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1. ÚVOD  

 

Strategický plán rozvoje sportu v městě Kladruby je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce 

podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat 

v závislosti na prioritách a potřebách obce.    

Základními prioritami v oblasti sportu je obecná podpora sportu ve všech jeho 

rovinách a stanovení způsobu financování podpory sportu v obci. 

Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport v Kladrubech. Plán 

rozvoje sportu by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů a možnostmi 

financování z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů. Zákon 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím povinnost ve své samostatné 

působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro 

všechny, zejména pro mládež, zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a 

provozování svých sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů.   

 

 

2. ZÁKLADNÍ POJMY  

 

Sport, všeobecné sportovní činnosti  

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo 

organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, 

upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj 

společenských vztahů.  

 

Sport pro všechny 

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, 

rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 

pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální 

kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a 

regenerace.  

 

Sport na školách 

Pohybové zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních 

prostorách. Školními prostory se rozumí základní škola, školní družina a mateřská 

škola. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, 

všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu 

v rámci vzdělávacího programu.  

 



 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota  

Právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, za účelem sdružování občanů, zajišťování a 

provozování sportu a pohybových aktivit občanů. 

 

 

Sportovní akce  

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 

sportovního charakteru.  

 

 

Dobrovolník a dobrovolnictví  

Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, 

podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve 

sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí 

ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla 

v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných podpisů odbornou kvalifikaci.  

 

Komise pro mládež, školství a kulturu 

Poradní orgán rady města. Jeho členy jsou rovněž dobrovolníci podílející se na 

sportovních a kulturních činnostech v obci.  

 

Sportovní infrastruktura  

Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku – ve správním 

obvodu města Kladruby. 

 

 

3. MĚSTO KLADRUBY 
Kladruby jsou městem v západních Čechách, v okrese Tachov. Nacházejí se 30 km 

západně od Plzně a 5 km jižně od Stříbra. Kladruby se nacházejí v nadmořské výšce 

cca 400 m n. m. na řece Úhlavce. Rozloha obce je celkem 48,6 km².  Žije zde přibližně 

1 600 obyvatel.  Správní území obce tvoří Kladruby, Pozorka, Milevo, Brod u Stříbra, 

Tuněchody, Vrbice u Stříbra a Láz. 

 
 

 

 

4. AKTUÁLNÍ  STAV  
Město Kladruby disponuje poměrně rozmanitou sportovní infrastrukturou.  

V okolních obcích ve správním obvodu města Kladruby (Milevo, Brod u Stříbra, 



Tuněchody, Vrbice u Stříbra, Láz) je problematická dostupnost sportu pro všechny 

skupiny obyvatelstva. V těchto  obcích jsou instalována většinou dětská hřiště, která 

jsou určená pro omezenou věkovou skupinu obyvatelstva.  

 

Sportoviště v majetku města Kladruby:  

Kladruby 

V obci nachází fotbalové hřiště se zázemím (sportovní kabiny). Součástí areálu je in-

line dráha, která byla vybudována v roce 2018. Dále se v obci nachází volejbalový a 

tenisový kurt včetně zázemí (šatny se soc. zařízením) a to v prostoru parku pod 

základní školou.  Vedle základní školy byla v roce 2017 postavena posilovna, vedle 

navazuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Za budovou městského úřadu bylo 

v roce 2006 vybudováno dětské hřiště, které se skládá z několika dílčích herních 

prvků, např. skluzavka, řetězová dvojhoupačka, šplhací síť apod.  V Revoluční ulici je 

k dispozici volejbalové hřiště a dětské hřiště skládající se ze skluzavky, houpačky, 

malého lanového mostu. Ve Stříbrské ulici před domem s pečovatelskou službou bylo 

realizováno hřiště pro seniory, kde jsou umístěné prvky vhodné pro využití nejen 

touto věkovou kategorií.  V roce 2019 byly instalovány workoutové  cvičební prvky na 

naučné stezce – v prostoru lesa nad fotbalovým hřištěm směrem ke klášteru, kde 

vede nejen část naučné stezky okolo Kladrub, ale prochází zde i turistická trasa. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



Milevo 

Zde byly  již v roce  2006 instalovány jen dva herní prvky viz. foto níže.  

 
 

Tuněchody 

Zde byly  instalovány  herní prvky – pískoviště, malá prolézací věž, pérák,  viz. foto 

níže.  

 

 

 

 

Brod 

V Brodu v prostoru za místním pohostinstvím je k dispozici antukové hřiště. Vedle 

altánu jsou umístěné dětské herní prvky, viz. foto níže.  

 



 

 

 
 

Láz  

Zde byly již v roce 2006 instalovány dva herní prvky. V roce 2019 byl instalován nový 

pingpongový stůl a malá víceúčelová prolézačka, vše viz. foto níže. Dále je zde 

k dispozici antukové hřiště. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Vrbice u Stříbra 

V obci je k dispozici antukové hřiště s navazující malou travnatou plochou, kde je 

umístěna jedna fotbalová branka. Dále v 8/2019 byl instalován jeden dětský prvek – 

sestava dvou malých věží s dopadovou výškou 1 m.  

 

 

 
 

V Kladrubech je možné dle předem každoročně sestaveného a aktualizovaného 

rozvrhu využít i tělocvičnu v základní škole. 

 

 

Systematické práci s dětmi a mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného 

času se věnují převážně dobrovolníci prostřednictvím Domu dětí a mládeže se sídlem 

ve Stříbře. Další sportovně volnočasové aktivity v obci jsou: 

 

 



TJ Sokol Kladruby, který pod sebou sdružuje tyto oddíly: 

- Basketbal  
- Cvičení seniorů 
- Cvičení žen  
- Horolezci  
- Nohejbal 
- Sport pro všechny – fitness (MX Team)  
- Tenis  
- Volejbal mládež  
- Volejbal muži  
- Volejbal pro všechny  
- Volejbal ženy  

 

TJ Kladruby z.s.  (fotbalový oddíl) 

Sbor dobrovolných hasičů  

Střelecký klub 

Rybářský kroužek  

 

 

Sportovní politika obce vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických 

tradic. Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních 

subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů. Obec pečuje v souladu 

s místními předpoklady a  místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany 

a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128 /2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení).  

 

5. VIZE A PRIORITY  
Město Kladruby se neustále rozrůstá, stále se zvyšuje počet obyvatel, vznikají nové 

bytové zóny pro výstavbu rodinných domů. Mění se i demografická skladba obyvatel 

– blízkost k Plzni láká nové rodiny s dětmi i mladé páry. Město Kladruby musí držet 

krok s potřebami a zájmy svých obyvatel, a proto je potřeba zlepšit sportovní 

infrastrukturu v obci. Město má zájem o uspokojování potřeb sportu, jako 

samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Chce vytvořit občanům prostor a 

příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.  

1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. 

Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím 

s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to 



výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně 

patologických jevů v chování dětí a mládeže.  

 

2. Sport pro všechny  

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní 

volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, 

rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky 

zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, 

seberealizace a aktivní odpočinek.  

 

3. Sportovní infrastruktura  

Sportovní infrastruktura neboli budováním a správou sportovišť, město vytváří 

základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je 

v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe potřebu 

udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní 

zázemí dle potřeb obyvatelstva.  

 

Popis cílů a záměrů 

 

Ad 1) Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé 

součástí zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné 

rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na 

chování dětí a mládeže.  

Záměry: Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.  

              Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví města pro aktivní a sportovní     

              vyžití obyvatel.  

              Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví města   

              v souladu s potřebami města.  

              Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města  

              v souladu s potřebami města.  

              Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 

              Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle  

              možností rozpočtu a dotací.  

               Zpracování projektu rozšíření cyklostezek v okolí města a jejich propojení  

              s okolními obcemi.  

 

Ad 2) Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a 

aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města.  

Záměry: Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví města  

               v souladu s potřebami města.  

               Iniciace pořádání sportovních akcí.  



               Podpora akcí pořádaných spolky z území města.  

                Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností  

               rozpočtu a dotací.  

 

Ad 3) Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové 

aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.  

Záměry: Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.  

               Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.  

               Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.  

                Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností  

               rozpočtu a dotací.  

 

 

6. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU  
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní 

financování pro naplánované aktivity. Rozpočet města je limitován, město se 

v případě větších investic musí z velké části spoléhat na získané dotace a granty. 

Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování financování z různých 

zdrojů.  

 

1. Přímá podpora (finanční)  

a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu města  

- Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních 

zařízení  

- Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení  

 

b) Poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly 

poskytování dotací z rozpočtu města třetím osobám 

 

 

2. Nepřímá podpora  

- Údržba stávajících sportovních zařízení  

- Propagace sportovních akcí 

- Organizační zajištění sportovních aktivit  

 

 



7. ZÁVĚR 
Schválený plán rozvoje sportu města Kladruby se stane základním koncepčním 

vodítkem pro rozhodování zastupitelstva města pro období let 2019 – 2024 a pro 

tvorbu rozpočtu města. Stanovuje priority i prostředky pro jejich naplnění. Vzhledem 

k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech bude moci být 

upravován a aktualizován. Rozrůstající se výstavba nových rodinných domů 

naznačuje, že bude v budoucnosti pokračovat trend růstu počtu obyvatel a s tím i 

poptávka po možnostech kvalitně trávit volný čas.   

 

 

 

Vypracováno v Kladrubech dne  11.9.2019 

 

 

Hana Floriánová                                                              Matěj Havránek 

starostka města                                                           místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


