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Úvod
Plán rozvoje sportu města Vlašimi na roky 2019-2025 je zpracován v souladu s § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu. Jedná se o střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a
možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu
a s ním spojených aktivit ve prospěch města a kvality života občanů. Vychází z Programu rozvoje města
Vlašimi na roky 2015-2025, strategických programů rozvoje sportu na úrovni kraje, a to Plánu rozvoje
sportu ve Středočeském kraji – Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025, a Státní
koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky
pro sport, zejména:
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

•

zabezpečují přípravu sportovních talentů,

•

zabezpečují rozvoj sportu pro zdravotně postižené občany,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

•

obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu obcí
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financovaní sportu, podporují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v
samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a
s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro uspokojování potřeb svých
občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávaní (zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích).
Podklady pro zpracování:
Republiková podklady

Koncepce podpory sportu 2016-2025

Krajská podklady

Plánu rozvoje sportu ve Středočeském kraji – koncepce
sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025

Regionální podklady

Strategie MAS Blaník

Lokální podklady

Program rozvoje města Vlašimi na roky 2015-2025
Územní plán města Vlašimi
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Analytická část
1. Město Vlašim
Město Vlašim se nachází v jihovýchodní části Středočeského kraje v údolí řeky Blanice na území
Vlašimské pahorkatiny. Nadmořská výška ve Vlašimi dosahuje 365 m n. m. Sídlo je vzdáleno 20 km
jihovýchodně od okresního města Benešov a cca 70 km od hlavního města Prahy. Jedná se o centrum
správního obvodu obce s rozšířenou působností s dobrou dopravní dostupností dálnice D1.
Správní území města Vlašimi je tvořeno 6 katastrálními územími, a to k.ú: Bolina, Domašín, Hrazená
Lhota, Nesperská Lhota, Vlašim, Znosim se sídly Bolina, Bolinka, Domašín, Hrazená Lhota, Chobot,
Nesperská Lhota, Polánka, Vlašim, Znosim, Bruk, Loreta.
Tab. 1: Souhrnné informace o městě
Souhrnné informace
Status:
Typ sídla:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
LAU 1 (NUTS 4):

Město
Obec s rozšířenou působností
530883
CZ0201530883
CZ0201 - Benešov

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Vlašim

Obec s rozšířenou působností:

Vlašim

Katastrální plocha (ha):

4 144

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2019:
Nadmořská výška (m n.m.):
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

11 596
365
14° 53' 56'' E , 49° 42' 23'' N

První písemná zpráva (rok):

1 318

PSČ:

25801

Místní akční skupiny

MAS Blaník, z.s.

Zdroj: www.risy.cz
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2. Současný stav sportu ve městě
Sport a tělovýchova mají ve Vlašimi velmi dobré zázemí. Město se prezentuje jako místo, kde rostou
sportovní talenty. Funguje zde řada klubů, jednotlivců a organizací věnujících se sportu a tělovýchově.
Hlavními organizacemi v tomto směru jsou Sportovní zařízení města Vlašimi, p. o. (pečující o areál Na
Lukách, od roku 2018 o Sportcentrum a sportovní areál v parku); Městský dům dětí a mládeže Vlašim
(středisko volného času); TJ Spartak (sdružuje jednotlivé sportovní oddíly) a TJ Sokol Vlašim (vlastní
sokolovnu a přilehlá hřiště).
Příspěvková organizace „Sportovní zařízení města Vlašimi“ byla zřízena dne 1.5.2013 rozhodnutím
města Vlašimi. Její náplní je správa a provoz sportovních zařízení v majetku města, které využívají jak
sportovní kluby, tak i široká veřejnost. Smyslem je poskytovat důstojné zázemí pro sportovní oddíly
vychovávající mládež, podpora školních i předškolních zařízení a pomoc ve smysluplném využívání
těchto sportovišť a v neposlední řadě rozvoj a přístupnost sportovišť pro volnočasové aktivity obyvatel
Vlašimi i spádových oblastí. (zdroj: www.sportvlasim.cz)
Areál Na Lukách představuje hlavní centrum sportu ve Vlašimi. V současné době zde nalezneme
koupaliště, zimní stadion, skatepark, parkoviště, dopravní hřiště, atletickou dráhu, fotbalové hřiště
s umělým povrchem (z roku 2011) a tréninkové fotbalové hřiště (fotbalová hřiště má v nájmu fotbalový
klub FC Sellier & Bellot Vlašim).
Zimní stadion byl vystavěn v roce 2013 na původním fotbalovém hřišti a má kapacitu 750 diváků.
Ledová plocha je provozovaná od srpna do března, v letních měsících (duben – červenec) je led
nahrazen umělým povrchem. Hala poskytuje zázemí pro veřejné bruslení, krasobruslení, zápasy a
tréninky ledního hokeje. Její součástí je zázemí pro hráče, posilovna, restaurace, skladovací prostory a
kanceláře pro vedení organizace. Koupaliště bylo v roce 2007 kompletně zrekonstruováno a bylo
vybaveno tobogánem. Na koupališti je k dispozici kromě několika bazénů různé hloubky a velikosti
rovněž nohejbalové a volejbalové hřiště k pronájmu.
Sportovní areál v zámeckém parku je od roku 2018 ve vlastnictví Města Vlašimi. Jedná se o areál
bývalého zimního stadionu, tenisových kurtů a loděnice. V současné době se hledá nové využití plochy
bývalého zimního stadionu. Antukové tenisové kurty a v zimním období přetlaková tenisová hala jsou
ve správě Sportovních zařízení města Vlašimi a kromě veřejnosti využívány místním tenisovým
oddílem.
Ve vlastnictví města je dále fotbalový areál v lokalitě Vorlina (opačná strana města) – v ulici Kollárova.
Ten má kapacitu 2 500 diváků. Součástí tohoto fotbalového areálu je hřiště s travnatým povrchem a
dvě tréninková hřiště s umělým povrchem. Areál má v nájmu fotbalový klub FC Sellier & Bellot Vlašim
a využívají ho zejména k utkáním 2. fotbalové ligy.
Ve Sportovní ulici v centru města se nachází areály TJ Sokol Vlašim a Sportcentrum.
TJ Sokol Vlašim nabízí k využití prostory vlašimské sokolovny. V rámci Sokola aktivně působí více než
20 cvičebních skupin všech věkových kategorií. Prostory jsou vhodné pro florbal, volejbal, gymnastiku,
futsal a jiné aktivity. (Sokol Vlašim, 2018)
Dalším významným sportovním areálem je Sportcentrum, které je od roku 2018 v majetku města a ve
správě příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Vlašimi. Součástí Sportcentra je víceúčelová
sportovní hala, ubytování – Sporthotel – s krytým bazénem o velikosti 18 x 9 metrů. Víceúčelová hala
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poskytuje zázemí mimo jiné Sportovnímu klubu stolního tenisu Vlašim, který má ve městě dlouholetou
tradici, oddílu juda a oddílu šachů.
Samostatným sportovištěm je také areál střelnice Na Spravedlnosti (broková i kulová střelnice), který
je sídlem Sportovně střeleckého klub Vlašim. Areál venkovní střelnice je využíván převážně klubem,
ale je k dispozici i k pronájmu, pro výcvik a výuku ve střelbě bezpečnostním složkám, bezpečnostním
agenturám, ale i široké veřejnosti. V minulosti se jednalo o areál s olympijskými parametry (střelnice
broková) a fungovalo zde středisko vrcholového sportu, kde střílelo i několik reprezentantů. Od roku
2012 se klub snaží zrekonstruovat střelnici tak, aby vyhovovala jeho potřebám, práci s mládeží i
případným zájemcům o sportovní střelbu. (www.sskvlasim.cz)
Dalšími významným sportovními areály jsou letiště a Kuželník, který prošel rekonstrukcí v roce 2015.
Letiště Vlašim, jehož provozovatelem je Město Vlašim, se nachází severně od sídla, směrem na
Radošovice. Letiště slouží jako brána do města a místo pro přistání záchranných vrtulníků a letadel IZS
pro potřebu všech občanů v regionu. O provoz a údržbu letiště s travnatým povrchem se starají na
základě mandátní smlouvy členové spolku Aeroklub Vlašim, z.s., kteří provozují leteckou školu. Ta
slouží mladým adeptům létání z širokého okolí. (www.akvlasim.cz)
Motocyklový sport patří také neodmyslitelně k Vlašimi. Jedná se především o enduro, kde se
„vlašimáci“ umisťují na předních místech v republikových a evropských tabulkách, a Freestyle
Motocross (FMX), kde dosahují světových úspěchů. Ve Znosimi vznikla soukromá tréninková freestyle
motokrosová trať bratří Podmolů. Město podporuje vybudování krosové trati pro kola, motorky a
čtyřkolky na svých pozemcích v ploše bývalé skládky v k.ú. Ctiboř.
Jezdeckým sportům a výuce jezdectví na území města se věnují 3 organizace, a to Farma Loreta, farma
GENESIS – Hrazená Lhota a Ježdění pro všechny – stáj u Blanického mlýna. Ježdění na koních je určeno
dětem, mládeži i dospělým. Překážkou není ani smyslové či pohybové omezení.
Na veřejných prostranstvích města jsou vybudována dětská hřiště, která slouží jako prostory pro
neorganizované setkávání dětí. Jedná se o hřiště pro děti předškolního věku i takzvané „umělky“
určené zejména k hraní míčových her. Správu těchto dětských hřišť a sportovišť zajišťuje přímo město
Vlašim – odbor hospodářský a investiční. Seznam hřišť a sportovišť je uveden v příloze č. 1.
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3. Organizovaný sport
Organizovanou sportovní činností se ve Vlašimi zabývá na 2 desítky organizací. Tyto organizace
vykonávají nejen sportovní činnost, ale podílejí se i na kulturním a společenském životě ve městě (viz.
Přílohy tabulka č. 2). Mezi nejvýznamnější patří:
Sportovní klub stolního tenisu
Stolní tenis má ve Vlašimi dlouholetou tradici, Vlašim se stala centrem stolního tenisu. V letech 1974
– 1991 zde fungovalo Středisko vrcholového sportu, které vychovalo řadu hráčů republikové i evropské
úrovně. V sezoně 2000-2001 vzniklo ve Vlašimi opět mládežnické středisko – Sportovní centrum
mládeže Vlašim, které vychovává mladé talenty. Klub pořádá celorepublikové bodovací turnaje včetně
mistrovství České republiky v mládežnických kategorií a Vánoční turnaj pro příchozí s exhibicí
špičkových hráčů.
Fotbalový klub FC Sellier & Bellot Vlašim
Klub vznikl již v roce 1922 jako SK Vlašim a v roce 2009 postoupil do druhé nejvyšší fotbalové soutěže,
kde se klub zařadil v posledních letech mezi stálé členy. Od roku 2016 nese klub název FC Sellier &
Bellot Vlašim.
Klub se věnuje i práci s dětmi. Ve Fotbalovém sportovním centru Podblanicka při FC Sellier & Bellot
Vlašim naleznou kvalitní zázemí, moderní tréninkové metody i individuální přístup. Cílem je budování
pozitivního vztahu ke sportu a podpora všestranného rozvoj hráčů. Základnu tvoří na cca 200 hráčů
v kategorii přípravka, žáci a dorost. (zdroj: Vlašim 2017-2018, 2018)
Hokejový klub HC Rytíři Vlašim
Klub vznikl v roce 1953 jako TJ Spartak Vlašim, od roku 2010 působí jako HC Rytíři Vlašim. První
dochovaná písemná zmínka o klubu pochází již z roku 1904, kdy se zápasy odehrávaly na řece.
V současné době sídlí klub v novém zimním stadionu v areálu Na Lukách. Klub se věnuje práci s dětmi
a mládeží. V současné době má klub devět mužstev – mužstvo mužů a osm mládežnických družstev.
Mládežnické týmy: elevové, 1., 2., 3., 4. třída, mladší a starší žáci, dorost. Mladší a starší žáci působí ve
středočeské soutěži, mladší dorost hraje Regionální ligu mladšího dorostu. Mužstvo mužů je součástí
nejvyšší ligy Středočeského kraje. (zdroj: Vlašim 2017-2018, 2018)
Městský dům dětí a mládeže Vlašim:
MDDM Vlašim – Domeček, zřizovaný k 1.9.1989, je významným aktérem v oblasti sportu nejen pro děti
a mládež. Od 26.6.1997 je zapsán ve školském rejstříku jako středisko volného času. Ve školním roce
2018/2019 nabízí 117 různých zájmových útvarů pro všechny věkové kategorie a z toho víc jak polovina
je zaměřena na rozvíjejí sportovních dovedností. MDDM zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost,
pořádá dětské tábory, sportovní pobyty, sportovní soustředění a závody.
Provoz je zajišťován na těchto pracovištích:
MDDM
Radnická 121, Vlašim
ZŠ Sídliště
Severní 968, Vlašim
ZŠ Vorlina
Vorlina 1500, Vlašim
Sportovní zařízení města Vlašimi
Sportovní areál Na Lukách, areál ulice Kollárova, areál
Sportcentra
Areál průmyslové školy
Luční, Vlašim
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Spolkový dům sourozenců Roškotových
Spolkový dům od roku 2006 poskytuje zázemí pro činnost a pravidelné setkávání spolků a neziskových
organizací z Vlašimi a okolí a vlastními aktivitami celkově přispívá k rozšíření nabídky volnočasových,
vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit ve Vlašimi. Hlavním posláním Spolkového domu je
podporovat činnost místních spolků, které mají v domě své klubovny nebo se pravidelně schází ve
společných prostorech (v přednáškové nebo setkávací místnosti). (spolkovydum.cz)
Součástí domu je zahrada s venkovní lezeckou a boulderingovou stěnou, které jsou k dispozici členům
lezeckého kroužku i široké veřejnosti. Pravidelně se zde konají i lezecké závody Vlašimská karabina.
Tělovýchovná jednota Spartak Vlašim, z.s.
TJ Spartak Vlašim je jedním z článků sportovního spektra Vlašimi. Členskou základnu tvoří více než 700
členů ve 11 oddílech, a to atletika, cyklistika, judo, triatlon, zápas, aerobic, turistika rekreační sport,
badminton, šachy a kanoistika. Hlavním úkolem činnosti TJ je rozvoj sportovních činností zejména pro
děti a mládež. Oddíly jsou různou měrou zapojeny do soutěžní činnosti. Velmi dobrých výsledků na
republikové úrovni dosahují zejména atleti, šachisté a tenisté, rozvíjí se judo. (zdroj: Vlašim 2017-2018,
2018)
Sportovní zařízení (sportovní hala, krytý bazén, tenisové kurty, loděnice, zimní stadion v parku) byly
v roce 2018 převedeny do vlastnictví Města Vlašimi a jsou ve správě příspěvková organizace „Sportovní
zařízení města Vlašimi.
Tělocvičná jednota Sokol Vlašim
TJ Sokol Vlašim patří k nejstarším organizacím zabývající se sportovní činností ve Vlašimi, vznikl již
v roce 1892. V současné době má vlašimská jednota téměř 400 členů všech věkových kategorií. Své
zázemí zde mají oddíl volejbalu, florbalu, nohejbalu, baseballu a softballu. Sokol se věnuje i zdravému
pohybu a kulturnímu rozvoji svých členů v oblasti cvičení, gymnastika, joga, tanec, loutkové divadlo a
bojové sporty. Ke své činnosti využívá sportovní areál v centrum města s budovou sokolovny (velký a
malý sál, posilovna, sauna) a s 3 venkovními hřišti.
Tělocvičná jednota Sokol Domašín
TJ Sokol Domašín byl založen 5.12.1922 a v současné době má 181 členů v 5 oddílech ( oddíl turistika,
oddíl rekreačního a základního tělocviku, oddíl cyklistiky, oddíl florbalu, oddíl nohejbalu). Okolo sta
členů TJ se pravidelně zúčastní všesokolských sletů. Sokolovna v Domašíně je v majetku TJ Sokol
Domašín a její prostory celoročně slouží ke sportovní a cvičební činnosti členů Sokola i společenským
akcím (plesy, zábavy apod).
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4. Sport ve školách
Město Vlašim je zřizovatelem 2 základních škol (Základní školy Sídliště Vlašim, příspěvková organizace
a Základní školy Vorlina Vlašim, příspěvková organizace) a 5-ti mateřských škol. Žáci základních škol a
po dohodě i veřejnost mohou využívat ke sportovním a volnočasovým aktivitám tělocvičny a venkovní
hřiště u základních škol. Také všechny mateřské školy zřizované městem mají k dispozici dětské
venkovní hřiště pro rozvoj všestranných dovedností dětí. Sportovně nadané děti předškolního věku
mají možnost navštěvovat MŠ K Vodárně, příspěvková organizace, která je zaměřena na sportovní
aktivity a pohybové činnosti a od roku 2017 má k dispozici nové víceúčelové hřiště.
Povinný plavecký výcvik žáků základních, případně mateřských škol je realizován v bazénu Sportcentru
Vlašim či v Benešově.
Střední školy k výukovým potřebám žáků využívají vlastní tělocvičny (Gymnázium, Obchodní akademie)
nebo využívají objekty TJ Sokol Vlašim, případně Sportcentra. V současné době dochází k rekonstrukci
venkovního hřiště Střední průmyslové školy Vlašim v areálu Velíšská na Workoutové streetové hřiště.

5. Financování sportu
Město Vlašim vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu a rozvoj sportovní a volnočasové
aktivity obyvatel. Z rozpočtu Města Vlašimi jsou poskytovány finanční prostředky na činnost a provoz
místních spolků a klubů, dále se investuje do sportovní infrastruktury a to nejen do oprav, ale i do
budování nové. Největší investicí do rozvoje sportu v posledních letech byla výstavba zimního stadionu
v areálu Na Lukách, který byl otevřen na podzim roku 2013. I v následujících letech město investovalo
do sportovního areálu Na Lukách, který hodlá i v dalším období rozvíjet, jedná se např. o zázemí
koupaliště a dopravní hřiště.
Graf č.1: Přehled výdajů města Vlašim na sport v letech 2013-2018
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V poslední 6 letech stoupají příspěvky na činnost a provoz jednotlivých spolků, ale i na Sportovní
zařízení města Vlašimi, které spravuje a provozuje sportovní zařízení v majetku města. V roce 2018 se
jedná o trojnásobné navýšení oproti roku 2013. Pravidelné investice jsou poskytovány i na opravy a
údržbu stávajících sportovišť. Průběžně je budována nová sportovní infrastruktura. V roce 2018 bylo
vybudováno multifunkční hřiště v Domašíně a dopravní hřiště v areálu Na Lukách. Podrobný přehled
výdajů za roky 2013-2018 je k nahlédnutí v příloze č. 3 tohoto dokumentu.
Graf č. 2: Přehled výdajů města Vlašim dle typu podpory v letech 2013-2018
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Strategická část
1. Výchozí situace
Město Vlašim se vyznačuje vysokou mírou podpory aktivit v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu
a volného času. V roce 2006 byl otevřen nově zrekonstruovaný Spolkový dům sourozenců Roškotových.
Ten nabízí zázemí řadě spolků i aktivitám organizovaných jednotlivci. V roce 2010 získal Městský dům
dětí a mládeže zcela nové vyhovující zázemí v rekonstruované historické budově bývalé radnice, kam
se přesunul z Husova domu. Nabídka kroužků MDDM činila ve školním roce 2018/2019 117 kroužků.
Velký rozvoj prodělal sportovní areál Na Lukách. V roce 2007 byl zrekonstruován venkovní plavecký
bazén, který funguje nejen pro obyvatele města, ale slouží i návštěvníkům ze širokého okolí. V roce
2013 byl v areálu postaven nový zimní stadion, který splňuje potřeby vlašimského hokejového klubu i
veřejnosti. Atletická dráha v areálu Na Lukách byla rekonstruována v roce 2012. V roce 2018 bylo
otevřeno dopravní hřiště. Průběžně je upravován také fotbalový stadion v ulici Kollárova, na kterém
hraje svá utkání místní fotbalový klub v rámci 2. fotbalové ligy. Ve městě funguje řada sportovních
klubů a oddílů, které se jednak prosazují v rámci nejrůznějších regionálních i republikových soutěží a
současně také aktivně pracují s dětmi a mládeží. Počet dětských hřišť a sportovišť ve městě je
dostatečný. Každoročně město vynakládá ze svého rozpočtu dostatečné prostředky na opravy, údržbu
a provoz těchto hřišť. Ve městě také působí řada klubů, spolků, sdružení a neziskových organizací, které
se aktivně zapojují do veřejných aktivit. V roce 2018 převzalo Město Vlašim do svého vlastnictví
sportovní infrastrukturu TJ Spartak Vlašim. Jedná se o sportovní areál v parku (bývalý zimní stadion,
loděnice, tenisové kurty) a Sportcentrum (bazén, sauna, hotel, tělocvičnu a vnitřní zázemí).

2. Vize
Ve městě je zachován dostatek sportovních a volnočasových aktivit zaměřených na obyvatele Vlašimi,
ale také na obyvatele širšího regionu. Je vytvořeno dostatečné prostorové a technické zázemí pro tyto
aktivity. Do aktivit se kromě města samotného zapojují i místní spolky, neziskové organizace, sportovní
kluby a oddíly i jednotlivci. Daří se nacházet podporu pro rozvoj této oblasti u státní správy (např.
dotace ze státního rozpočtu, strukturálních fondů), samosprávy (podpora aktivit ze Středočeského
kraje, okolních obcí), soukromých zdrojů (podpora podnikatelských subjektů, mecenáši, atd.) Město
postupně rekonstruovalo a doplňovalo sportovně-rekreační areál Na Lukách, takže zde vytvořilo
fungující komplexní sportovní zázemí sloužící nejen obyvatelům města, ale i komerčním aktivitám. V
areálu vzniklo nové ubytování s kapacitou 80 lůžek, stravovací zařízení, regenerační prvky, nový krytý
bazén (25 m) s otvírací dobou pro veřejnost a s parametry, které splňují požadavky rodičů a škol pro
realizaci povinného plaveckého kurzu. Obnovený skatepark poskytuje prostorové zázemí pro mládež.
Ve městě je zbudována nově in-line dráha. Město postupně rekonstruuje areál Sportcentra. Finančně
podporuje neziskové organizace, spolky, sportovní kluby a další doprovodná uskupení v jejich veřejně
prospěšné činnosti, zejména pak jejich aktivity zaměřené na mládež, seniory, hendikepované občany
a sociálně slabé skupiny.
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3. Strategický cíl
Hlavními cíli v oblasti sportu a volného času je zajistit dostatečné a prostorové zázemí pro sportovní
vyžití obyvatel (za podmínky zohlednění velikosti města a z ní vyplývající využitelnosti kapacit nově
budovaných či rekonstruovaných zařízení), podpora aktivit organizací, spolků a jednotlivců spojených
se zajištěním sportovních aktivit a podpora rozvoje sportovní infrastruktury.
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Specifické cíle

Opatření

K-1: Zajistit vhodné zázemí, prostory pro
činnost v oblasti sportu
a volného času

K-1-1: Získání vhodných budov, pozemků, movitých i nemovitých artefaktů do majetku města (koupě,
směna, dlouhodobý pronájem, aj.)
K-1-2: Budování nového zázemí pro sport a volný čas
K-1-3: Budování míst pro aktivity v přírodě a na veřejném prostranství
K-1-4: Rekonstrukce, inovace, doplnění vybavení u stávajících areálů či zázemí pro sportovní činnost a
volný čas

K-2: Podporovat spolupráci a činnost
spolků, klubů a dalších organizací
působících ve městě

K-2-1: Podporovat spolky a další organizace v podávání grantových žádostí (vč. pomoci se zpracováním
dotačních žádostí), záštity, partnerství, atp.
K-2-2: Zajistit dostatečnou informovanost v oblasti kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu
K-2-3: Iniciovat vhodné sdílení prostor a nabízení jejich využití veřejnosti

K-3: Podporovat realizaci akcí a aktivit
v oblasti kultury, sportu, volného času a
cestovního ruchu

K-3-1: Zachovat, podporovat a rozvíjet kulturní, sportovní, volnočasové a další aktivity
K-3-2: Realizovat pobídky a aktivity pro rozvoj nových akcí či navýšení zájmu o akce/aktivity stávající
K-3-3: Podporovat identifikaci obyvatel s lokalitou (např. oslavy významných výročí, spolků, osobností,
atp.)
K-3-4: Zlepšovat organizaci a propagaci volnočasových, kulturních, spolkových aktivit
K-3-5: Podporovat aktivity zaměřené na mládež, seniory, handicapované občany a sociálně slabé skupiny
(podpora trenérů, vedoucích kroužků, tzv. lídrů, podpora vybavení, ocenění, atd.)
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Vazba na
opatření

Aktivita

Realizace od Realizace
(včetně
DO
přípravy – PD
apod.)

Odpovědnost

Odhadované Zdroj
náklady
financování

Prioritní osa č. 1:
K-1-2

Realizovat projekt ubytování s kapacitou cca 80 osob
v areálu Na Lukách vč. sportovní haly, regeneračních prvků a
stravování

2018

2025

Město Vlašim
SZMV, p. o.

80 000 000,-

Dotace

K-1-4

Hledat způsoby revitalizace a využití areálu Sportcentra

2018

2025

Město Vlašim

Dle potřeby

Vlastní zdroje

K-1-1

Řešit osud (nové využití) bývalého zimního stadionu

2018

2025

Město Vlašim

Není
stanoveno

Vlastní zdroje

K-1-2

Podpora další modernizace stadionu Kollárova

2018

2025

FC Sellier & Bellot
Město Vlašim

Není
stanoveno

Dotace

2018

2025

Město Vlašim
SZMV, p. o.

Není
stanoveno

Dotace

2018

2020

Město Vlašim

100 000,-

Vlastní zdroje

2018

2025

2018

2025

Město Vlašim
Partneři
Město Vlašim

Není
stanoveno
Není
stanoveno

Vlastní zdroje
Dotace
Vlastní zdroje

Prioritní osa č. 2:
K-1-2, K-1-1
K-1-4, K-1-2

Hledat vhodnou lokalitu pro realizaci in-line dráhy a projekt
realizovat (např. kolem letiště, od plynárny, v lokalitě areálu
Na Lukách, případně jinde)
Rekonstruovat nebo vystavět hřiště v lokalitě směrem na
Řimovice

K-1-2

Hledat vhodnou lokalitu pro baseballové a softbalové hřiště

K-3-1

Zachovat a podporovat provoz letiště Vlašim

Plán rozvoje sportu města Vlašimi na roky 2019–2025
„Město Vlašim – dobré místo pro život.“
14

SEZNAM DALŠÍCH AKTIVIT
K-3-5 Podporovat finančně i formou jiného vhodného ocenění pro trenéry, vedoucí kroužků a management volnočasových, kulturních a jiných aktivit
K-3-3 Podporovat finančně a osobně (př. záštita) oslavy významných výročí subjektů působících v spolkové a zájmové činnosti
K-1-2 Budovat ve vhodných lokalitách sportovní zařízení pro teenagery
K-1-4 Doplnit a rekonstruovat skate park v areálu Na Lukách (ideálně vč. zázemí jako je posezení, lavičky, atp.)
K-1-2 Vybudovat kryté hřiště pro děti/mladistvé na zimní období
K-2-3 Připravit dlouhodobou koncepci pro městská hřiště (zejména dětská) - dle demografického vývoje – vize plánu na zrušení, vznik nových, opravy +
doplnění prvky
K-3-2 Podpořit aktivity pro popularizaci sportu od útlého věku (např. cílené kampaně pro rodiče, aby děti vedly ke sportu, atp.)
K-3-1 Podpořit informovanost o zařazení parku do běžeckých tras (5 km - www.runczech.com)
K-1-2 Vybudovat krytý plavecký bazén (25m) v areálu Na Lukách
K- 4-1 Prověřit možnost tepelných čerpadel z Blanice pro sportoviště Na Lukách - ohřev teplé vody
K-1-4 – Podporovat revitalizaci a další možnosti využívání Sokolovny v Domašíně
K-1-1 Průběžně řešit další majetkové vypořádání (nákup, pronájem, atp.) pozemků na letišti s cílem zajistit provoz letiště
K-1-2 Vybudovat nebo podpořit vybudování krosové trati pro kola, motorky a čtyřkolky vč. elektrických na bývalé městské skládce v k.ú. Ctiboř.
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Přílohy
Příloha č. 1: Přehled sportovišť - hřišť a tělocvičen
Název

Lokalita

Přístup

Provoz
od–do

Provozovatel

Dětské hřiště ZŠ

Ulice U Vorliny

Ano*

Dle vedení ZŠ

Dětské hřiště ZŠ

Severní ulice

Ne

Dle vedení ZŠ

Dětské hřiště ZÁ
Dětské hřiště P.P.
Dětské hřiště MŠ

Ano
Ano
Ne

Neurčeno
Neurčeno
Dle vedení MŠ

Dětské hřiště MŠ

Zámecká ulice
Ulice P. Por. Příhody
Ulice
Ke
Spravedlnosti
Velíšská ulice

Ne

Dle vedení MŠ

Dětské hřiště MŠ

ulice K Vodárně

Ne

Dle vedení MŠ

Dětské hřiště PR
Dětské hřiště AR
Dětské hřiště Pod
OA na Vorlině

Prokopova ulice
Ulice A. Roškotové
Ulice
Bohuslava
Martinů

Ano
Ano
Ano

Hřiště Družstevní
Hřiště K Borovičkám

Družstevní ul.
Spořilov
K Borovičkám

Ano
Ano

Dětské hřiště

U Obory

Ano

Dětské hřiště

Sídlo Bolina

Ano

Sportovní hřiště
Dětské hřiště u
kostela
Dětské hřiště MŠ

Sídlo Bolina
Sídlo Domašín

Ano**
Ano

Neurčeno
Neurčeno
Dub. až říj. - 8:00
21:00; list. až břez.
8:00-18:00
8:00-19:00
Dub. až říj. - 8:00
21:00; list. až břez.
8:00-18:00
Dub. až říj. - 8:00
21:00; list. až břez.
8:00-18:00
Dub. až říj. - 8:00
21:00; list. až břez.
8:00-18:00
Na základě dohody
8:00 – 20:00

Město Vlašim
ZŠ Vorlina
Město Vlašim
ZŠ Sídliště
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
MŠ Kolonka
Město Vlašim
MŠ Velíšská
Město Vlašim
MŠ K Vodárně
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim

Sídlo Domašín

Ne

Dle vedení MŠ

Hřiště ZŠ II. P. Č. 547
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Ulice Severní
Znosim
Dolnokralovická ul.
Zámecký park
Areál Na Lukách koupaliště

Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

Dle vedení ZŠ Sídliště
8:00-18:00
Neurčeno
Neurčeno
Podle provozní doby
koupaliště

Radnická ulice

Ano*

Dle vedení

Neubauerovo nábřeží
Areál Na Lukách
Areál Na Lukách

Ano
Ano
Ano

Neurčeno
Neurčeno
8:00 - 21:00

Dětské
hřiště
Domeček
Dětské hřiště
Skatepark
Fotbalová hřiště

ulice

–

–

Město Vlašim
Město Vlašim

–

Město Vlašim

–

Město Vlašim

SK Bolina, Bolinka
Město Vlašim
Město Vlašim
MŠ Sedmikráska
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Město Vlašim
Sportovní zařízení
Vlašimi
Město Vlašim

města

Město Vlašim
Město Vlašim
FC Sellier & Bellot Vlašim
(vlastník město )
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Název

Lokalita

Přístup

Fotbalový areál

Kollárova

Ano

Atletický areál
Dopravní hřiště

Areál Na Lukách
Areál Na Lukách

Neurčeno
Od 1.4.2019
Dle vedení ZŠ Vorlina

FC Sellier & Bellot Vlašim
(vlastník město )
TJ Spartak, Atletický oddíl
Sportovní zařízení města
Vlašimi
Město Vlašim

Tělocvična
Vorlina
Tělocvična
Sídliště
Tenisové kurty

Provoz
od–do
Neurčeno

Provozovatel

ZŠ

Ulice U Vorliny

Ano
Dle
dohody
Ano*

ZŠ

Severní ulice

Ano*

Dle vedení školy

Město Vlašim

Vlašimský zámecký
park
Sportovní 1570

Ano**

Sportovní 618

Ano***

8-23 hod – dle
rezervačního systému
8-23 hod – dle
rezervačního systému
Na základě dohody

Sportovní zařízení města
Vlašimi/ Tenis Vlašim z.s.
Sportovní zařízení města
Vlašimi
T.J. Sokol Vlašim

Tylova 271

Ano**

Na základě dohody

Středočeský kraj

V Sadě 1565
Palackého nám.

Ne
Ano*

Neurčeno
Neučeno

Středočeský kraj
Město Vlašim

Sportcentrum1
Tělocvična a areál
TJ Sokol Vlašim
Tělocvična
Gymnázium
Tělocvična OA
Zahrada – Spolkový
dům
Lezecká stěna

Ano**

Zdroj: Program rozvoje Města Vlašimi na roku 2015-2025 a vlastní šetření
*po dohodě s vedením
**po dohodě s vedením za úplatu
***členům zdarma, veřejnosti po dohodě s vedením za úplatu
1

Součástí areálu je bazén, sauna, sportovní hala, ubytování

Příloha č.2: Organizace zabývající se sportovní činností
Název

Popis

Sídlo/zázemí

SZMV - AHL amatérská hokejová
liga
Aeroklub Vlašim, z.s.
Český rybářský svaz, z.s. místní
organizace Vlašim
ČSS, z.s – sportovně střelecký klub
Vlašim
Sbor dobrovolných hasičů Vlašim
Sbor dobrovolných hasičů Bolina
Sbor
dobrovolných
hasičů
Domašín
Sbor dobrovol. hasičů Nesperská
Lhota
Sbor
dobrovolných
hasičů
Hrazená Lhota

Sezona
2018/2019
14
týmů
rozdělaných do 2 soutěží
Letecká škola
293 členů z toho 9 žen a 47 dětí a
mládeže

Zimní stadion Na Lukách
Letiště Vlašim
Starý mlýn
Střelnice Na Spravedlnosti

Založen 1877
Založeno 1.1.1908
Založeno1.1.1885, v roce 2018 má více
jak 130 členů

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice Bolina
Hasičská zbrojnice Domašín
Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice
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Název

Popis

Sídlo/zázemí

Domeček, Dům dětí a mládeže
Vlašim

Badminton
Cvičení maminek s dětmi
Cvičení Pilates
Florbal
In-line bruslení
Joga
Judo
Jumping
Krasobruslení
Piloxing
Plavání
Roztleskávačky
Rybářský kroužek
Rytmika a gymnastika
Sebeobrana a kickbox
Sportík
Stolní tenis
Šachy
Taneční aerobic
Taneční pohybová průprava
Taneční školička
Volejbal
Závodní aerobic
Zumba
Taneční soubor Euforie
Akrobacie – bojová umění
Atletika
Flowin
Fotbal
Hokej
Kondička pro tenis
Mažoretky
Sportovní hry
Střelecký kroužek
Šampion
Tenis
K. mladých hasičů
45 členů
Klub přátel kontaktních bojových
sportů
20 zapsaných členů
Workout, bojové sporty, kondiční a
kardio cvičení

MDDM Vlašim Radnická 121
Vlašim

SK Kraso s Renčou, z.s.
Fight Club Piraňa
Street club Vlašim, z.s.

Zimní stadion
Nádražní 1855 Vlašim
Sportovní
Masaryka

klubovna

Jana

Plán rozvoje sportu města Vlašimi na roky 2019–2025
„Město Vlašim – dobré místo pro život.“
18

Název

Popis

Sídlo/zázemí

Fotbalový klub FC Sellier & Bellot
Vlašim

A tým – 2. liga
B tým
Mladší přípravka
Starší přípravka
Žáci
Mladší dorost
Starší dorost
Stará garda FC Sellier a Bellot
Vorliňáci - Stará garda
A-tým
Junioři
Dorost
Starší přípravka
Mladší přípravka
Družstvo A

Stadion Kollárova, Areál Na
Lukách

Hokejový klub HC Rytíři Vlašim

Kuželkářský klub Vlašim

Družstvo B
Sportovní klub stolního tenisu
Vlašim, o.s.
Studio Eli Vašim

TJ Nesperská Lhota
Baseball a softball klub Storks
Vlašim
Tenis Vlašim, z. s.

Tělocvičná jednota Sokol Vlašim

Tělocvičná jednota Sokol Domašín

Zimní stadion

Kuželna v ul. Svatopluka Čecha
23 hráčů

Extraliga (ženy)
1. liga (ženy)
2. liga (ženy)
Power jóga, pilates, hatha jóga,
core&slim, jemná jóga, jóga pro zdravá
záda, jin jóga, dynamický pilates, core
trénink, ranní pilates
Založeno 1968

Hala
stolního
Sportcentrum

tenisu

Dnes pod vlašimským Sokolem
50 členů
Tradice od roku 1895. Mužstva v
kategoriích minitenis, babytenis, mladší
žáci, starší žáci a dospělí
Oddíl baseballu/softballu
Oddíl basketbalu
Oddíl florbalu
Oddíl nohejbalu
Oddíl volejbalu
Všestrannost: bojové sporty, budo,
cvičení ženy, futsal, florbal, gymnastika,
joga, sportovní hry
Oddíl turistiky
Oddíl rekreační a základní tělocvik
Oddíl cyklistiky
Oddíl florbalu
Oddíl nohejbalu

Hřiště Sokolovna Vlašim

–

Studio Husovo nám.

Fotbalové hřiště

Tenisové
parku

kurty

v zámeckém

Sokolovna, areál ulice Sportovní
344 členů

Sokolovna Domašín
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„Město Vlašim – dobré místo pro život.“
19

Název
Tělovýchovná
Vlašim, z.s.

jednota

Spartak

Farma Loreta
Farma GENESIS – Hrazená Lhota
Ježdění pro všechny – stáj u
Blanického mlýna

Popis

Sídlo/zázemí

Atletický oddíl
Cyklistický oddíl
Oddíl Juda
Oddíl kanoistiky
Oddíl zápasu
Šachový oddíl
Triatlon klub
Oddíl aerobiku
Turistický oddíl
Oddíl rekreačního sportu
Oddíl badmintonu
Výcvik jízdy na koni
Výcvik jízdy na koni
Výcvik jízdy na koni

Sportovní ulice 1570

Bolinka 155 – Loreta
Hrazená Lhota
Areál u Blanického mlýna

Zdroj: Vlastní šetření, kniha Vlašim 2017-2018, 2018

Plán rozvoje sportu města Vlašimi na roky 2019–2025
„Město Vlašim – dobré místo pro život.“
20

Příloha č. 3: Přehled výdajů města Vlašimi na sport

2013
činnost,
provoz
FC Sellier Bellot
HC Rytíři
ostatní spolky
Kluby, spolky celkem

opravy,
investice

2014
činnost,
opravy,
provoz
investice

2017

opravy,
investice

činnost,
provoz

opravy,
investice

2018
činnost,
opravy,
provoz
investice

celkem 2013 2018

2 200 000

2 200 000

1 800 000

2 000 000

12 900 000

720 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 200 000

1 400 000

6 520 000

2 693 700

1 428 500

1 849 000

1 444 500

1 348 000

1 794 000

10 557 700

6 113 700

4 428 500

378 402
155 000

Koupaliště
ostatní

2016
činnost,
provoz

2 000 000

4 844 500

4 348 000

5 194 000

29 977 700

1 305 200

527 023

436 187

639 661

4 288 704

817 775

3 276 200

578 700

3 098 967

3 047 211

10 818 853

1 565 700

1 517 459

143 900

361 200

460 547

857 008

5 060 814

251 742

684 370

67 160

73 205

13 500

1 427 220

2 517 197

1 500 000
32 600

5 049 000

1 002 231

Kollárova

Sportovní zařízení, p.o.

2015
opravy,
investice

2 700 000

dětská hřiště
Luka

činnost,
provoz

2 350 000
214 070

8 500

2 700 000
169 200

155 000

dopravní hřiště Luka

2 700 000
167 802

210 300

328 900

36 200

2 700 000

2 980 000

14 930 000

88 023

31 000

1 405 395

56 900

6 954 326

krytý bazén Luka

7 047 426

223 850

Sportovní hala Luka

1 174 910

Sporthotel Luka

71 225

143 800

hřiště Bolina

30 250

zimní stadion

82 260 500

4 607 265

hřiště Domašín

458 263

143 800

98 994

462 912

350 178

942 334

328 301

269 806

1 090 020

89 014 155

1 000 728
15 661
427

1 095 928

95 200
1 687 600

84 700 664

2 358 500 8 893 500 2 855 000

5 454 725

2 910 300

1 246 135

2 353 223

2 788 023

6 060 629 3 011 000

138 734 591

infrastruktura - sport

86 388 264

11 252 000

8 309 725

5 263 523

8 848 652

18 672 427

138 734 591

celkem za rok

92 501 964

15 680 500

13 358 725

10 108 023

13 196 652

23 866 427

168 712 291
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