochodech pořádaných republikovými odbory a samozřejmě pořádání 
vycházek po okolí Březolup pro veřejnost. V neposlední řadě bude nutnost získat několik členů pro vyškolení 
vedoucích členů mládeže. 

 

Obec Březolupy 

Hlavní prioritou obce je nadále pravidelná a dostačující podpora místních spolků na poli sportu, a to finanční i 
politická. 

Z hmotných věcí je v záměru obce udržet v provozu a rozvíjet stávající sportoviště jako je umělý povrch a 
plážový volejbal v kempu, kluziště, dětská hřiště, turistické a cyklookruhy včetně zázemí jako jsou altány 
apod.  

Mezi nejzásadnější konkrétní cíle či záměry patří v současné době nedostatečné zázemí  (a také kapacita 
pro menší skupinky) pro víceúčelovou halu - tzv. malý sál s šatnami (1. NP nad šatnami pro sportovce). 
Rovněž zaznívá i myšlenka na vybudování související relaxační zóny (vířivka, sauna, masáž, posilovna 
apod.) v prostorách stávajících šaten a sprch (v suterénu haly) s možnosti jejího využití i pro veřejnost. 

Do budoucna je zájmem obce pohrát si s myšlenkou venkovního časového (kapacitně omezeného) bazénu, 
minigolfu, lanového centra nebo bikrosové dráhy. 

Samostatnou kapitolou jsou lidské zdroje: slabou stránkou je nedostatek učitelů tělesné výchovy s aprobací, 
resp. odborná úroveň výkonných vedoucích (trenérů) sportovních kroužků a oddílů spolků  zabývajících se 
především aktivitami dětí a mládeže. V plánu obce je i spolufinancování odborných kurzů těm, kteří o to 
projeví zájem, myšlenka  na sdílený aprobovaný úvazek pro výuku tělesné výchovy, myšlenka na funkci 
volnočasového (kulturně-sportovního) animátora,  částečně financovaného obcí a školstvím (např. družinář, 
nebo učitel tělesné výchovy + zbytek úvazku animátor). 
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3.4.2 Projektové záměry 
 
 
Záměr Ozvučení sportovního (fotbalového) areálu 

Žadatel SK Březolupy, z.s. 

Rozpočet 60 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Dovybavení sportovních pomůcek pro oddíly SK 

Žadatel SK Březolupy, z.s. 

Rozpočet 200 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 
 
Záměr Vybavení šaten pro sportovce (nábytek, elektronika, počítač, tiskárna) 

Žadatel SK Březolupy, z.s. 

Rozpočet 150 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 
 
Záměr Rekonstrukce závlahy fotbalového hřiště 

Žadatel SK Březolupy, z.s. 

Rozpočet 150 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště 

Žadatel SK Březolupy, z.s. 

Rozpočet 150 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Vybudování zázemí pro jezdce motokrosu 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 500 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Vybudování protierozních opatření v dolní části trati motokrosu 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 250 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Vybudování zpevněné (panelové) plochy sloužící jako depo pro 

motokrosové závody 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 300 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Nákup malých motocyklů a výbavy pro mladé jezdce 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 250 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.2 Podpora sportovní činnosti mládeže 
 
Záměr Vybudování kvalitnějšího sociálního zázemí (WC, sprcha) areálu motokrosu 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 450 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Zvýšení bezpečnosti tratí v areálu motokrosu 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 150 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Automatizace skrápění dolní části motokrosové trati 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 200 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
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Záměr Modernizace stávající střelnice (nábytek, podlaha, omítky, střecha) 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 800 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Přístavba klubovny střelnice 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 1 400 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Pořízení 5 elektronických terčů pro střelecký oddíl 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 250 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 
 
Záměr Pořízení nových sportovních zbraní (2x vzduchová pistole, 2x vzduchová 

puška, 2x malorážka) 

Žadatel Technické sporty, z.s. 

Rozpočet 350 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 
 
Záměr Úprava bezpečnostní zóny pro závody ploché dráhy 

Žadatel Autoklub Březolupy 

Rozpočet 300 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Pořízení nových závodních motocyklů (elektromotocyklů) 

Žadatel Autoklub Březolupy 

Rozpočet 300 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Modernizace sociálního zařízení a oprava střechy depa  

Žadatel Autoklub Březolupy 

Rozpočet 450 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
 
Záměr Rekonstrukce klubovny 

Žadatel Klub českých turistů 

Rozpočet 600 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Pořízení potřeb pro sportovní turistiku (raft, 2 kajaky, horolezecká lana a 

karabiny) 

Žadatel Klub českých turistů 

Rozpočet 90 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 
 
Záměr Výstavba nadzemního podlaží sportovních šaten a propojení s víceúčelovou 

halou 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 10 000 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.3 Řízení sportovní infrastruktury ve správě obce 
 
Záměr Modernizace sportovního areálu v kempu (minigolf, posilovací stroje) 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 1 500 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.1 Podpora sportu pro širokou veřejnost 
 
Záměr Mini-lanové centrum 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 1 200 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.1 Podpora sportu pro širokou veřejnost 
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Záměr Modernizace a rozvoj dětských hřišť 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 2 000 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.2 Podpora sportovní činnosti mládeže 
 
Záměr Vybudování malého víceúčelového hřiště v rámci fotbalového areálu (za 

fotbalovou bránou) 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 2 000 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.1 Podpora sportu pro širokou veřejnost 
 
Záměr Mobilní venkovní sportoviště se zastřešenou plochou 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 300 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Sprinterské dráhy v areálu fotbalového hřiště 

Žadatel Obec Březolupy / ZŠ a MŠ Březolupy, p.o. 

Rozpočet 500 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
Záměr Relaxační centrum v suterénu haly 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 1 000 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.3 Řízení sportovní infrastruktury ve správě obce 
 
Záměr Rozvoj lidských zdrojů (semináře, školení, podpora sportovní činnosti) pro 

sportovní celky 

Žadatel Obec Březolupy 

Rozpočet 50 000 Kč 

Vazba na prioritu 2.3 Podpora organizovaného sportu 

 
Záměr Revitalizace sportovního areálu – divácké sektory, parkování, zeleň, 

ozvučení, sociální vybavení 

Žadatel Obec Březolupy, Autoklub v AČR Březolupy, SK Březolupy, z.s., Technické sporty 
Březolupy, z.s. 

Rozpočet 5 000 000 Kč 

Vazba na prioritu 1.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury 
 
 


