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Zastupitelé městysu Brodek u Přerova na svém zasedání, které se uskutečnilo 

dne …………………………………, schválili strategický dokument Koncepce rozvoje 

sportu v městysi Brodek u Přerova, usnesením číslo ……………………………….. 

Jedná se o střednědobý plánovací dokument, který slouží jako doporučení pro 

další rozvoj a podporu sportu v městysi. 
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1 ÚVOD 

Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou 

společenskou atmosférou městysu. Koncepce rozvoje sportu, jak již název 

napovídá, se tedy věnuje podpoře, rozvoji a finanční opoře sportu v městysu 

Brodek u Přerova.  

Analytická část koncepce rozvoje sportu vychází z informací získaných 

rozhovory s klíčovými aktéry, představiteli městysu a z dotazníkového šetření 

provedeného mezi občany. Dotazníkový průzkum byl prováděn v termínu od  

1. do 29. února 2020, obyvatelé Brodku u Přerova měli možnost vyjádřit svůj 

názor pomocí elektronického dotazníku. V návrhové a implementační části 

dokumentu jsou pak popsány konkrétní opatření, které povedou ke kontinuální 

podpoře a rozvoji sportu v Brodku u Přerova.  

Cílem koncepce rozvoje sportu v městysu Brodek u Přerova je vymezení oblastí 

podpory sportu, stanovení priorit a také konkrétních opatření k zajištění 

kvalitního sportovního vyžití pro občany městysu. Realizací strategického 

dokumentu se městys zavazuje ke své úloze v oblasti podpory a rozvoje sportu. 

Koncepce navazuje na již vybudovaný systém strategického řízení v městysu, 

zejména na Plán rozvoje městysu Brodek u Přerova na období od 2015 do 2020. 

Koncepce rozvoje sportu je v souladu s dokumenty podpory sportu na evropské 

i národní úrovni – viz kapitola Seznam Literatury.  

Při tvorbě byly uplatněny základní principy: princip partnerství, koncentrace, 

doplňkovosti, princip monitorování a vyhodnocování, rovnosti příležitosti, 

respektování udržitelného rozvoje. 
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2 SPORT 

Koncepce podpory a rozvoje sportu v městysu Brodek u Přerova je vypracována 

v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. je stanoven její obsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení  

oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech  

podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro 

občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků  

z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 
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2.1 PŘÍNOSY SPORTU 

Pohyb a sport jsou všeobecně přínosné pro zdravý životní styl lidí. Slouží 

například jako: 

 

• Výchovný prostředek dětí a dospívajících, který rozvíjí fyzický  

i mentální rozvoj a pomáhá učit se pravidlům, respektovat rovné 

příležitosti, schopnosti soustředit se a učit se a buduje sebedůvěru. 

Zároveň slouží jako primární forma prevence sociálně-patologických jevů. 

• Prostředek sociální integrace a rovné příležitosti, který obyvatele 

sdružuje a oslovuje, bez ohledu na věk či společenský původ. 

• Prostředek seberealizace, který přináší uspokojení seberealizací podle 

dispozic občanů. 

• Prostředek upevňující zdraví a kvalitu života, podporující jeho zdravý 

vývoj, prevence nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění. 

• Prostředek hospodářský, který představuje dynamické odvětví, sloužící 

k rozvoji a obnově obcí a je propojen s ekonomikou. 

• Prostředek rekreace a odpočinku, který kompenzuje pracovní vypětí  

a jednostrannost života. 

 

Dle dotazníkového šetření, provedeného v rámci tvorby tohoto dokumentu, 

sportuje aktivně 44 % občanů městyse Brodek u Přerova. V České republice se 

k zájmu o sport a aktivnímu sportování hlásí asi polovina obyvatel 

v produktivním věku (16-65 let).1 

 

 

 

 

 

 

 
1 Průzkum Kantar Millward Brown, 2019 
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2.2 DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÍ 

Nedostatek pohybové aktivity je podle WHO 4. vedoucí rizikový faktor úmrtí ve 

světě. 

Je proto důležité dbát na přirozený pohyb obyvatel v obci. Vyšší úroveň fyzické 

aktivity zajistí přínos pro zdraví dospělých i dětí, proto WHO navrhuje množství 

pohybových aktivit: 

 

• Dospělí (včetně starších osob) alespoň 150 minut středně  

intenzivní aerobní aktivity každý týden, 

• 75 minut aktivního pohybu denně mírní negativní dopady 8 hodin sezení 

v práci/ve škole, 

• Děti a mladiství by měli mít alespoň 60 minut středně až velmi náročné 

aktivity každý den, 

• Lidé, kteří jsou v současné době neaktivní, by se měli snažit  

doporučení plnit – lepší malé množství fyzické aktivity než žádné, 

• Osobám, které nemohou v důsledku svého zdravotního stavu dosáhnout 

doporučovaného množství fyzických aktivit, se doporučuje být stejně 

fyzicky aktivní tak, jak jim to jejich schopnosti a podmínky umožňují, 

• Speciálně pro seniory je fyzická aktivita důležitá pro silový  

tréning a rovnováhu, zejména pro prevenci pádů. 

 

Tato doporučení však nesplňuje 25 % dospělých a 80 % mládeže2.  

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že občané Brodku u Přerova 

nejčastěji sportují 3-4x týdně (32 % dotazovaných), dalších 21 % sportuje  

1-2x týdně. Sportovní návyky obyvatel městysu se tedy dají označit jako velice 

dobré.  

 

 

 
2 WHO, 2019 
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2.3 ZDRAVÍ PRO DĚTI 

V posledních letech stále více škol dobrovolně zahrnuje pohyb dětí 

a mladistvých do svých osnov – u základních škol se jedná o 1-3 hodiny  

a u středních škol 1-4 hodiny aktivit denně. Kvalitu tělesné výchovy monitoruje 

školní inspekce. Monitorována je fyzická aktivita o přestávkách, nabídka 

sportovního vyžití po škole i aktivní cestování z a do školy.  

 

• Každé druhé České dítě tráví venku méně než jednu hodinu denně. 

Průměrný čas, který dítě tráví u médií ve všední den, je 4,14 hodin.3  

• V 9 letech chodí sama do školy 1/3 dětí, kolem 13. roku 70 % školáků. 

• 46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem, bydlí do 1 km od školy. 

 

Podle výzkumu4 klesá s věkem zapojení do organizovaných sportovních aktivit, 

v 5. třídě sportuje 78 % dětí, v 7. třídě 66 % dětí a v 9. třídě jen  

51 % dětí.   

Škola je klíčovým prostředím pro rozvoj pohybu dětí, měla by tedy dbát na jeho 

podporu5: 

 

• Podpora aktivní dopravy dětí do škol ze strany vedení školy (chůze, kolo, 

koloběžka, skateboard, longboard, pennyboard) 

• Zavedení aktivních přestávek 

• Zařazení pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru 

• Navýšení pohybu v rámci disponibilních hodin TV 

• Podpora nabídky volnočasových pohybových programů/ 

• Otevření hřišť po skončení výuky 

 

MŠ i ZŠ v Brodku u Přerova se snaží zapojit sport do výuky co nejvíce. 

V mateřské škole například děti mají ranní pohybovou chvilku. V ZŠ jsou dvě 

hodiny tělocviku týdně, navíc mají děti možnost volitelného pohybového 

předmětu. 

 
3 Nadace Proměny Karla Tománka, 2016 
4 UPOL, 2016 
5 UPOL, 2020 
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2.4 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů jsou definovány základní pojmy: 

 

• Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která 

si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně 

nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně. 

 

• Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba 

založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět 

činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu. 

 
• Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která  

v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, 

pro kterou je u sportovní organizace evidována. 

 
• Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport 

a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

 

• Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo 

jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 
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3 ANALYTICKÁ 

ČÁST 

Analytická část koncepce rozvoje sportu poskytuje náhled do informací  

o městysu a o sportovním dění v městysu Brodek u Přerova. Na základě analýzy 

lze vyvodit konkrétní kroky rozvoje a podpory sportu v návrhové části 

dokumentu. 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTYSU 

Základní charakteristika Brodku u Přerova zahrnuje stručný popis městyse  

a jeho vybavenosti, demografického vývoje a také popis školských zařízení. 

3.1.1 O městysu 

Městys Brodek u Přerova leží v jihovýchodní části Hornomoravského úvalu 

v nadmořské výšce 205 m n. m. v údolní nivě řeky Moravy. Ze severu 

ohraničuje území potok Olešnice, z jihu železniční tepna Olomouc – Přerov, jejíž 

zavedení ovlivnilo rozkvět průmyslu v Brodku. 

Městys se nachází v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Katastrální výměra 

městysu je 890,82 ha a skládá se ze dvou částí – Brodek u Přerova a Luková. 

První písemná zpráva je z roku 1305. Městys je součástí Sdružení obcí 

mikroregionu Království a Sdružení obcí mikroregionu Dolek. 

Celková výměra katastrálního území je 890,82 ha, z toho je přes 81 % 

zemědělské plochy, vodních ploch 1,3 %, zastavěné jsou 3,3 % katastru. Lesy 

se zde nenachází žádné, zbytek rozlohy je zařazen do kategorie ostatních ploch. 

V městysu se však nachází významné krajinné prvky ÚSES.  
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Brodek u Přerova sousedí na severu s obcí Majetín, na jihozápadě s obcí Citov, 

na jihu s obcí Císařov, na jihovýchodě s obcí Rokytnice a na severovýchodě 

s obcí Kokory.  

  

 

Obr. 1 Městys Brodek u Přerova 
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Obr. 2 Mikroregion Království 
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Občanská i technická infrastruktura Brodku je na výborné úrovni. V městysu je 

kanalizace a ČOV, plynofikace, vodovod, sběrné místo na odpad, pobočka 

pošty, lékárna i několik lékařů. Je zde i pečovatelská služba, mateřská i základní 

škola, obchody a hasiči. 

 

 
Obr. 3 Ikonický zvon v Brodku u Přerova 
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3.1.2 Obyvatelstvo městyse 

V městysi Brodek u Přerova, dle posledních dostupných dat z roku 2019, žilo 

1 940 obyvatel, z toho 972 mužů a 968 že. Průměrný věk obyvatel v tomtéž 

roce činil 43,3 let, což je nižší hodnota v porovnání s okresem Přerov (43,5), 

ale vyšší než v Olomouckém kraji (43) a celé České republice (42,5).  

Obyvatelé Brodku u Přerova jsou v průměru mladší než obyvatelé okresu.  

Věková pyramida (obr. 4) je regresivního typu. Základna pyramidy, která 

představuje nejmladší věkové skupiny je stejná nebo užší než vrchol pyramidy 

reprezentující obyvatele pokročilejšího věku. Ve věkové pyramidě vidíme, že 

starší děti a dospívající jsou významnou skupinou obyvatelstva. Tyto děti se 

sice mohou účastnit organizovaného sportu, nemají ale žádné hřiště, kde by 

mohly trávit volný čas.  

 

 

Obr. 4 Věková pyramida obyvatel Brodku u Přerova k 31. 12. 2018 
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Jak je vidět z obr. 5, počet obyvatel se během posledních 19 let měnil poměrně 

dynamicky.  

 

Obr. 5 Historický vývoj počtu obyvatel 

 

V budoucnu lze očekávat stagnaci nebo pokles počtu obyvatel, tento trend bude 

ovlivněn jak stěhováním obyvatel, tak i přirozenou změnou. Městys Brodek  

u Přerova do roku 2007 získával nové obyvatele migrací. Od roku 2007 počet 

obyvatel začal klesat, v důsledku přirozeného a migračního úbytku  

– v některých letech byl pokles poměrně dramatický. V roce 2018 se z městyse 

vystěhovalo téměř 30 obyvatel.  

Z územního plánu městyse je patrné, že městys plánuje získávat nové 

obyvatele a za tímto účelem určil významný počet ploch k výstavbě nových 

rodinných domů – zhruba 7 ha. 
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3.2 ŠKOLSTVÍ 

Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků dětí 

a mladistvých. V Brodku u Přerova se nachází mateřská i základní škola. 

3.2.1 Mateřská škola Brodek u Přerova  

Mateřská škola byla založena v roce 1920. Kapacita školky je 120 dětí, 

navštěvuje ji pouze 70.  

Pohybové aktivity jsou zahrnuty v denním rozvrhu dětí co nejvíce. Každý den 

probíhá mezi 8:30-9:30 pohybová chvilka a poté následuje pobyt venku. Venku 

děti nejčastěji tráví čas na procházce po okolí městysu, na sportovním hřišti 

nebo na školní zahradě.  

Starší děti jezdí pravidelně každý rok plavat na krytý bazén do Přerova, 

ve školním roce 2019/2020 se výcviku účastnilo 24 dětí. V minulosti bylo 

organizováno i lyžování, ovšem pro malý zájem bylo v posledních letech 

zrušeno. Zároveň školské zařízení pořádá každý rok výlety (např. do obory, 

Sluňákova), kterými se snaží spojit pohyb s poznáváním. 

Školní zahrada je každý všední den otevřena veřejnosti od 16:00. V tomto čase 

je volně přístupná i starším dětem, které často nemají žádný dozor dospělých. 

V minulosti se tak stávalo, že bylo poničeno herní vybavení zahrady. Problém 

by částečně vyřešilo zřízení herního prostoru pro starší děti mimo areál školní 

zahrady. 

 
Obr. 6 Zahrada MŠ 
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3.2.2 Základní škola Brodek u Přerova 

Základní školu navštěvují žáci z Brodku i z okolních obcí (Citova, Císařova, 

Majetína, Lukové, Rokytnice a Krčmaně). Budova prvního stupně se nachází 

v centru městyse, kde je zároveň umístěna i školní družina. Budova druhého 

stupně je na ulici Majetínská a nachází se tam i ředitelství školy.  

Základní škola využívá školního hřiště, pořádá lyžařské výcvikové kurzy  

a kurzy plavání. V roce 2007 vybudovala novou školní tělocvičnu, kterou 

využívá MŠ i ZŠ a odpoledne je zde prostor pro mimoškolní aktivity. V roce 

2015 byly opraveny šatny, ale tělocvična nemá nářaďovnu. Proto vedení školy 

stále jedná se zřizovatelem o jejím dokončení, které by mělo být hotové 

v průběhu roku 2020. Po dokončení přístavby nářaďovny bude moci využívat 

školní tělocvičnu také široká veřejnost, po předchozí domluvě. 

Při ZŠ jsou organizovány pohybové volnočasové aktivity – například volejbalová 

přípravka, mažoretky, fotbal nebo rope skipping. 

Množství žáků dojíždí do školy na kole, v současnosti je venkovní přístřešek na 

kola často nedostačující a škola by uvítala jeho rozšíření.  

 

Obr. 7 Budova ZŠ na ul. Majetínská 



Koncepce rozvoje sportu 
 

15 

3.3 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ V MĚSTYSI 

Kapitola 3.3 obsahuje výčet spolků a sportovních sdružení, které se v městysi 

aktivně podílí a organizují tělovýchovné aktivity.  

FK Brodek u Přerova 

Fotbalový klub má v městysu dlouhou historii. Od roku 2006 se v Brodku 

se střídavými úspěchy hraje I.A třída. V současnosti je v klubu zaevidovaných 

270 členů, nejvíce aktivní jsou mladší členové, kteří se účastní soutěží. Vysoký 

počet členů se dělí do čtyř družstev – A tým, B tým a mládežnické U15 a U11. 

Starší členové pak tvoří tým Starých pánů, se kterým se účastní fotbalového 

Turnaje starých pánů. 

Kynologický klub 

Oplocené cvičiště pro kynologický výcvik se poslední dva roky nachází v areálu 

fotbalového klubu (dříve bylo v areálu bývalého cukrovaru). Celkově klub 

funguje asi sedm let. V současné době pracují tři cvičitelé se psy z Brodku  

i okolních obcí, ale i z Olomouce, Přerova a Prostějova. Cvičení probíhá hlavně 

o víkendu, záleží na volném čase všech zúčastněných. Klub spolupracuje se 

psím útulkem v Olomouci a Přerově.  

Mažoretky 

Mažoretky GINA Brodek u Přerova byly založeny v roce 2009. Za tu dobu 

má spolek mnoho úspěchů, mažoretky například získaly titul Mistryně ČR, 

Evropy i světa. Úspěšné jsou ve všech kategoriích, od juniorek po seniorky, 

ve skupinách i sóloformacích. 

Spolek má 50 členek ve čtyřech věkových kategoriích – přípravný ročník (6-8 

let), kadetky (8-11 let), juniorky (12-14 let), seniorky (15-26 let). Zájem 

se postupně snižuje, dříve měl spolek až 80 členek.  
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Trénink všech skupin probíhá 2x týdně, v případě potřeby (před soutěžemi, při 

tvorbě choreografií) i o víkendu. Dvakrát ročně se členky schází na víkendové 

soustředění. 

Spolek se pravidelně každý rok účastní postupových soutěží největší 

mažoretkové asociace ČFMS, IFMS a dalších nepostupových soutěží. Dále 

vystupují na plesech, oslavách v Brodku a okolí, v mikroregionu Království.  

Do budoucna se spolek bude snažit vzbudit další zájem u malých děvčat  

o sport a vychovávat další trenérky. Také by se samozřejmě členky chtěly 

udržet v popředí mažoretkového sportu. 

Spolek využívá sokolovny a tělocvičny ZŠ v Brodku u Přerova. Miniformace 

trénuje i jednou týdně v Majetíně. Spolek by však ocenil vlastní zázemí, jako 

třeba klubovnu, kam by se daly uschovat výhry ze soutěží a vybavení – nyní je 

vše uskladněno u trenérek doma. Navíc by místnost využívaly sóloformace ke 

tréningu, kdyby se na zeď dala zrcadla. Také by bylo potřeba zakoupit vybavení 

na gymnastiku (např. gymnastickou nafukovací podložku) – děvčata prochází  

i baletní a gymnastickou přípravou. 

Rybářský svaz  

Rybáři z Brodku u Přerova se věnují i práci s mládeží, vedou rybářské kroužky 

pro členy od 6 do 18 let. Děti a mládež se účastní i soutěží, především krajských. 

SDH Brodek u Přerova 

Sbor dobrovolných hasičů se zaměřuje na plnění úkolů jednotky požární 

ochrany třetího stupně – tedy výjezdy k požárům, údržbě techniky, školení.  

Ve sboru aktivně působí 37 členů. Dalších 19 členů jsou mladí hasiči. 

Kromě dobrovolníků v Brodku působí také Jednotka sboru dobrovolných hasičů, 

která vyjíždí k požárům i mimo katastr městysu. Tato jednotka má 17 členů  

a je součástí Integrovaného záchranného systému 

SDH se v městystu podílí na kulturním dění, pomáhá při konání společenských 

akcí. 
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Skauti 

V Brodku u Přerova působí Skauti. Věnují se práci s dětmi a s mládeží. Pořádají 

různé akce, soutěže, turnaje - pohybové i společenské, v létě organizují dětské 

tábory.  

Sokol Luková 

Budova Sokola v místní části Luková slouží hlavně ke kulturním účelům  

– probíhají zde společenské akce, jako jsou různé bály a hody. 

Sokol Brodek  

Prostory Sokola v Brodku u Přerova slouží kroužkům, které se časově nevejdou 

do tělocvičny základní školy. Prostory však nejsou v dobrém stavu. 
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3.4 SPORTOVIŠTĚ V MĚSTYSI 

Třída pro pohybové aktivity v mateřské škole je vyčleněna pouze pro účely 

cvičení dětí.  Děti také jednou týdně chodí do tělocvičny při ZŠ.  

Pohybová třída je vybavena různým náčiním pro sportovní i pohybové aktivity: 

míče (gumové, pěnové, overbally, gymnastické, …), švihadla, lana, kroužky, 

kruhy, hokejky a branky na florbal, gymnastické lavičky, žíněnky, skluzavka, 

gymnastická kladina, trampolína, švédská bedna, průlezky, žebřiny, balanční 

chůdy, masážní žebříky, kostky, stuhy, tyče, rotoped, motokáry a další.  MŠ 

má i skákací hrad. Další fotografie vybavení jsou v Příloze – Evidenční list č.6. 

 

 

Obr. 8 Pohybová třída v MŠ 
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Školní zahrada při MŠ slouží zároveň i jako dětské hřiště. V zahradě se nachází 

dřevěný zahradní domeček, basketbalové koše, pochůzková kladina, vahadlová 

houpačka, houpadla a multifunkční sestava se skluzavkou, šplhacím lanem, 

žebříkem, hrazdou, závěsnou houpačkou.  

Problémem je, že od 16:00 je dětské hřiště přístupné veřejnosti. V tuto dobu 

hřiště navštěvují starší děti, které nemají vyžití jinde a poškozují jej.  

Více informací o hřišti v Příloze – Evidenční list č. 7. Bližší informace o MŠ jsou 

uvedeny v kapitole 3.2.1.  

 

Obr. 9 Dětské hřiště u MŠ 
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Základní škola má vybudovanou tělocvičnu. Slouží pro tělesnou výchovu, mimo 

výuku pak v prostorách probíhají kroužky. Jsou zde nové šatny a sociální 

zařízení. Chybí však nářaďovna, jejíž výstavba je v plánu. Fotografie  

a informace o tělocvičně se nachází v Příloze – Evidenční list č. 8. Bližší 

informace o ZŠ jsou uvedeny v kapitole 3.2.2. 

 

Obr. 10 Tělocvična ZŠ 
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Kynologické cvičiště má v současnosti veškeré potřebné zázemí (tj. dostatek 

překážek a pomůcek na výcvik). Informace o jeho současném stavu jsou 

uvedeny v Příloze – Evidenční list č. 1. 

 

Obr. 11 Kynologické cvičiště 
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Fotbalový areál na ulici Tyršova zahrnuje fotbalové hřiště se zázemím  

a tribunami (Evidenční list č. 3) a betonové hřiště na míčové sporty (Evidenční 

list č. 2). Nachází se tu i dětské hřiště (Evidenční list č. 4 v Příloze). Areál je 

udržovaný, z dotazníkového šetření provedeného v městysi však vyplývá, že by 

občané chtěli opravit zejména tribuny a dětské hřiště. 

 

Obr. 12 Fotbalové hřiště Brodek u Přerova 
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Sokolovna je v udržovaném stavu, ale její rekonstrukce je nutná. Budova slouží 

pro sportovní spolky (trénují zde například mažoretky). Informace o budově se 

nachází v Příloze – Evidenční list č. 5. 

 

Obr. 13 Sokolovna 

 

Městysem Brodek u Přerova prochází tato cyklistická infrastruktura:  

Cyklostezka Majetín - Brodek u Přerova 

• Z Brodku u Přerova vede cyklistická komunikace do Majetína o délce  

1 830 m. Ta byla vybudována jako první v roce 2000, a to na základě 

smrtelné nehody jednoho z žáků pocházejícího z Majetína. Cyklostezka 

byla vybudována bez dotací. 

Cyklostezka Brodek u Přerova - Luková 

• Cyklostezka o délce 2 000 m byla budována v letech 2007-2008. Stezka 

je vymezena vlevo silnicí, vpravo na začátku a konci stezky  

v intravilánu oplocením pozemků a budovami. Zbylý úsek stezky 

je vpravo ohraničen zemědělskou půdou. 

Cyklostezka Brodek u Přerova - Citov 

• Délka cyklostezky je 1 403,80 m. Stavba cyklostezky byla zahájena  

v květnu v roce 2002. V roce 2003 byly dokončeny terénní úpravy.  
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Skautský areál se nachází na okraji městysu. Prostor je v dobrém stavu, 

je oplocený, na travnatém povrchu se nachází dětské hřiště i hřiště na míčové 

hry. Další informace o areálu se nachází v Příloze v Evidenčním listu č. 9. 

 

Obr. 14 Areál Skautů 
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Hasičská zbrojnice se nachází na ulici Nerudova. Slouží jednotce SDH. Již delší 

dobu je plánováno zateplení budovy hasičské zbrojnice. Další informace  

o současném stavu budovy jsou v Příloze v Evidenčním listu č. 10. 

 

Obr. 15 Hasičská zbrojnice 
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Plácek pro radost slouží pro základní školu i pro veřejnost. Jedná se o malé 

hřiště s umělým povrchem, které slouží k míčovým sportům.  Další informace 

se nachází v Příloze – Evidenční list č. 11. 

 

Obr. 16 Plácek pro radost 
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Kromě dětského hřiště u MŠ a hřiště ve fotbalovém areálu se nachází dětské 

hřiště na Sídlišti svobody. Je ve velmi dobrém stavu, z dotazníkového šetření 

však vyplývá, že by občané chtěli přidat další dětské prvky. Další informace  

o současném stavu hřiště jsou v Příloze – Evidenční list č. 12. 

 

Obr. 17 Dětské hřiště na Sídlišti Svobody 
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Na obrázku č. 18 jsou zobrazeny vzdálenosti 100, 250 a 500 metrů 

od jednotlivých dětských hřišť. Lze zde vidět, že dětských hřišť a prvků 

je v městysu málo a že jsou nerovnoměrně rozmístěné. Bylo by proto vhodné 

dovybavit herními prvky také další části městyse. 

 

 

Obr. 18 Docházková vzdálenost k dětským prvkům v městysu 
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V Lukové se také nachází budova TJ Sokola Luková. Budova je v dobrém stavu, 

ale slouží především jako kulturní sál. Informace se nachází v Příloze 

v Evidenčním listu č. 13. 

 

 

Obr. 19 Budova Sokola Luková 
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Naproti budovy TJ Sokol Luková se nachází dětské hřiště a fotbalové hřiště. 

Dětské hřiště je v dobrém stavu. Fotbalové hřiště by však potřebovalo i podle 

názorů obyvatel městyse upravit.  

Další informace o stavu jsou v Evidenčních listech č. 14 a 15. 

 

Obr. 20 Hřiště v Lukové 

 

Z dotazníkového šetření provedeného mezi obyvateli městysu v únoru 2020 

vyplývá, že jsou obyvatelé spíše nespokojeni se stavem a vybavením sportovišť 

a s nabídkou sportovních aktivit v městysi (obr. 21). 

Obrázek 22 potom napovídá, jaké sportovní zařízení by občané v městysi 

v budoucnu uvítali. 
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Obr. 21 Zhodnocení sportu v obci 

 

Většina respondentů dotazníků by uvítala v městysi upravené hřiště, sportovní 

halu, nebo třeba další organizované sportovní aktivity. 

 

Obr. 22 Zhodnocení chybějící sportovní infrastruktury v městysi dle 

dotazníkového šetření 
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3.5 FINANČNÍ PODPORA SPORTU 

Městys Brodek u Přerova využívá podpor sportu z Evropské unie, národních 

fondů, kraje i MAS. Níže jsou uvedeny některé získané dotace za posledních 15 

let: 

• Pořízení motorové přenosné stříkačky pro JSHD (2015) 

• Výstavba cyklostezky na Citov (2002) 

• Výstavba cyklostezky Brodek-Luková (2007) 

• Školní plácek pro radost  

 
3.6 SPORTOVNÍ AKCE 

V mikroregionu Království jsou pravidelně pořádány kulturní a sportovní akce. 

Většina z nich je v režii několika nejaktivnějších obcí, jako je například Majetín, 

Velký Týnec a další. Obyvatelé Brodku u Přerova se pravidelně akcí účastní. 

Nejvýznamnější akcí celého roku je Královský triatlon, který se těší velké oblibě 

nejenom u obyvatel mikroregionu. Tradiční sportovní akce pořádané 

v mikroregionu Království: 

• Královské zimní hry (v lednu/únoru v Majetíně) 

• Traktor Cup (v květnu v Krčmaňi) 

• Majetínský běh (v květnu v Majetíně) 

• Plavecká olympiáda (v červnu v Majetíně) 

• Atletická olympiáda (v červnu ve Velkém Týnci) 

• Sportovní den (v červnu ve Věrovanech) 

• Myslivecká vycházka (v červnu v Majetíně) 

• Pohárová soutěž SDH Majetín (v červnu v Majetíně) 

• Královský triatlon (v srpnu v Majetíně) 

• Nohejbalový turnaj (v srpnu v Majetíně) 

• Večerní běh Majetínem (v září v Majetíně) 

• Turnaj ve volejbale (v prosinci v Majetíně) 

• Turnaj ve stolním tenise (v prosinci v Majetíně) 

 

V Brodku u Přerova pravidelně probíhá Cyklovýlet Dolek, a to každé září. 
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3.7 SWOT ANALÝZA 

Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání 

vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na městys. 

Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje sportu  

v městysi.  

 

SWOT je zkratka z anglických slov: 

• S   = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;  

• W  = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;  

• O   = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;  

• T   = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení; 

 

 

Tab. 1 SWOT analýza sportu v obci Majetín 

Silné stránky Slabé stránky 

• Silné členské základny 

klubů 
• Sokolovna ve špatném stavu 

• Nedostatek dětských hřišť 

• Chybějící hřiště pro starší děti 

• Chybějící nářaďovna u 

tělocvičny 

• Zájem občanů o sport 

• Sportovní infrastruktura v 

městysi 

• Dostatek volného prostoru 

na výstavbu sportovišť 

Příležitosti Hrozby 

• Zvýšení zájmu o sport • Nezájem občanů o sport 

• Nedostatek financí na investice 

v oblasti sportu 

• Špatná koordinace aktérů 

• Vandalismus na dětských 

hřištích 

• Další rozvoj cyklodopravy 

• Organizování sportovních 

akcí městysem 

• Vybudování sportovní haly/ 

multifunkčního hřiště 
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4 NÁVRHOVÁ 

ČÁST 

Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje 

témata, která jsou pro další rozvoj sportu v městysi stěžejní. Návrhová část 

postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.  
 

VIZE ROZVOJE SPORTU 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti městyse, vyjadřuje, jak 

se bude městys rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické 

části a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže k naplnění této 

vize a zajistí tak rozvoj sportu v městysu Brodek u Přerova. 

 

 

Vize rozvoje sportu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodek u Přerova je klidnou a bezpečnou lokalitou pro život obyvatel. 

Městys poskytuje dostatek sportovních zařízení a prostor pro přirozený 

pohyb všech skupin obyvatel. Občané se sdružují ve sportovních 

organizacích, které městys podporuje v jejich fungování.   
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY SPORTU 

 

PRIORITNÍ 

OBLAST 
OPATŘENÍ 

A. SPORTOVNÍ  

INFRASTRUKTURA 

Přístavba nářaďovny k tělocvičně ZŠ 

Rekonstrukce budovy sokolovny 

Vybudování multifunkčního hřiště 

Cyklostezka mezi obcemi regionu  

B. POHYB PRO  

DĚTI 

Dětská hřiště a dětské prvky 

Pump track 

Zvýšená pozornost tělesné výchově ve 

škole 

C. SPOLKY A 

SDRUŽENÍ 

Podpora mažoretek GINA 

Podpora fotbalového klubu 

Podpora SDH 

D. PREVENCE 

Aktivní podpora a propagace sportovních 

aktivit a sdružení 

Podpora cvičitelů a trenérů 
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5 IMPLEMENTAČNÍ 

ČÁST 

Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení koncepce do praxe řízení 

městysu. 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách městysu Brodek  

u Přerova a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě 

na úřadě městysu. 

 

HODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE 

Plnění koncepce bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry 

byly naplánovaná opatření skutečně realizovaná, či z jakých důvodů případně 

realizována být nemohla. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé 

záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace. 

 

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ 

Konkrétní opatření formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude 

naplněna realizací konkrétních rozvojových opatření. 
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PŘÍSTAVBA NÁŘAĎOVNY K TĚLOCVIČNĚ ZŠ 

SOUČASNÝ STAV: Tělocvična při ZŠ nemá dostatečné prostory pro skladování 

sportovního náčiní. Veškeré sportovní vybavení je skladováno v prostorách 

před tělocvičnou.  

NAVRHOVANÝ STAV: Je postavena nová nářaďovna, která slouží místní ZŠ, 

ale také umožňuje pronájem tělocvičny zájemcům z řad veřejnosti. Sportovní 

prostory v městysi jsou tak dostupnější všem skupinám obyvatel. 

HARMONOGRAM: 2021 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 8 mil. Kč 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

 

 

 

 

A. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

V městysu Brodek u Přerova mají občané zájem na dobudování sportovní 

infrastruktury. V ideálním případě by byla sportoviště upravená, bezpečná 

a poskytovala by zázemí pro veškeré skupiny obyvatel. 
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REKONSTRUKCE BUDOVY SOKOLOVNY 

SOUČASNÝ STAV: V současné době je budova využívaná, avšak 

je ve špatném stavu. Objekt je ve vlastnictví TJ Sokol Brodek u Přerova  

NAVRHOVANÝ STAV: V opravené budově probíhají různé sportovní kroužky, 

mnohé sportovní sdružení (např. mažoretky) tam mají své klubové prostory. 

Prostory sokolovny slouží také ke kulturním účelům. 

HARMONOGRAM: 2021-2025  

ODPOVĚDNOST: TJ Sokol Brodek u Přerova (městys Brodek u Přerova) 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

• MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu 

• Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 

• MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
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VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 

SOUČASNÝ STAV: V městysu se nenachází sportoviště, které by bylo 

víceúčelové. V dotazníkovém šetření se občané shodovali, že by ocenili hřiště 

na míčové hry, venkovní posilovnu nebo tenisové kurty, případně prostor 

s umělým povrchem. 

NAVRHOVANÝ STAV: V Brodku u Přerova mají občané k dispozici nové 

víceúčelové hřiště v lokalitě u fotbalového hřiště, které je prostřednictvím  

on-line rezervací všem přístupné. Hřiště poskytuje prostor pro týmové sporty 

(např. tenis, volejbal aj.) a slouží pro všechny skupiny občanů, hřiště využívá 

např. Fotbalový klub. 

HARMONOGRAM: 2021-2025  

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

• MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu 

• Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 

• MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 
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CYKLOSTEZKA MEZI OBCEMI REGIONU 

SOUČASNÝ STAV: V současnosti není vybudována mezi obcemi regionu 

dostatečná cyklistická infrastruktura. Brodek u Přerova má sice vybudovanou 

cyklostezku do Lukové, do Majetína a do Citova, na Kokory nebo dále  

do Rokytnice však ne. 

NAVRHOVANÝ STAV: Městys má zájem na propojení obcí regionu 

cyklostezkami, což povede k podpoře pohybu a ke zvýšení bezpečnosti 

cyklodopravy. Nově vybudované cyklostezky slouží zejména pro každodenní 

dojíždění do i z městyse i pro volnočasové aktivity. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, okolní obce 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, MMR, Olomoucký kraj 

• Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek 
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A DĚTSKÉ PRVKY 

SOUČASNÝ STAV: V současnosti je v Brodku nedostatek dětských hřišť  

– jedno u MŠ, jedno v areálu fotbalového hřiště a jedno na Sídlišti Svobody. 

Hřiště u MŠ se potýká s tím, že jej veřejnost devastuje, hřiště na Sídlišti 

Svobody je nedostatečně vybavené a hřiště ve fotbalovém areálu 

je ve špatném stavu. 

NAVRHOVANÝ STAV: Dětská hřiště (u fotbalového hřiště, na Sídlišti Svobody) 

jsou opravena a dovybavena novými prvky. Další hřiště, pokud budou nalezeny 

vhodné prostory, budou vybudována. 

HARMONOGRAM: 2021-2025  

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

• Národní program ŽP – Přírodní zahrady 

B. ZDRAVÍ PRO DĚTI 

Městys Brodek u Přerova chce do budoucna podporovat přirozený pohyb dětí  

a mladistvých v přírodním a bezpečném prostředí. 
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PUMP TRACK 

SOUČASNÝ STAV: V městysu je nedostatečné sportovní vyžití pro starší děti. 

NAVRHOVANÝ STAV: Vzhledem k aktuálním trendům mezi dospívajícími 

je vystavěna dráha na BMX a horská kola. Prostor poskytuje bezpečné zázemí, 

kde se mladí schází a nepoškozují tak hřiště pro malé děti. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 2 mil. Kč 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

 

 

ZVÝŠENÁ POZORNOST TĚLESNÉ VÝCHOVĚ VE ŠKOLE 

SOUČASNÝ STAV: V současnosti je ve škole zahrnut pohyb v rámci předpisů, 

děti mají na výběr i pohybové aktivity jako volitelný předmět. 

NAVRHOVANÝ STAV: Škola nabízí další mimoškolní aktivity, podle aktuálních 

trendů mezi dětmi. Má dostatečné vybavení na všechny oblíbené sporty. Pro 

děti cestující do školy na kole je přistavěna větší úschovna kol. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, ZŠ Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: --- 
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PODPORA MAŽORETEK GINA 

SOUČASNÝ STAV: V současnosti mažoretky trénují v Sokolovně, v tělocvičně 

základní školy a jednou týdně v Majetíně. Tréninky už ale měly i v Kokorách  

a Rokytnici. Pravidelné tréninky však vyžadují více času, než v současnosti 

využívané prostory umožňují. 

NAVRHOVANÝ STAV: Mažoretky trénují ve zrekonstruované sokolovně, kde 

mají svoji klubovnu. Také mají veškeré potřebné gymnastické vybavení. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, spolek mažoretek GINA 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj 

• Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji - 

Dotační titul na podporu mládežnických reprezentantů ČR 

C. SPOLKY A SDRUŽENÍ 

V městysu funguje několik sportovních spolků a sdružení. Některé z nich mají 

dlouholetou tradici, potýkají se však v mnohých případech s nevyhovujícím 

zázemím. 
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PODPORA FOTBALOVÉHO KLUBU 

SOUČASNÝ STAV: Fotbalový klub má dostatečné zázemí, které je ale potřeba 

opravit, jedná se zejména o plot, branky a tribuny na fotbalovém hřišti. 

NAVRHOVANÝ STAV: Tribuny na fotbalovém hřišti a branky jsou nové 

a opravené. Nové sportovní zázemí oceňují nejen členové fotbalového klubu, 

ale také fanoušci fotbalu, kteří chodí pravidelně navštěvovat fotbalové zápasy. 

HARMONOGRAM: 2021-2025  

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, Fotbalový klub 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 1 mil. Kč 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: --- 
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PODPORA SDH 

SOUČASNÝ STAV: Sbor dobrovolných hasičů má v Brodku v Přerova 

dlouholetou tradici a je součástí Integrovaného záchranného systému. Členové 

se schází v budově hasičské zbrojnice.  

NAVRHOVANÝ STAV: Městys finančně pomáhá zakupovat nové nutné 

vybavení a obnovovat to stávající - zvyšuje se tak zároveň atraktivita SDH 

a buduje se silná členská základna. Děti a mladiství jezdí na soutěže a aktivně 

se zapojují do chodu městysu. Členové se schází v nově zateplené budově 

hasičské zbrojnice.  

HARMONOGRAM: 2021-2025 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, SDH Brodek u Přerova 

FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,5 mil. Kč 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MMR, Olomoucký kraj 

• Olomoucký kraj – Program na podporu JSDH 
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AKTIVNÍ PODPORA A PROPAGACE SPORTOVNÍCH AKTIVIT  

A SDRUŽENÍ 

SOUČASNÝ STAV: Občané jsou spíše nespokojeni se současnou nabídkou 

sportovních aktivit a s aktuálním stavem sportovišť v městysi, jak vyplývá 

z výsledků dotazníkového průzkumu.  

NAVRHOVANÝ STAV: Sportoviště jsou rozmístěna po celém městysi, každý 

má bezprostřední příležitost k pohybu. Městys konzultuje s občany, kde by 

mělo být sportoviště vystavěno a o co mají občané zájem. Zároveň městys 

podporuje sportovní sdružení, pomáhá s pořádáním sportovních akcí, které jsou 

v mikroregionu významné a za kterými dojíždí sportovci i diváci z okolí. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, sportovní sdružení 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: Olomoucký kraj 

• Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji – 

Dotační titul na podporu sportovních akcí 

D. PREVENCE 

Městys podporuje aktivity svých občanů ve sportovních a pohybových aktivitách 

obecně, klade si za cíl rozšířit sportovní aktivity do všech místních částí a láká 

obyvatele okolních obcí. 
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PODPORA CVIČITELŮ A TRENÉRŮ 

SOUČASNÝ STAV: Sportovní sdružení v Brodku u Přerova vedou aktivní 

občané, bez většího zapojení městysu.   

NAVRHOVANÝ STAV: Městys motivuje občany k tomu, aby vedli spolky  

a sdružení. Financuje jejich potřebné vzdělání. Mohou tak vznikat nové spolky  

a sdružení, které si občané žádají. 

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně 

ODPOVĚDNOST: městys Brodek u Přerova, sportovní sdružení 

FINANČNÍ NÁROČNOST: --- 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: Olomoucký kraj 

• Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji – 

Dotační titul na získání trenérské licence 
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Příloha 1: Evidenční listy sportovního zařízení v městysi Brodek  

u Přerova6 

 

1. KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ 

 

 

  

  

 
6  Pozn.: Stav zařízení hodnocen škálou výborný – dobrý - špatný 

Umístění: ul. Tyršova 564, mezi železniční  

tratí a fotbalovým hřištěm 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: travnatý 

Sporty: kynologický výcvik 

Přístup: oplocené, uzamčené 

Využití: členové 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

2. HŘIŠTĚ SOKOLA 

 

 

  

 

 

  

Umístění: ul. Tyršova 564, u fotbalového  

hřiště 

Rozměr: 30 x 65 m 

Rozloha: 1950 m2 

Povrch: beton 

Sporty: míčové hry 

Přístup: oplocené, volný vstup 

Využití: veřejnost 

Stav: dobrý 

Revize: --- 



 

 

  

3. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 

 

 

  

 

 

 

Umístění: ul. Tyršova 564 

Rozměr: 70 x 100 m 

Rozloha: 7 000 m2 

Povrch: travnatý 

Sporty: fotbal, atletika 

Přístup: oplocené, volně přístupné 

Využití: fotbalový klub 

Stav: dobrý 

Revize: --- 



 

 

  

4. DĚTSKÉ PRVKY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ  

 

  

  

Umístění: ul. Tyršova 564, u fotbalového  

hřiště 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: travnatý 

Sporty: dětské hry  

Přístup: oplocené, volně přístupné 

Využití: veřejnost 

Stav: špatný 

Revize: --- 



 

 

  

5. SOKOLOVNA 

 

 

  

  

Umístění: ul. Tyršova 230 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: --- 

Sporty: míčové hry, cvičení  

Přístup: uzamčené 

Využití: sportovní kluby, kroužky, veřejnost 

Stav: špatný 

Revize: --- 



 

 

  

6. POHYBOVÁ MÍSTNOST V MŠ  

 

 

 

 

 

Umístění: ul. Tyršova 217 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: --- 

Sporty: hry, pohybové aktivity 

Přístup: uvnitř MŠ 

Využití: MŠ 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

7. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U MŠ 

  

 

   

  

Umístění: ul. Tyršova 217 

Rozměr: 45 x 45 m 

Rozloha: 2025 m2 

Povrch: travnatý 

Sporty: hry 

Přístup: oplocené,  

volně přístupné od 16:00 

Využití: MŠ, veřejnost 

Stav: výborný 

Revize: ano 



 

 

  

8. TĚLOCVIČNA ZŠ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění: Majetínská 275 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: --- 

Sporty: míčové hry, jóga  

Přístup: Veřejnosti nepřístupné, průchod  

skrz zařízení 

Využití: ZŠ, zájmové kroužky 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

9. SKAUTSKÝ AREÁL 

Umístění: Svépomoc 144 

Rozměr: 25 x 40 m 

Rozloha: 1000 m2 

Povrch: travnatý 

Sporty: hry, míčové sporty 

Přístup: oplocené 

Využití: skautský oddíl 

Stav:          výborný 

Revize: --- 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

10. HASIČSKÁ ZBROJNICE 

 

 

  

  

Umístění: ul. Nerudova 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: --- 

Sporty: hasičský sport 

Přístup: uzamčené 

Využití: hasičský sbor 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

11. PLÁCEK PRO RADOST 

 

 

 

 

  

Umístění: Masarykovo náměstí 91 

Rozměr: 15 x 25 m 

Rozloha: 375 m2 

Povrch: umělá tráva 

Sporty: míčové hry  

Přístup: oplocené, volně přístupné 

Využití: veřejnost, ZŠ 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

12. HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI SVOBODY 

 

   

  

  

Umístění: Sídliště Svobody 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: kamenitý 

Sporty: dětské hry  

Přístup: volně přístupné 

Využití: veřejnost 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

13. SOKOL LUKOVÁ 

 

 

  

  

Umístění: Luková 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: --- 

Sporty: ---  

Přístup: uzamčené 

Využití: --- 

Stav: dobrý 

Revize: --- 



 

 

  

14. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LUKOVÁ 

 

   

  

 

 

  

Umístění: Luková 

Rozměr: --- 

Rozloha: --- 

Povrch: travnatý, kamenitý 

Sporty: dětské hry 

Přístup: volně přístupné 

Využití: veřejnost 

Stav: výborný 

Revize: --- 



 

 

  

15. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ LUKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umístění: Luková 

Rozměr: 30 x 45m 

Rozloha: 1350 m2 

Povrch: písek 

Sporty: míčové hry 

Přístup: volně přístupné 

Využití: veřejnost 

Stav: dobrý 

Revize: --- 



 

 

  

16. CYKLOSTEZKY 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umístění: Brodek u Přerova – Luková (r. 2007-2008) 

Brodek u Přerova – Majetín (r. 2000)  

Brodek u Přerova – Citov (r. 2002) 

Rozměr: Brodek u Přerova – Luková (2,0 km)  

Brodek u Přerova – Majetín (1,8 km) 

Brodek u Přerova – Citov (1,4 km) 

Rozloha: --- 

Povrch: asfalt 

Sporty: cyklistika 

Přístup: volně přístupné 

Využití: veřejnost 

Stav: výborný 

Revize: --- 

 



 

 

  

 

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření ke koncepci rozvoje sportu 
v městysi Brodek u Přerova  

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE STRATEGICKÝM 

DOKUMENTŮM MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA  

Dotazníkové šetření probíhalo v Brodku u Přerova v průběhu února roku 2020 

za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategie udržitelného rozvoje 

odpadového hospodářství. 

Cílem obou dokumentů je konkretizace priorit v uvedených oblastech  

a návrh činností na následující období v horizontu do roku 2025. 

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů městyse, formulaci možných 

řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů městyse 

je důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti městyse. Zapojení 

občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení 

městyse. 

Dotazníkové šetření probíhalo v obci v únoru 2020. Dotazníky v elektronické 

podobě byly vyvěšeny na webových stránkách městyse po dobu 30 dnů.  

Vyplněno bylo celkem 89 dotazníků prostřednictvím internetu.  

Celková návratnost dotazníků tedy byla 5,3 % (počet osob v obci 

oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 1 681). 

Z celkového počtu návštěv dotazníku (211) vyplnilo anketu 93 občanů,  

118 osob si dotazník pouze zobrazilo, další 4 osoby nevyplnily žádné odpovědi. 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tedy byla 44,1 %. 

Více než 43 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 5 – 10 minut,  

27 % lidí potom 10 – 30 minut.  

 

 

 



 

 

  

9 %

39 %
39 %

13 %

Věk
Výběr z možností, zodpovězeno 87x, 

nezodpovězeno 2x 

do 25 let 26 – 40 let 41 – 64 let 65 a více let

60 %

40 %

Pohlaví
Výběr z možností , zodpovězeno 82x, 

nezodpovězeno 7x

Muž Žena

 

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně 

zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy. 

Dotazování se zúčastnilo celkem 33 žen (40 %) a 49 mužů (60 % 

dotazovaných).  

Dotazníky vyplnili občané všech věkových kategorií. Vyšší je ale zastoupení 

obyvatel střední a starší věkové kategorie – jejich podíl souhrnně činil 52 %. 

Občané v nejmladší věkové kategorii do 25 let vyplnili 9 % dotazníků  

– obr. 1 a 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Věk dotazovaných 



 

 

  

KONCEPCE ROZVOJE SPORTU 

 

Tato sekce otázek měla za cíl prověřit každodenní návyky obyvatel Brodku  

u Přerova v oblasti sportu a pohybu celkově a zhodnotit sportovní infrastrukturu 

v městysi z pohledu občanů. 

 

Kolik času trávíte denně pohybem? Sportujete aktivně nebo pasivně?  

Na otevřenou otázku nejčastěji občané odpovídali, že aktivním pohybem tráví 

průměrně 1-2 hodiny denně. Častou odpovědí byla také cesta do školky, do 

obchodu, procházka s dětmi. 56 % respondentů dotazníku uvedlo, že sportuje 

aktivně – viz obr. 3. 

 

Obr. 3: Sportovní aktivity 

 

 

 

 

56 %

44 %

Sportujete aktivně nebo pasivně? 
Výběr z možností, zodpovězeno 87x, nezodpovězeno 2x

Především aktivně Především pasivně, nesportuji



 

 

  

Jak často sportujete? 

Občané Brodku u Přerova nejčastěji sportují 3 – 4x týdně (32 %), 21 % 

obyvatel sportuje 1-2x týdně – viz obr. 4.  

 

Obr. 4: Sportovní aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 %

32 %

21 %

12 %

8 %

15 %

Jak často sportujete?
Výběr z možností, zodpovězeno 84x, nezodpovězeno 5x

5x týdně a častěji 3-4x týdně 1-2x týdně

1-3x měsíčně Méně často Vůbec



 

 

  

Kam chodíte sportovat? 

Z dotazníků je patrné, že většina respondentů sportuje venku, ve sportovním 

klubu nebo doma – viz obr. 5. 

 

Obr. 5: Oblíbené prostředí ke sportování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 %

19 %

2 %

7 %

18 %

31 %

9 %

8 %

Kam chodíte sportovat?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 84x, nezodpovězeno 

5x 

Fitness centrum Sportovní klub Škola V práci

Doma Venku Spontánně kdekoli Nesportuji



 

 

  

Dojíždíte do okolních obcí za sportem?  

Na otázku, zda občané dojíždí do jiných obcí za sportem, odpovědělo 71 % 

respondentů negativně - obr. 6. 

Téměř třetina dotazovaných jezdí za sportem do jiných obcí či měst, a to 

nejčastěji do Olomouce, Přerova, Prostějova, Majetína, Citova, Grygova apod.  

 

Obr. 6: Dojížďka za sportovními aktivitami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 %

71 %

Dojíždíte do okolních obcí za sportem?
Výběr z možností, zodpovězeno 70x, nezodpovězeno 19x

Ano Ne



 

 

  

Jak hodnotíte následující oblasti? 

Občané Brodku u Přerova hodnotili nabídku sportovních aktivit, stav a vybavení 

sportovních zařízení, dětských hřišť a možnosti pro cyklistiku v území jako ve 

škole, kdy 1 = nejlepší a 5 = nejhorší známka. 

Spíše negativně byl hodnocen stav a vybavení sportovních zařízení v městysi  

a stav a vybavení dětských hřišť. Naopak respondenti dotazníku spíše oceňují 

možnosti pro cyklistiku v území, viz obr. 7. 

Obr. 7: Zhodnocení sportu v městysi 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Nabídka sportovních aktivit v městysi

  Nabídka sportovních a volnočasových

aktivit pro děti při ZŠ

  Stav a vybavení sportovních zařízení v

městysi

  Stav a vybavení dětských hřišť

  Možnosti pro cyklistiku v území (množství

a stav cyklotras, cyklostezek aj.)

Jak hodnotíte následující oblasti?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 83x, nezodpovězeno 6x

1 2 3 4 5 Nemohu posoudit



 

 

  

Respondenti měli v následujících třech otázkách možnost slovního vyjádření ke 

sportovní infrastruktuře v městysi. Nejčastější odpovědi jsou uvedeny na obr. 

8, 9, resp. 10. 

Jaké sportovní zařízení Vám v obci chybí? 

Textová odpověď, zodpovězeno 64x, nezodpovězeno 25x 

 

 

Obr. 8: Zhodnocení chybějící sportovní infrastruktury v městysi 

 

Výběr některých konkrétních odpovědí: 

• Umělý povrch 

• (Multifunkční) hřiště pro mladší a starší děti 

• Bazén 

• Tenisové kurty 

• Sportovní hala pro dospělé 



 

 

  

Jaké sportovní zařízení by podle Vás potřebovalo opravit/dovybavit? 

Textová odpověď, zodpovězeno 58x, nezodpovězeno 31x 

 

Obr. 9: Zhodnocení sportovní infrastruktury v městysi 

 

Výběr některých konkrétních odpovědí: 

• Sokolovna a okolní hřiště 

• Velké fotbalové hřiště 

• Hřiště v Lukové 

• Školní hřiště 

 

 

 

 



 

 

  

Co je v oblasti sportu podle Vás v městysi největší problém? 

Textová odpověď, zodpovězeno 54x, nezodpovězeno 35x 

 
Obr. 10: Problémy ve sportu 

 

Výběr některých odpovědí: 

• Nedostatek prostorů a vybavení na sportovní využití 

• Nedostatek financí 

• Nezájem občanů a vedení  

• Nedostatečná propagace  

• Dětská hřiště ve špatném stavu 

• Není volný přístup k všem sportovním zařízením  

• Málo dětí, mladých osob a odborníku v městysi 


