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Úvod
Plán rozvoje sportu města Lanžhot na období 2021 až 2031 vznikl jako dlouhodobý dokument
v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.
Plán rozvoje sportu je koncepčním strategickým dokumentem městě, který bude sloužit jako
nástroj při rozhodování o rozkvětu sportu v otázkách růstu a podpory sportovních aktivit,
sportovních investic a sestavování rozpočtu na podporu sportu ve městě. V tomto strategickém
dokumentu je definován současný stav rozvoje sportu a dále jsou zde popsány prioritní oblasti
a potřeby podpory. Cílem je specifikovat úlohu města ve vztahu k veřejné podpoře sportu,
budování sportovní infrastruktury, financování sportovních aktivit místních občanů, zejména
dětí, s přesahem do oblasti cestovního ruchu, kdy se díky pořádaným sportovním akcím nebo
existujícímu sportovnímu zázemí zvýší zájem nejen o sportovní činnosti všeobecně, ale také
o návštěvu města i jeho atraktivity.
Plán rozvoje sportu jako strategický dokument v oblasti sportu definuje směr rozvoje
sportovních činností a aktivit ve městě. Plán rozvoje sportu ukáže, kde jsou spatřovány
příležitosti v oblasti rozvoje a podpory sportu.
Tento dokument obsahuje základní zásady, kterými se bude město při činnosti v oblasti rozvoje
sportu řídit, vymezuje základní potřeby rozvoje sportu v oblasti finanční podpory sportu
z rozpočtu města, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny osoby, na
propagaci zdravotní prospěšnosti sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění
dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Tento plán rozvoje sportu je v souladu s plánem
státní politiky ve sportu, schváleným vládou České republiky.
V rámci Plánu rozvoje sportu jako strategického dokumentu je možné se seznámit s vyššími
koncepčními dokumenty, které je nutné ctít a respektovat při tvorbě daného Plánu rozvoje
sportu. Dále jsou v rámci průzkumu implementovány různé analýzy, které svými výstupy
přispějí k vícestrannému náhledu na danou problematiku a které se pokusí odstranit možnou
chybovost v rámci zjištěných výsledků. Analýzy napomohou vidět sport očima sportovních
klubů a veřejnosti.
V Plánu rozvoje sportu města Lanžhot budeme nahlížet na sport v širších souvislostech, z více
pohledů a možných přínosů pro město Lanžhot. Jedná se o informace z oblastí financování,
grantové politiky, přínosu pro sportovní kluby i veřejnost.
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Geografická a sociálně-demografická charakteristika města
Město Lanžhot se nachází v jihovýchodní části České republiky ve správním obvodu
Jihomoravského kraje, oblasti NUTS 2 Jihovýchod a administrativně spadá do správního
obvodu ORP Břeclav. Statut města mu byl udělen 27. 6. 2001.
Nejjižnější moravské město má rozlehlý katastr, katastrální území města má rozlohu 5 485 ha,
jehož větší část se rozkládá v nivě při soutoku řek Dyje a Moravy.
Město Lanžhot je hraniční obcí se Slovenskou republikou (vzdálenost k hranicím je přibližně
5 km) a Rakouskem (vzdálenost přibližně11 km). Jsou zde tři druhy hraničních přechodů
na Slovensko.
Katastrální území sousedí na severozápadě s katastrem města Břeclav, na severu s katastry obcí
Kostice a Tvrdonice. Vzdálenost k nejbližšímu okresnímu městu Břeclav je 8 km (do centra
města) a přibližně 65 km do krajského města Brna.
Obrázek 1 - Pohled na město Lanžhot

Zdroj: město Lanžhot

K 31. 12. 2019 byl počet obyvatel města Lanžhot 3 698. Město Lanžhot je páté největší město
okresu Břeclav. Věkovým složením obyvatelstva se řadí spíše k obcím s výraznějším
zastoupením starší populace. Přirozená predikce obyvatelstva předpokládá snižování počtu
obyvatel do 64 let věku a zvyšování počtu obyvatelstva ve věku 65+. V obci jsou zastoupeny
všechny věkové kategorie, počet dětí a dospělých v produktivním věku je ve srovnání s ČR pod
průměrem. Počet obyvatel dle jednotlivých věkových kategorií je uveden v tabulce č. 1.
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Tabulka 1 – Počet obyvatel města k 31. 12. 2019
Celkem
3 698
527
2 425
746
43,4

Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

0-14
15-64
65 a více

Průměrný věk (let)

Muži
1 810
270
1 244
296
41,7

Ženy
1 888
257
1 181
450
45,1

Tabulka 2 – Tabulka věkového složení obyvatelstva 2015 - 2019
Stav obyvatel
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

3 760

3 736

3 738

3 733

3 698

Muži

1 841

1 823

1 831

1 827

1 810

Ženy

1 919

1 913

1 907

1 906

1 888

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování

Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v období 2015 - 2019
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1. Analytická část
1.1

Legislativní dokumenty

V této kapitole jsou shrnuty hlavní koncepční a doporučující dokumenty týkající se sportu, které
jsou zakotveny v současné legislativní úpravě.
Na právní rámec sportu v České republice mají vliv i předpisy EU. Ty mají závazný nebo
doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují podporu sportu, jeho veřejnou prospěšnost,
ochranu zdraví občanů a vybízejí členské státy EU ke konkrétním rozhodnutím, a jejich aplikaci
na podporu sportu (např. daňové benefity). Většina předpisů a doporučení EU není dosud v
České republice aktivně využívána a aplikována. 1
1.1.1

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Základním legislativním dokumentem v oblasti sportu je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, který vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti
poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů
a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. Hlavní význam podpory sportu
a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.
Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky.
Plán rozvoje sportu ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména tím,
že:
1. zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
2. zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
3. zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
4. kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
5. zabezpečují finanční podporu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provedení.2

1 Koncepce Sport 2025
2 Zákon č. 115/2011 Sb., o podpoře sportu
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1.1.2

Koncepce podpory sportu 2016 – 2025

Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (dále jen „koncepce Sport 2025“) je strategickým
dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, schváleným v roce 2016. Koncepce
Sport 2025 prezentuje směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle
i podmínky naplnění v období 2016 – 2025. Cílem koncepce je zlepšit podmínky pro sport
a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu sportu pro společnost i jednotlivce,
respektovaly tradici i sportovní politiku EU. Dokument koncepce Sport 2025 je postaven na
následujících hodnotových pilířích, které vymezují společenské aspekty sportu:
1. sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů,
2. sport a prevence zdraví,
3. sport jako prostředek seberealizace,
4. sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost,
5. státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti
a mezinárodní prestiže.
Koncepce Sport 2025 dále definuje horizontální priority, které by měly být zohledněny, mimo
jiné, při tvorbě strategických záměrů samospráv. Jedná se o následující priority:
1. zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže,
2. zastavit růst nadváhy a obezity u dětí a mládeže,
3. zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti,
4. snižovat ekonomickou spoluúčast rodin ve sportu,
5. transparentnost, evidence a otevřenost informací ve sportu,
6. aktivní boj proti negativním jevům ve sportu,
7. rovné příležitosti,
8. meziresortní a mezisektorový přístup,
9. spolupráce státní správy a regionálních či místních samospráv,
10. zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů samospráv,
11. podpora dobrovolnictví a trenérství jako zájmové činnosti.
Dokument vymezuje také strategické oblasti, v jejichž kontextu jsou dále definovány
strategické cíle.
Oblast 1 – Rozvoj sportu pro všechny

SC 1 Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.
SC 2 Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center.
SC 3 Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu.
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SC 4 Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce.
SC 5 Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální
skupiny dětí a mládeže.
SC 6 Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života, a to zejména na
lokální úrovni.
Oblast 2 – Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců

SC 1 Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí.
SC 2 Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu reprezentace.
SC 3 Podporovat výkonnostní sport dospělých.
Oblast 3 – Rozvoj školního a univerzitního sportu

SC 1 Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí a rozvoj programu
školních SK.
SC 2 Inovovat systém školních sportovních soutěží.
SC 3 Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních aktivit pro studenty.
SC 4 Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží univerzitního sportu přístupného
všem studentům.
Oblast 4 – Odbornost ve sportu

SC 1 Vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos poznatků do praxe.
SC 2 Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu.
SC 3 Posílit odborné vedení dětí.
Oblast 5 – Obnova a budování sportovních zařízení

SC 1 Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ.
SC 2 Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury.
SC 3 Rozvíjet univerzitní sportovní areály.
SC 4 Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní reprezentace a registrovaná
tréninková centra pro přípravu talentované mládeže.
SC 5 Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a talentů.
Oblast 6 – Sport handicapovaných

SC 1 Zajistit dostupnost sportu pro handicapované.
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SC 2 Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou mládež
a reprezentaci.
Oblast 7 – Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR

SC 1 Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v resortních sportovních
centrech.
SC 2 Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve spolupráci se
sportovními svazy.
SC 3 Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů a reprezentantů.
SC 4 Podporovat úspěchy reprezentace na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého
jména ČR.
SC 5 Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a talentovanou mládež.
SC 6 Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry.
SC 7 Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou prestiž trenérů.
SC 8 Podporovat profesionální soutěže a postavení profesionálních sportovců.
Oblast 8 – Komerční sport

SC 1 Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní události.
SC 2 Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti3.

1.1.3

Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravské kraji do roku 2025

Koncepce je zpracována tak, aby vytvořila koncepční plán rozvoje sportu v JMK nejméně do roku
2025. Poté bude připravena na svoji aktualizaci, v závislosti na změnách vnitřních i vnějších
podmínek v JMK.
Vize JMK v oblasti sportu je v koncepci definována následovně „Jihomoravský kraj bude územím,
které bude nabízet nejen všem aktivním sportovcům, ale i obyvatelům a návštěvníkům bohaté
možnosti sportovního vyžití, a to v moderních sportovních zařízeních, které budou splňovat všechny
požadavky na tato zařízení kladené. Důraz bude kladen specifickým cílovým skupinám, zejména
dětem a mládeži, talentovaným sportovcům nebo handicapovaným sportovcům. Rozvoj a propagace
oblasti sportu budou zajišťovány na základě široké spolupráce krajské samosprávy, sportovních
organizací, místních samospráv, školských zařízení a dalších aktérů z oblasti sportu.“
Na obrázku č. 2 je přesné vymezení jednotlivých cílů, oblastí podpory i priorit.

3 Koncepce Sport 2025
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Obrázek 2 - Oblasti podpory a priority Koncepce rozvoje sportu v JMK do roku 2025

Zdroj: Jihomoravský kraj ČR

1.1.4

Evropská charta sportu

Cílem Evropské charty sportu (dále jen „Charta“) je podpora sportu jakožto významného
faktoru lidského rozvoje. Vlády učiní nezbytná opatření k uplatnění ustanovení této Charty v
souladu se zásadami uvedenými v Kodexu sportovní etiky tak, aby každému jednotlivci byla
poskytnuta možnost provozovat sport, zejména tím, že zajistí všem mladým lidem možnost
využívat tělovýchovné programy k rozvoji základních sportovních dovedností, zajistí každému
možnost sportovat a účastnit se rekreační tělovýchovné činnosti v bezpečném a zdravotně
nezávadném prostředí a ve spolupráci s příslušnými sportovními orgány, zajistí pro každého,
kdo o to projeví zájem a bude k tomu nezbytně způsobilý, možnost zdokonalovat úroveň své
výkonnosti, rozvíjet svůj potenciál osobního růstu a dosáhnout úrovně, kdy vynikne s veřejným
uznáním. Vlády budou chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu, jakož i lidskou
důstojnost a bezpečnost těch, kdož se sportovních činností účastní, chránit sport, sportovce
i sportovkyně před veškerým zneužíváním, které sleduje politické, komerční a finanční cíle
a před veškerým zneužíváním či hanobením, včetně zneužívání drog.
„Sportem“ se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím organizované
účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. Tato Charta
doplňuje etické zásady a politické orientace obsažené v Evropské úmluvě k diváckému násilí a
nevhodnému chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech
a antidopingové úmluvě.
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1.1.5

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Mnoho členských států EU má své vnitrostátní pokyny pro pohybovou aktivitu, které pomáhají
vládním agenturám a soukromým subjektům spolupracovat za účelem propagace pohybové
aktivity. Tyto pokyny pro pohybovou aktivitu často také přispívají k přidělení veřejných financí
projektům, které povzbuzují obyvatele k častějšímu pohybu. Pokyny pro pohybovou aktivitu
existují v různých formách v USA i v kontextu Světové zdravotnické organizace.
Světová zdravotnická organizace je klíčovým aktérem při definování podmínek pro politiky
boje proti obezitě. Jako součást svých činností přijala celou řadu dokumentů, které vymezují
individuální i společné cíle související s pohybovou aktivitou a stravou. Některá její doporučení
jsou určena veškerému obyvatelstvu, zatímco jiná se týkají určitých věkových skupin.
Dokumenty s pokyny zaměřenými na pohybovou aktivitu mohou sloužit jako nástroj pro
základní prevenci se zaměřením na obyvatelstvo a vycházejí z nejnovějších vědeckých
poznatků.
Dokument obsahuje (v části 3. Oblasti politiky, 3.1 Sport) body, které se týkají regionálních
a správních orgánů. Důležitým cílem sportovní politiky zaměřené na posílení pohybové aktivity
u obyvatelstva je rozvoj hnutí „sport pro všechny“ na místní a národní úrovni. Tam, kde existují
samostatné politiky pro sport a pohybové aktivity, měly by se doplňovat a plynule přecházet od
pohybové aktivity lehké intenzity po závodní organizovaný sport. Programy typu „sport pro
všechny“ by se měly zaměřovat na povzbuzení účasti všech občanů ve fyzických aktivitách
a sportu a přispívat k názoru, že cílem je veškeré obyvatelstvo a že sport je lidské právo bez
ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Pohybová aktivita se obvykle definuje jako „jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou
kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie nad klidovou úroveň“. Tato obecná definice zahrnuje
všechny souvislosti tělesné aktivity, tj. pohybovou aktivitu ve volném čase (včetně většiny
sportovních činností a tance), pohybovou aktivitu související se zaměstnáním, pohybovou
aktivitu doma nebo v blízkosti domova a pohybovou aktivitu spojenou s dopravou. Vlivy
životního prostředí na úroveň pohybové aktivity mohou vedle osobních faktorů zahrnovat
pohybové vlivy (např. vliv zástavby, využití půdy) nebo sociální a hospodářské vlivy.
Děti a mladí lidé se účastní různých druhů pohybových aktivit, například hraní her
a provozování rozličných sportů. Jejich každodenní návyky se však změnily vlivem nových
schémat trávení volného času (televize, internet, videohry) a tato změna se časově shoduje
s nárůstem dětské nadváhy a obezity. Z toho vyplývá značné znepokojení, zda nebyla pohybová
aktivita u dětí a mladých lidí v posledních letech nahrazena sedavějšími činnostmi.
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Proto je důležité změnit nezdravé životní návyky a zvýšit informovanost o přínosech pohybové
aktivity v souvislosti se zdravím.
Je prokázáno, že každý, kdo zvýší úroveň své pohybové aktivity, může i po dlouhé době
nečinnosti dosáhnout zlepšení svého zdraví, a to bez ohledu na svůj věk. Nikdy není příliš pozdě
začít.
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1.2

Volnočasové a sportovní aktivity v Lanžhotě

Ve městě Lanžhot se nabízí sportovní aktivity a sportovní zázemí obyvatelům i návštěvníkům
především prostřednictvím organizací zřízených obcí (školské příspěvkové organizace – MŠ
a ZŠ) nebo spolkovými organizacemi jako jsou sportovní spolky a kluby, případně komerční
zařízení zaměřená na individuální aktivity a související služby, např. půjčování kol pro
cykloturistiku, koloběžek, apod.
Školské příspěvkové organizace hrají v rozvoji volnočasových aktivit a sportu podstatnou roli.
Školy vedou žáky ke sportu už od mateřských školek, dále především v hodinách tělesné
výchovy, ale i vlastní nabídkou sportovních kroužků. Páteř sportovního hnutí ve městě tvoří
široká základna sportovních spolků a klubů. Sport podporují také nadační fondy a neziskové
organizace. Volnočasové aktivity obyvatelům nabízí i soukromé subjekty.
Konkrétně se jedná o tyto instituce, které se věnují sportovním aktivitám:
➢ Mateřská škola Lanžhot
➢ Masarykova základní škola Lanžhot
➢ TJ Sokol Lanžhot, z. s.
➢ Koňské stezky PODLUŽÍ o.s.
➢ Lakrosový oddíl 300 Lanžhot,
➢ Skautský oddíl Bantuové,
➢ Kuželky Lanžhot
➢ Moravský rybářský svaz o.s.
Z hlediska sportovní infrastruktury jsou na území města Lanžhot sportovní zařízení
koncentrována do několika lokalit a poskytují podmínky pro organizovaný i individuální sport.
Ve městě se nachází tělocvična, sportovní hala, venkovní hřiště, zimní stadion Sokolské, areál
na Šlajsi, fotbalový areál Pastvisko, venkovní dětská hřiště, posilovna kulturistiky, místa pro
koně a rybaření, prostor pro kuželky, workoutové hřiště, hřiště na pétanque, in-line dráha
a ostatní sportovní zázemí.
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Obrázek 3 – In-line dráha a workoutové hřiště

Zdroj: město Lanžhot

Obrázek 4 – Hřiště na pétanque a dětské hřiště

Zdroj: město Lanžhot
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1.2.1

Základní škola

Výstavba budovy ŽŠ byla zahájena v březnu 1924. K slavnostnímu otevření nové budovy
měšťanské školy došlo 9. listopadu 1924 a pravidelná výuka byla zahájena 1. prosince téhož
roku. Na postavení budovy školy věnoval finanční příspěvek i první prezident Československé
republiky T. G. Masaryk. Z tohoto důvodu škola dostala jeho jméno. Mezi povinné předměty
byla zařazena občanská nauka, ruční práce, dále povinný tělocvik pro dívky a nauka o domácím
hospodářství. Od roku 1998 získala Masarykova základní škola právní subjektivitu a byl zřízen
školní klub.
V roce 2004 Masarykova základní škola oslavovala 80. výročí založení. Při této příležitosti byla
slavnostně otevřena při škole sportovní hala a sportovní areál.
Na ZŠ se sportovní činnosti věnují především hodiny tělesné výchovy a pak doplňující
kroužky a aktivity.
V budoucnu plánuje ve spolupráci s TJ Sokol Lanžhot rozšířit tělesnou výchovu s účastí
licencovaných trenérů jednotlivých oddílů, s cílem vytvořit sportovní třídy se zvýšeným
počtem hodin tělesné výchovy.
Na 1. a 2. stupni základního vzdělávání předmět tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah
ke sportu a pohybu, vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a správnému držení těla, učí žáky získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení, jako součásti správného životního stylu, naučí je
umět se připravit na sportovní výkony.
V nemalé míře se podílí na zvyšování psychické odolnosti vůči negativním vlivům okolí
a posilování charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha,
schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu aj.), podporuje prostorovou orientaci,
schopnost správného a rychlého rozhodování, vštěpuje důležité hygienické zásady, stravovací,
pracovní a zdravotně preventivní návyky (dovednost odmítat škodlivé látky), učí aktivně
rozvíjet a chránit zdraví, získávat potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i jiných.
Učivo tělesné výchovy je rozděleno do 3 tématických okruhů:
1. Činnosti ovlivňující zdraví:
1. stupeň - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech.
2. stupeň – význam pohybu pro zdraví, zdravotně orientovaná zdatnost, prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí, hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech.
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2. Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností:
1. stupeň - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování, bruslení, další pohybové činnosti.
2. stupeň - pohybové hry, gymnastika, estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem, úpoly, atletika, sportovní hry, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování, snowboarding, bruslení, další pohybové činnosti.
3. Činnosti podporující pohybové učení:
1. stupeň - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech.
2. stupeň - komunikace v TV, organizace prostoru a pohybových činností, historie a současnost
sportu, pravidla osvojovaných pohybových činností, zásady jednání a chování v různém prostředí
a při různých činnostech.
Základní a důležitou metodou, která slouží k plnění cílů a úkolů je HRA.

Základní škola podporuje všeobecné sportovní aktivity dětí, přičemž se účastní významných
sportovních klání v několika sportovních oblastech. Mezi nejznámější sportovní akce můžeme
zařadit:
➢ Atletické přebory Podluží,
➢ Olympijský den pro 1. ročník,
➢ Den TJ Sokol Lanžhot pro děti ze základní školy,
➢ Okresní a krajské kolo ve florbale,
➢ Turnaj šachy,
➢ Štafeta Boba Zháňala v Hruškách, aktivní účast dětí,
➢ Okresní přebor basketbalu dívek,
➢ Zimní lyžařský kurz,
➢ Florbalový tradiční turnaj „O pohár starosty města“,
➢ Akce kolečkové brusle a koloběžky,
➢ Spolupráce MŠ a ZŠ – Olympiáda,
➢ McDONALD‘S CUP – fotbal
➢ Okrskové kolo ve vybíjené
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Základní škola je pro sportovní aktivity velmi dobře vybavena i po technické stránce. Sportovní
hala i velký sportovní areál je součástí školy. Dopoledne je využíván žáky školy během hodin
tělesné výchovy pro všechny stupně ZŠ. Po vyučování navštěvují sportovní infrastrukturu děti
ze školní družiny a ze zájmových útvarů.
V odpoledních a večerních hodinách jsou prostory využívány zájmovými organizacemi
i jednotlivci.
Obrázek 5 – Venkovní hřiště a běžecká dráha

Zdroj: město Lanžhot

Obrázek 6 – Pohled na atletický stadion a děti na bruslích

Zdroj: město Lanžhot a MZŠ Lanžhot
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1.2.2

Mateřská škola

Mateřská škola je dvoupatrová budova s novou přístavbou, která byla dokončena na podzim
2018. Byla vybudována nová třída se sociálním zařízením, kuchyňkou, technickými
místnostmi, nová jídelna a výdejna. Nyní MŠ disponuje šesti třídami. Celková kapacita je 131
dětí.
Součástí MŠ je zcela nová zahrada vybudovaná v roce 2020, která je vybavena barevnými
sestavami pro pohybové i rekreační aktivity dětí ze všech šesti tříd. Také se zde nachází velký
ovál, který slouží dětem na jízdu na různých dopravních prostředcích.
Obrázek 7 – Dětské a sportovní hřiště MŠ

Zdroj: město Lanžhot

https://g.denik.cz/68/06/lanzhot-materska-skola-nove-hriste-rozsireni-kapacity05_galerie-980.jpg
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1.2.3

Sportovní spolky a kluby

Ve městě Lanžhot působí celá řada místních sportovních institucí a sportovních aktérů,
především:
Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot, která ve městě existuje již od roku 1922. TJ Sokol
Lanžhot má přes 500 členů.
TJ Sokol má pod sebou vedeny tyto sportovní oddíly:
➢ Basketbal,
➢ Fotbal,
➢ Florbal,
➢ Tenis,
➢ Stolní tenis,
➢ Silový trojboj,
➢ Atletika,
➢ ASPV – sport pro všechny,
➢ Šachy.
Oddíl basketbalu
Tento oddíl tvoří tři družstva U10 + U17 + ženy. Oddíl pořádá pravidelné tréninky a účastní se
různých basketbalových turnajů. Trénuje se především ve vnitřní sportovní hale, která je pro
basketbal připravena včetně gumového povrchu.
Obrázek 8 – Sportovní hala

Zdroj: https://basketlanzhot.estranky.cz/clanky
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Oddíl fotbalu
Rok založení fotbalového oddílu byl již v roce 1922. Od té doby oddíl dosáhl několika úspěchů,
mezi nejvýznamnější se řadí v roce 1959 dorost Mistr Čech a Moravy, 2 místo v ČSR, dále pak
v letech 1955 -1957 účast ve druhé fotbalové lize a v roce 2018 pak postup do Moravskoslezské
divize.
Oddíl fotbalu zahrnuje:
➢ A tým,
➢ B tým,
➢ Ml. žáci,
➢ St. přípravka,
➢ Ml. přípravka,
➢ Mini.
Obrázek 9 – Fotbalové hřiště

Zdroj: město Lanžhot
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Oddíl florbalu
Historie florbalu v Lanžhotě sahá až do roku 2000, kdy pan učitel Manfred Líbal uskutečnil
první florbalové kroky na místní základní škole. Již o rok později se o sobotních večerech
začíná scházet jádro budoucího florbalového oddílu. Během své poměrně krátké historie
se oddíl výrazně rozrostl a zažil i několik úspěchů. V sezoně 2015/2016 budou hrát oficiální
soutěže ČFbU. Počet členů je více než 100.
Florbalový oddíl má tyto týmy:
➢ Elévové,
➢ Starší žáci,
➢ Přípravka,
➢ Muži A.
Obrázek 10 – Znak Florbalu Lanžhot

Zdroj: město Lanžhot

Oddíl tenisu
Historie Tenisového oddílu Sokol Lanžhot se začíná psát v roce 1981. Protože bylo potřeba na
stavbu kurtu sehnat peníze, byly osloveny některé organizace působící tehdy v obci. S největší
podporou se setkali při jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lanžhot, vedenou panem ing.
Deziderem Kováčem. Tělovýchovná jednota však měla dvě podmínky. Bylo to vybudování
kurtů na pozemku TJ a oficiální založení tenisového oddílu fungujícího pod ČSTV. Jako
nejvhodnější místo pro stavbu tenisových kurtů byl vybrán areál Sokolského stadionu v místě
tréninkového škvárového hřiště fotbalového oddílu, které však již nevyhovovalo svému určení.
Ještě v tomto roce byl oficiálně založen Tenisový oddíl Sokol Lanžhot. Prvním předsedou byl
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zvolen ing. Jiří Ciprys. Dočasně byly pro potřeby tenisového oddílu zprovozněny tři kurty na
betonové ploše areálu. Již od počátku existence tenisového oddílu se jeho členové začali
věnovat práci s dětmi. První akcí, ještě v roce 1981, bylo uspořádání Turnaje žáků, spojeného
s kondičními testy. V následujícím roce byla zahájena výstavba dvou kurtů. Tyto práce, které
financovala TJ Sokol Lanžhot probíhaly brigádní formou v tzv. akci Z, za výrazné pomoci členů
výboru TJ a členů ostatních oddílů. Současně dostal tenisový oddíl k dispozici některé místnosti
v budově stojící v blízkosti tenisových kurtů dočasně využívané k pronájmu.
Rok 1983 vstupuje do historie oddílu jako rok zahájení závodního hraní tenisu v Lanžhotě.
Do okresního přeboru smíšených družstev je přihlášeno družstvo dospělých hráčů. Rozmach
a rostoucí zájem o tenis v Lanžhotě pokračuje také v dalších letech až do současnosti (2021).
Obrázek 11 – Tenisové kurty

Zdroj: město Lanžhot

22

Oddíl stolního tenisu
Sportovní aktivity oddílu stolního tenisu se konají ve sportovní hale, která je součástí ZŠ.
K dispozici je také pronájem stolů pro stolní tenis v počtu 12 kusů.
V rámci oddílu stolního tenisu jsou tyto družstva:
➢ Áčko,
➢ Béčko,
➢ Céčko,
➢ Déčko,
➢ Dorost.
Obrázek 12 – Stolní tenis v tréninku

Zdroj: https://pineclanzhot.estranky.cz/fotoalbum/

Silový trojboj
Cvičení a gymnastika, měli v Lanžhotě vždy velkou tradici. Už za dob našich stařečků
a prastařečků se Lanžhotští mládežníci scházeli ve dvou sportovních spolcích, kde spolu
zápolili a zvyšovali si tak svoji fyzickou zdatnost. Byl to spolek Sokolů a Orlů, kde se
lanžhotská mládež scházela k cvičení. Lanžhotčané byli vždy soutěživý, a ve všech sportech,
které provozovali, dosahovali velmi dobrých výsledků. Na tuto tradici navázal stávající oddíl
kulturistiky a silového trojboje TJ Sokol Lanžhot, který v roce 2018 oslavil 40. rok své činnosti.
Počátek lanžhotského oddílu a cvičení s využitím činek a posilovacích strojů je spojen s obcí
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Brodské na Slovenském Záhorí, kde naši první cvičenci s tímto mladým sportem začínali. Po
dvouletém členství (1975 - 1977) a navštěvování posilovny oddílu Baník Brodské se rozhodli
čtyři z těchto cvičenců začít s tímto silovým sportem v Lanžhotě. V měsíci prosinci roku 1977
Antonín Hostina a Jaroslav Fojtík navštívili výborovou schůzi TJ Sokola Lanžhot (kterému v té
době předsedal pan Vítězslav Straka) a požádali zástupce tělovýchovné jednoty o pronájem
místnosti, kterou by mohli využívat jako posilovnu. Názory členů výboru na tento požadavek
byly smíšené, ale nakonec převládl sportovní duch, a členové výboru Sokola dali mladým
sportovním nadšencům šanci.
Prvním nářadím posilovny byly řemenice z mlátiček a různé svařence, které svým vzhledem
jen vzdáleně připomínali činky, hrazdy a jednoduché posilovací stroje. Materiál na výrobu
nářadí si členové zajišťovali různými cestami v místním Komunálu Lanžhot, Transporty
Břeclav, ZD Lanžhot. Veškeré náklady na budování posilovny si hradili členové z toho, co mezi
sebou vybrali.
V roce 1988 se oddíl se zaregistroval do republikového svazu kulturistiky, což jim umožnilo
účastni se soutěží. Nejlepším cvičencem v té době byl Jaroslav Fojtík, který byl vyhodnocen
nejlepším sportovcem roku 1981.
V devadesátých letech se oddíl kulturistiky stále více zaměřoval na silový trénink
a zaregistroval se do Českého svazu silového trojboje a pravidelně se účastnil silových soutěží.
Členové oddílu se na silových soutěžích umísťovali na předních místech.
Obrázek 13 – Ukázka silového trojboje

Zdroj:https://oddil-siloveho-trojbojelanzhot8.webnode.cz/fotogalerie/
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Atletika
Atletika (předškolní děti) je základní sportovní odvětví, které zahrnuje přirozené pohybové
vlastnosti člověka, tj. běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody. Uplatňují se při ní také základní
dynamické zákony - jde o přechod z klidu do pohybu (start), změnu směru pohybu (odraz při
skoku), dokončení pohybu (doskok). V atletických disciplínách se uplatňuje pohyb rovnoměrný
(např. běh v trati) nebo pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý či rotační (např. vrh koulí a hod
diskem). Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a současně poskytuje široký výběr pro sportovní
vyžití. Atletická cvičení mohou být prováděna i v přírodních podmínkách (louka, les, park), což
zvyšuje jejich emocionálnost a zdravotní význam. Jsou součástí tělesné přípravy většiny sportu
(např. skok do dálky, hod do dálky).
ASPV – sport pro všechny
Oddíl je prezentován skupinovým cvičením pro ženy. Cvičení probíhá v prostorách tělocvičny
nebo ve sportovní hale.
Společně se cvičí:
➢ Powerjoga,
➢ Jogilates,
➢ Pilates,
➢ Bossu pilates,
➢ Ashtanga joga,
➢ Step aerobic,
➢ P – Class,
➢ Body Form,
➢ Balantess,
➢ Bossu cardio,
➢ Fittballaerobic,
➢ Chi Toning.
➢ Bodystyling.
Šachy
Šachy jsou desková hra pro dva hráče a v dnešní soutěžní podobě jsou považovány za sportovní
odvětví. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých
a bílých. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit.
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Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. Výuka a hraní
šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové
vlastnosti. Šachům se v Lanžhotě věnuje oddíl dospělých, mající do 10 členů a zúčastní se
soutěží jihomoravského přeboru. Na základní škole se provozují šachy v kroužku dle počtu
zájemců z řad dětí a mládeže.
Ostatní samostatné spolky a oddíly
Lakrosový oddíl
Tým 300 Lanžhot založili vedoucí skautského oddílu Bantuové v roce 2009. Tým má
pravidelné tréninky každou neděli od dvou do čtyř na hřišti Na pastvisku a hraje druhou
Moravskou lakrosovou ligu. Momentálně má 3 týmy a kolem 40 členů.
První setkání s lakrosem však proběhlo v roce 2007 na skautském táboře na pronajatém
tábořišti. Tehdy jsme o této hře věděli jen to, že je to stará indiánská hra, a tak jsme si pravidla
prostě vymysleli. Stalo se to, co nikdo nečekal, a lakros se stal nejoblíbenějším z našich
skautských turnajů.
Lakros pochází ze Severní Ameriky, kde jej hráli před několika stovkami let američtí indiáni
z oblasti Velkých jezer. Nazývali jej „bagattaway“, což v překladu znamená „malý bratr války“.
Samotný název „lacrosse“ pochází od francouzských misionářů, kterým lakrosová hůl
připomínala tvarem biskupskou hůl. Indiánská „družstva“ měla stovky hráčů a vzdálenost mezi
brankami byla i několik kilometrů.
Obrázek 14 – Ukázka ze hry lakrosu

Zdroj: https://300lanzhot.rajce.idnes.cz/Liga_Lanzhot_2017/
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Skautský oddíl Bantuové
Bantuové je skautský oddíl, který má přibližně 50 dětí a 10 vedoucích. Každý pátek se schází
v klubovně, kde hrají hry, učí se poznávat přírodu, luštit šifry, morseovku, vázat uzly
a připravují se na táboření v přírodě. Kromě schůzek jezdí alespoň dvakrát ročně na vícedenní
výpravu, na výlety na kole, do kina, do divadla a každý rok ukončí alespoň desetidenním
táborem.
Obrázek 15 – Skautský oddíl Bantuové

Zdroj: facebook Bantuové

Kuželky Lanžhot
Kuželky se hrají s koulí, která nemá díry pro prsty, a devíti kuželkami. V průběhu hry hráč
nesmí opustit rozběžiště. Uvnitř rozběžiště se nachází náhozová deska. Konec rozběžiště spolu
s koncem náhozové desky navazuje na vlastní dráhu, která je dlouhá 19,5 m. Na konci dráhy je
devět kuželek rozestavených do čtverce tak, že jedna úhlopříčka tohoto čtverce leží v ose dráhy
a druhá úhlopříčka je na ní kolmá. Mezi středy krajních kuželek je vzdálenost 100 cm, a to jak
v ose dráhy, tak i kolmo na osu dráhy. Hrají dle regulí České kuželkářské asociace. V sezóně
je zapojeno cca 100 hráčů. Do kuželek je zapojeno mnoho hráčů z okolí, tedy regionu Podluží.
Kuželky Lanžhot mají několik herních družstev:
➢ Hospoda U Bartošů,
➢ Radegast,
➢ Hodináři,
➢ Kradlovské uličky,
➢ Lužničáci,
➢ Jabloňáci,
➢ Celníci,
➢ Drtiči,
➢ Financi,
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➢ Šaďúři.
➢ Dolňáci,
➢ Výčepáci,
➢ Podlužan,
➢ Amatéři,
➢ Všiváci.
Obrázek 16 – Kuželky Lanžhot

https://slovackyregion.cz/images/fotogalerie/podluzi/2015/2015-02-10_Kuzelky-turnaj_Lanzhot/p2110173.jpg

Moravský rybářský svaz
Spolek představuje sdružení místních rybářů, kteří se zabývají:
➢ sportovním rybolovem a pořádáním rybářských soutěží,
➢ chovem ryb,
➢ výkupem vodních lokalit,
➢ odbahněním vodních lokalit.
Místní rybářská organizace má 330 členů.
Koňské stezky Podluží
Koňský spolek byl založen na podzim roku 2010, jsme v úzké spolupráci s městem Lanžhot.
Jedná se o dobrovolné sdružení nadšenců a milovníků koní. Posláním spolku je činnost
za účelem vzniku a provozování koňských stezek a koňské stanice regionu Podluží. Náš cíl je
vytvořit podmínky pro jezdectví, koňskou turistiku a agroturistiku. Také vzdělávání, kulturní,
osvětové a sportovní (jezdecké) akce pro veřejnost. Vytváříme aktivity pro děti a mládež
se zaměřením na výuku jízdy na koni a práce s koňmi. Spolek má 30 členů. Každoročně spolek
pořádá sportovně - společenskou akci pro veřejnost Den koní.
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Obrázek 17 – Koňský spolek

Zdroj: město Lanžhot

1.3

Financování sportu z rozpočtu Plán rozvoje sportu

Město Lanžhot financuje sportovní a volnočasové aktivity:
➢ příspěvkem na provozní výdaje školských příspěvkových organizací,
➢ poskytováním dotací sportovním klubům a spolkům.
Město Lanžhot podporuje sportovní aktivity nejen v rámci financování z rozpočtu města, ale
také organizačně. Poskytuje záštitu nad akcemi, které pořádají sportovní kluby a organizace.
Město sportovní akce pořádá či napomáhá při jejich organizaci, a to finančními příspěvky na
uspořádání akcí, poskytnutím drobných věcných darů či propagačních materiálů. Zároveň
dochází k naplňování povinnosti města pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

1.3.1 Formy podpory sportu ve městě
Přímá podpora (finanční)
•

rozpočtovaná v rámci rozpočtu města,
- údržba stávajících sportovních zařízení, doplňování vybavení k volnočasovým
aktivitám apod.;
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pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení do

-

sportovních prostor ve vlastnictví města;
opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení,

•

poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci města:
-

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady na kurzy dětí základní školy,

-

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny.

-

•

poskytovaná jako dotace v souladu s platnými pravidly poskytování dotací z rozpočtu
města:
-

pronájem sportovní haly a ostatních tělovýchovných zařízení pro zápasy a tréninky,

-

nákup sportovního materiálu, nářadí, sportovních potřeb,

-

opravy a údržbu drobného majetku určeného pro sportovní účely,

-

spotřeba energií na sportovištích,

-

odměny trenérů, rozhodčím, hospodářů na sportovištích,

-

náklady na školení a související výdaje na činnost trenérů a rozhodčích,

-

doprava a cestovné na tuzemské sportovní soutěže, včetně malého příhraničního
styku,

-

výdaje na soustředění, ubytování při sportovních soutěžích,

-

registrační poplatky, poplatky svazům, startovné, atd.

1.3.2 Výdaje z rozpočtu města v oblasti sportu v minulosti

Město Lanžhot každoročně podporuje sportovní činnost spolků působících na území města v
řádech několika milionů korun ročně z rozpočtu města, a to podle náročnosti daného sportu,
počtu jednotlivých sportovců a posouzení jejich individuálních žádostí. Investice do městského
majetku v oblasti sportu v minulosti směřovaly zejména do budování dětských hřišť,
vybudování multifunkčního hřiště, vybudování in-line dráhy, vybudování workoutového
hřiště, opravy zázemí pro na fotbalovém hřišti atd.
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1.4

Dotazníkové šetření

V období březen 2021 proběhlo ve městě Lanžhot dotazníkové šetření pro zhotovení plánu
rozvoje sportu pro rok 2021-2030. Ve městě Lanžhot jsou tři organizace, které se zabývají
sportovní činností, dotazníků však bylo vyplněno celkem 11. Dotazník vyplňovali nejen
samotné organizace, ale i zástupci konkrétních sportovních činností. Odpovědi z dotazníku byly
zpracovány do přehledné prezentace.
Souhrn výsledků dotazníků sportovní strategie ve městě Lanžhot:
Grafy jsou vytvořené z elektronického zpracování všech odevzdaných dotazníků.
•

Ve městě Lanžhot odpověděly na dotazník tyto organizace:
➢ TJ Sokol Lanžhot, z. s.
➢ Mateřská škola Lanžhot
➢ Masarykova základní škola Lanžhot

•

Organizace, které vyplnily dotazník, uvedly tyto sportovní činnosti:
Tělesná výchova v rámci ZŠ, tělesná výchova v rámci MŠ, poté ASPV- sport
pro všechny, silový trojboj, stolní tenis, basketbal, atletika, florbal, fotbal, tenis, šachy
v rámci organizace TJ Sokol Lanžhot.

•

V otázce, jak často se sportovním činnostem věnují. Odpověděla většina, že své aktivity
provádějí 4x nebo vícekrát do týdne.

•

Převažují více sportovní činnosti, kde je více jak 20 aktivních osob.
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•

Věkové rozmezí bylo vyplněno spíše podle toho, která organizace zastřešuje určitou
věkovou kategorii, pro školu je tedy nejvíce sportujících ve věku MŠ až 2. stupeň ZŠ,
pro sportovní klub to pak byly většinou všechny věkové kategorie od nejmenší až po
dorost či dospělé.

•

Nejvíce je v obci využívána tělocvična, sportovní hala, podle ročního období nebo počasí pak venkovní hřiště a potom ostatní.

U všech organizací, které vyplnili dotazník, je pak činnost provozována celoročně, jen
šachy v sezóně zimní.
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•

Zdrojem příjmu je pak pro tyto organizace z větší části samostatné město, mezi další zdroje
uvádějí dotace, členské příspěvky, nebo dotace z ministerstva/kraje či ORP.

•

V otázce požadavků pro další rozvoj sportu nejvíce dle odpovědí schází kapacity
sportovišť, chybějící nebo nedostatečné sociální zázemí.

•

Mezi dalšími návrhy pro zlepšení kvality sportu uvedly organizace – vybudování nebo
zajištění sportovního komplexu se zázemím (občerstvením, dětským hřištěm,
sociálními zařízeními), a tím umožnit jeho každodenní využití; v dalších prostorech
tohoto komplexu pak vybudovat zatravněná místa s prvky pro sport, cvičení či hraní.
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2. Návrhová část
Město Lanžhot stanovuje své priority ve třech hlavních oblastech:
1. podpora a propagace sportu u dětí a mládeže (výchova ke sportu, popularizace sportu),
2. sportovní infrastruktura (údržba stávajících, investice do nových sportovišť apod.),
3. sport pro všechny (podpora sportovních spolků a klubů, seniorů a hendikepovaných).

2.1

Podpora a propagace sportu u dětí a mládeže (výchova ke sportu,
popularizace sportu, akce)

Cílem Plánu rozvoje sportu města Lanžhot je přispět k motivaci dětí a mládeže v oblasti
aktivního trávení volného času, ke zdravému životnímu stylu, podporovat je a pomáhat jim ve
výběru sportovního vyžití, odměňovat žáky za mimořádné sportovní úspěchy. Město Lanžhot
bude pokračovat v podpoře sportovních soutěží v rámci města, podporovat dostatečnou nabídku
sportovních programů při základní škole, podporovat informovanost o sportovní nabídce,
propagovat sportovní aktivity pomocí webových stránek města i prostřednictvím dalších medií.

2.2

Sportovní infrastruktura (údržba stávajících, investice do nových
sportovišť apod.)

Město Lanžhot bude nadále udržovat a modernizovat sportovní infrastrukturu ve vlastnictví města,
sportovní zařízení ve správě příspěvkových školských organizací, bude podporovat spolky,
zájmové sdružení a sportovní kluby dle jejich sportovních aktivit a činností.
Klíčové plánované aktivity města Lanžhot pro nastávající období z hlediska investic jsou:

➢ Sportovní hala – přístavba sportovní haly a parkoviště, u sportovní haly venkovní posilovna
a workout,
➢ Vybudování tělocvičny v/u MŠ pro každodenní využití,
➢ Vybudování sportovně rekreačního areálu Na Šlajsi – namísto stávajících ubytoven, které
dosloužily, vybudovat nový sportovně rekreační areál s ubytováním (soustředění sportovců,
soutěže), rozšíření areálu o autocamping, multifunkční sportovní halu, venkovní
multifunkční hřiště, zázemím pro sportovce, posilovnou (fitness), vnitřním bazénem +
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sauny (wellnes), přírodním koupáním, bowlingovou dráhou, lanovým parkem, venkovními
sportovními prvky, discgolf, minigolf, fitpark, lezecká stěna.
➢ Fotbalové hřiště Na Šlajsi - výměna světel na úsporné v kabinách, vybudování umělé
tréninkové hrací plochy s osvětlením (30x60m), osvětlení hrací plochy, výměna sedaček
(plastové), oprava oplocení, výměna trávníku včetně drenáže, úpravy pro využití dešťové
vody pro sociální zařízení a pro zálivku s podzemní nádrží, dovybavení dětského hřiště o
další herní prvky, parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu.
➢ Fotbalové hřiště Na Pastvisku – osvětlení hrací plochy, zavlažování, oprava tribun včetně
výměny sedaček, vybudování venkovních toalet, parkoviště, oplocení.
➢ Areál Sokolské – pořízení umělé ledové plochy, pumptrack nebo fiveramps, zastřešení
tenisových kurtů, výstavba venkovních toalet, oprava tribun, doplnění areálu venkovními
herními prvky – pingpong stoly, teqball atd.
➢ Tělocvična v MZŠ Lanžhot – výměna podlahy, nové osvětlení, výměna sportovního
zařízení a vybavení.
➢ Okolí rybníka Kout – vybudování zázemí pro rybářský spolek, vybudování klubovny
a zázemí pro skautský oddíl, dětské robinsonské hřiště.

Výše zmíněné investice jsou v řádech jednotek až desítek miliónů korun. V případě příznivé
dotační politiky státu, popř. Evropské unie, bude reálné výše uvedené a plánované investice
uskutečnit.

2.3

Sport pro všechny (podpora sportovních spolků a klubů, seniorů
a hendikepovaných)

Město Lanžhot bude rozšiřovat podporu a nabídku aktivit pro osoby v dospělém a také v
seniorském věku dle možností v jednotlivých sportovních areálech, zejména novými
sportovními a posilovacími prvky, osvětovou a vzdělávací sportovní činností.
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Závěr
Dokument „Plán rozvoje sportu města Lanžhot na období 2021 – 2031“ mapuje situaci města
Lanžhot v oblastech týkajících se podpory sportu a sportovní infrastrukturu, konkretizuje cíle
a možnosti další podpory občanů v rozvoji sportovních aktivit. Vychází z legislativních dokumentů
týkajících se sportu, z nichž základním je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dále koncepce
Sport 2025, Sportovní strategie JMK do roku 2025, Evropská charta sportu, Pokyny EU pro
pohybovou aktivitu.
V úvodu seznamuje s charakteristikou řešeného území, popisuje existující sportovní zázemí
a vybavení na území města, vyjmenovává jednotlivé sportovní aktéry, ukazuje možnosti
sportovních aktivit pro mládež i dospělé. Zabývá se také finanční podporou města, ve které
představuje, jakým způsobem město finančně podporuje sportovní a volnočasové aktivity občanů.
Analytická část obsahuje mimo jiné zpracovaný dotazník pro sportovní kluby. Na analytickou část
navazuje návrhová část, ve které jsou nastíněny hlavní priority a plány, kam by se měly sportovní
aktivity města Lanžhot směřovat, jak a kam bude město ve prospěch svých občanů vynakládat
veřejné zdroje. Cílem města je zajistit všem obyvatelům sportovní vyžití na odpovídající úrovni.
Tento dokument je dlouhodobým plánem, v průběhu jeho platnosti může docházet ke změnám
v situaci v oblasti sportu a tělovýchovy, a proto je počítáno s jeho pravidelným vyhodnocováním
a s průběžnou aktualizací.
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