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Úvod 
Program rozvoje sportu obce Bludov na období 2021-2025 je základní dokument obce, v němž jsou 

zakotveny hlavní rozvojové priority sportu. Slouží k převedení vize a plánů Programu rozvoje sportu 

do podoby přístupné všem občanům. Je zpracován v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování 

plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (vizte níže) je vymezen v § 6a, 

odst. 2 Zákona o podpoře sportu. 

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (§6): 

1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

2)  Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 

zajišťuje jeho provádění. Plány v oblasti sportu (§ 6a). 

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné 

k dosahování těchto cílů a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. 

Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a 

opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů 

v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení. (2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji 

obsahuje zejména vymezení oblasti 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. 

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

v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit 

sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci. Program 

rozvoje sportu se zpracovává na období 5 let. 
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Analytická část 
 

1 Charakteristika obce  
 

1.1 Identifikační údaje obce 

Oficiální název: Bludov 

Sídlo obecního úřadu: Jana Žižky 195, 78961 Bludov 

IČ: 00302368 

Pověřená obec a obec s rozšířenou působností:  

Okres (LAU 1): Šumperk (CZ 0715) 

Kraj (NUTS 3): Olomoucký (CZ 071) 

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2021: 3086 

Nadmořská výška: 320 m n. m. 

            Zeměpisná souřadnice: 49°56′27″ s.š. a 16°55′43″ v.d. 

 

1.2 Poloha obce.   
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Poloha obce Bludov v rámci Olomouckého kraje 

 

 

 

Obec Bludov leží ve střední části okresu Šumperk. Spadá pod obec s rozšířenou působností (ORP) a 

pod obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Šumperk. Středem obce prochází ve směru sever – jih 

státní silnice I. třídy I/11, kterou u zámku protíná silnice I/44,vedoucí na Zábřeh. 

 Řešené území leží ve střední části Šumperského okresu na ose nadregionálního významu OR 2 

Mohelnice – Zábřeh – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – Polsko. Silnice I. třídy I/44 je doplněna 

paralelně probíhající železniční tratí Šumperk – Zábřeh a Šumperk – Jeseník. 

Správní území tvoří katastrální území Bludov. 

Nejnižší bod obce leží na jejím západním okraji přibližně ve 300 m n. m., nejvyšší bod obce je kopec 

Chocholík s nadmořskou výškou 585m. Střední nadmořská výška obce je cca 310 m. Obec má rozlohu 

16.68 ha  a k 1. 1.2021 má 3086 obyvatel. Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 49°56′27″ s.š a 16°55′43″ 

v. d. 

Obec Bludov je členem sdružení: Místní akční skupiny Šumperský venkov, Jeseníky – sdružení 

cestovního ruchu a Sdružení lázeňských míst. 
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Šumpersko je velmi významnou oblastí z hlediska cestovního ruchu. Převážná část okresu patří do 

marketingového subregionu Jeseníky. Obec Bludov je známa především díky přírodnímu zdroji 

geotermální vody, léčící dětskou obezitu a pohybové ústrojí.  Dále se v Bludově nachází zámek, sídlo 

posledních Žerotínů, kvalitní lidová architektura a další sakrální stavby. Bludov se nachází v atraktivní 

turistické lokalitě, která je intenzivně využívána lázeňskými rekreanty, pěšími turisty, cykloturisty, 

návštěvníky místních pamětihodností. Ročně obec Bludov navštíví kolem 50 tisíc osob. Oblast, ve 

které obec leží, je charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální a ekonomický 

rozvoj patří k nejslabším v celé republice, jde o hospodářsky slabou oblast (okres Šumperk, usnesení 

vlády č. 560/2006) a státem vymezený podporovaný region - usnesení vlády z 15. 5. 2013 ke strategii 

regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020).  

Obec je velmi úzce svázána s  lázeňskými službami.  

V obci je rozvinutá průmyslová výroba. Velkým přínoscem zaměstnanosti je Agrega, a.s. - generální 

opravy alternátorů, startérů a vstřikovacích čerpadel. Spojeno s prodejem aut Peugeot a opravami 

všech typů vozidel. Dalším velkým podnikem je Ponam, v.o.s, zabývající se výrobou nerezových 

produktů. Největší podíl na zaměstnanosti však nese zemědělská společnost Bludovská, a.s.. 

Obec a její okolí je turisticky zajímavou oblastí využívanou v létě i v zimě. V blízkém okolí se nachází 

moderní lyžařské areály, např.: Zborov, Buková hora, Hraběšice a další. Tomu odpovídají i další 

připravované investiční projekty soukromých subjektů v lokalitě. Obec se bude i nadále zabývat 

rozšířením možností využití volného času k pohybovým aktivitám. Cílem je nejen zvýšení turistické 

atraktivity obce, ale i kvalitní zázemí pro občany obce.  
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1.3 Sportovní infrastruktura v obci Bludov 

Obec Bludov 

Areál „Za hasičárnou“ - víceúčelové hřiště, byl vybudován v roce 2006. Jeho součástí je 

soustava hřišť pro fotbal, nohejbal, volejbal. Jsou připojeny tenisové kurty a běžecká dráha. 

Součástí areálu jsou prvky pro hasičský sport. Část areálu tvoří zpevněná plocha s pódiem. 

Celý areál je obklopen relaxační zónou s lavičkami a je místem sociokulturního setkávání 

občanů. Provoz hřiště zabezpečuje správce, u kterého si zájmové skupiny mohou 

zarezervovat termín pro sportování. 

 

 

 

Dětská hřiště. V obci je v současné době jedno dětské hřiště u budovy Základní školy Karla  

staršího ze Žerotína, které slouží k volnočasovým aktivitám především dětí navštěvujících 1. 

stupeň ZŠ v rámci tzv. školní družiny. Dále je v obci jedna mateřská škola, disponující 

zahradou s dětským hřištěm, sloužící pro aktivní pohybovou výuku v rámci vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Další dětské hřiště „Kočička“ se nachází v centru obce 

„za potokem“, sloužící dětem mezi 3. a 15. rokem. 
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Sportovně-relaxační plocha „U cukrárny“. Jedná se o plochu parku, vybavenou sportovními 

venkovními prvky, doplněnou o lavičky a příjemné posezení  u tabule rodáků. Místo je hojně 

navštěvované a  cvičební prvky využívané jak dospělými, tak rodiči s dětmi.¨ 

 

Fotbalový areál SK Bludov. Areál zajišťuje sportovní činnosti pro děti, dorost i dospělé v rámci 

mistrovských soutěží, v rámci OFS Šumperk. Vybudováno bylo nové fotbalové hřiště, závlahové 

zařízení a zkvalitněn nezbytný prodej občerstvení. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce šaten 

s přístavbou potřebného zázemí jak pro sportovce, tak i pro veřejnost. Areál se nachází nad 

zámeckým parkem, nabízí se zde kombinace sportovního vyžití a doprovodné relaxace. Areál je 

majetkem obce a sportovní spolek jej má v dlouhodobém pronájmu. 
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Tělocvična ZŠ Bludov. Budova základní školy disponuje dvěma tělocvičnami, „velkou a 

malou“, které jsou plně vybavené pro výuku tělesné výchovy, ale také slouží občanům 

k aktivnímu odpočinku v odpoledních a večerních hodinách, případně o víkendech. 

Využívány jsou k pravidelným i příležitostným sportovním aktivitám spolky především 

v zimních měsících či při nepříznivém počasí. 
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Areál TJ Sokol Bludov.  Je majetkem TJ Sokol, obec se nepravidelně menšími dotaci snaží o 

podporu sportovních aktivit. Sportovní areál disponuje reprezentačními tenisovými kurty se 

zázemím. Samostatně v centru obce se nachází sokolovna, historická budova s velikou 

tělocvičnou a zázemím. TJ sokol se věnuje hlavně výchově mladých tenistů včetně tenistů 

stolních, dále pak volejbalistům a rekreačním sportům. 

 

 

 

Billiard Club Bludov. Suterénní prostor pod Kulturním domem v Bludově. Prostory slouží 

pouze pro potřeby billiardu. Členové klubu se účastní národních soutěží. Do prostor má 

vstup i veřejnost se zájmem o tento sport. 

 

Prostory obecního klubu a kulturního domu. V obou objektech jsou velké prostory vhodné 

pro cvičení: kurzy jógy, cvičení maminek s dětmi, taneční výchova, taiči. V prostorách 

kulturního domu je provozován šachový kroužek. Prostory obecního klubu pak slouží jako 

zázemí pro turistický oddíl. Taneční kroužek Pohodáři trénuje v sále kulturního domu. 
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Sportovně – relaxační areál Vlčí důl. Areál pochází z 60. let 20. století. Součástí velkého 

přírodního koupaliště je hotel, volejbalové hřiště a plochy pro rodinnou rekreaci. Areál je 

v posledních letech velmi hojně využíván nejen v letní sezóně, ale také při vhodném zimním 

počasí jako kluziště. V posledních cca 5 letech se zde velice rozmohl zimní otužování. Lokalita 

je startovním místem vycházek do blízkého okolí poutavou přírodou, současně se místo stalo 

rájem cyklistů s kombinací možností zaplavat si. Doprovodné kulturní akce lákají každým 

rokem více a více zájemců. 
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2 Realizace sportu 
 

2.1 Subjekty zajišťující realizaci sportovních aktivit v obci Bludov 

TJ SOKOL Bludov, z. s., Tř. A. Kašpara č.p. 357, 78961 Bludov 

TJ Sokol Bludov, z. s. je největším spolkem v obci působícím v oblasti sportu napříč 

generacemi. Byl založen v roce 1897 a v současnosti má více než 360 členů, kteří sportují 

v těchto oddílech: tenis, stolní tenis, florbal, aerobik ženy, pilates, nohejbal, volejbal. 

Nejmenší děti navštěvují tzv. „školičku“ – všeobecnou sportovní průpravu zábavnou formou. 

Velmi aktivní jsou tenisté, kteří se kromě účasti na pravidelném tréninku, velkou měrou 

podílejí na zajištění provozu sportovního areálu TJ a spolu organizaci obecních společenských 

akcí. Je členem České Unie sportu. 

TJ Sokol je vlastníkem obou zařízení, udržuje je v provozu a zajišťuje i jejich rozvoj a 

modernizaci. Spolek se již po desítky let významně podílí na výchově dětí a mládeže v oblasti 

sportu, ale i na aktivním využití volného času dospělých a seniorů, čímž jsou mimo jiné i 

významně posilovány sociální vazby a vztah k domovu.  

 

SK Bludov, z.s., Jana Žižky 195, 78961 Bludov 

Spolek se zabývá výchovou fotbalových sportovců od raného věku (předškoláků) až po 

seniory. Spolek byl založen v roce 1933 a patří mezi nejstarší kluby na Střední Moravě. Po 

sjednocení tělovýchovy přešel klub pod TJ Sokol a od roku 2012 je opět samostatným 

spolkem. V současné době má 108 členů. 

Rozsah sportovní činnosti v rámci mistrovských soutěží, v rámci OFS Šumperk a v rámci KFS v 

Olomouci. Zkvalitněním zázemí dochází od roku 2019 k pořádání tréninkových pobytů 

ostatních klubů, k pořádání akcí spojených se sportem obecně. 

 

Billiard Club Bludov 

Klub byl založen v roce 1998. Členové klubu se pravidelně účastní oficiálních soutěží svazu a turnajů 
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v celé ČR, účast v soutěžích svazu CABS. Zároveň členové klubu pořádají turnaje pro širokou 

veřejnost. Členové klubu sklízí úspěchy po celé ČR. 

Sbor dobrovolných hasičů 

Hasičský sbor v Bludově byl založen roku 1879. K dnešnímu dni má sbor kolem 200 členů včetně dětí i 

dospělých. Hasičský sbor prezentuje obec v rámci okresu, kraje i republiky v soutěžích mládeže, 

mužů, žen a veteránů. Hasičský sport v Bludově dosáhl nejvyššího možného ocenění, kdy se jeho člen 

stal mistrem světa v tomto sportu. Členové sboru se zapojují na pomoc obci i veřejnosti (čištění 

koupaliště, zapůjčení čerpadel, pořádání společenských akcí, výchova mládeže, likvidace živelných 

událostí). 

Turistický oddíl 

Členy oddílu jsou převážně senioři. Senioři jsou velmi aktivní a každý týden vyráží na výlety 

jak do blízkého okolí, navštěvují Jeseníky a v posledních dvou letech pořádají autobusové 

zájezdy po celé české republice. Zájezdů se účastní kolem 50 osob. Své plány, chystané 

aktivity i zážitky z cest analyzují v prostorách Obecního klubu při kávičce či dobrém čaji. 

Šachový kroužek Bludov 

Kroužek je zaštítěn soukromou osobou, není spolkem.  Členové kroužku se zdokonalují v šachové hře, 

pořádají turnaje, účastní se nejrůznějších soutěží. Největší popularitu má Vánoční šachový turnaj, 

kterého se účastní přes 50 závodníků.  

Spolek přátel historie a šermu Páni z Bludova, Hrabenovská  236, 78961 Bludov 

Hlavní náplní spolku je přibližování historie veřejnosti, především dětem a mládeži, prostřednictvím 

vystoupení zasazených do historického pozadí, za použití dobových zbraní a kostýmů a ve vhodném 

prostředí. Spolek se snaží vyplnit dětem a mládeži volný čas a tím obohatit kulturně společenský život 

nejen v naší obci. 

Taneční klub Pohodáři z Bludova 

Klub vznikl v roce 2007, v současnosti má 18 členů. Členové tancují pro radost svou vlastní i 

ostatních. Hlavní náplní jsou country tance, spolek však rád předvede klasiku i latinské tance. 

Účastní se festivalových akcí i soutěží. Navštěvují výukové semináře a zdokonalují se ve svém 
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oboru. Tanec je doprovázen reprodukovanou hudbou a efekt je zvýrazněn stylovým 

oblečením. Svojí radostí z tance a pohybu obohacují vystoupením i v zahraničí. 

Povinná tělesná výchova a sportovní kroužky ZŠ a MŠ Bludov 

 

Základní školu v Bludově navštěvuje kolem 330 dětí. V rámci školního vzdělávacího programu 

mají 2 hodiny povinné tělesné výchovy a v rámci odpoledních aktivit je pro ně k dispozici 

sportovní kroužek zaměřený na všeobecnou tělesnou průpravu. Součástí povinné tělesné 

výchovy je i plavecký a lyžařský výcvik.  Základní škola se také pravidelně účastní atletických 

soutěží nebo turnajů základních škol v nejrůznějších sportovních odvětvích.  

Mateřská škola pravidelně pořádá v rámci pohybové výuky kurzy tance, jógy, organizují také 

jedenkrát ročně lyžařský výcvik.  

 

2.1 Financování sportu v obci Bludov 

Obec Bludov dlouhodobě podporuje rozvoj sportu napříč generacemi formou Dotačního programu 

obce, kde bývá na celoroční činnost sportovních spolků každoročně uvolněno cca 1,2 mil. Kč.  

Obec se také finančně spolupodílí:  

- na údržbě a rozvoji sportovního areálu SK Bludov, který má dlouhodobě v pronájmu SK Bludov 

včetně úpravy okolí; 

- na údržbě a rozvoji dětského hřiště „Kočička“, které je v majetku a správě Obce; 

- na údržbě a rozvoji sportovně- relaxační plochy „U cukrárny“; 

- plně udržuje a rozvíjí sportovní areál „U hasičárny“; Obec udržuje stavebně, provozně, hradí i   

vybavení; 

- stavebně udržuje obě tělocvičny v základní škole, provoz a vybavení spravuje organizace školy; 

- provozuje a udržuje vnitřní prostory kulturního domu a obecního klubu; 

- majetek ve vlastnictví TJ Sokol (tenisové kurty a budova sokolovny) udržuje a provozuje spolek TJ 

Sokol Bludov s menší nepravidelnou dotací Obce Bludov. 
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3 SWOT analýza 
 

3a Silné stránky 

Silnou stránkou obce je mnoholetá aktivní podpora rozvoje sportu formou finanční a materiálně 

technické podpory spolkových aktivit všech věkových kategorií a pestrá nabídka sportovního vyžití 

v obci. Celoroční práce členů spolků přispívá k podpoře aktivního a smysluplného trávení volného 

času dětí i dospělých a k podpoře rodiny jako takové. Důraz je kladen na pravidelnost a také na 

reprezentaci obce v okresních i krajských sportovních soutěžích, což přispívá mimo jiné k dobrému 

jménu obce. Posilovány jsou sociální vazby mezi občany (členy spolku), kteří pravidelně sami udržují 

sportovní areál formou brigád. Nabídka sportovních odvětví je díky aktivitám občanů působících 

dlouhodobě ve spolcích široká a každoročně přibývá občanů, kteří se do těchto spolkových aktivit 

zapojují. Obec také pravidelně investuje finanční prostředky do budování nových, rekonstrukce a 

údržby sportovních zařízení. Další silnou stránkou je intenzivní angažovanost občanů ve spolcích a 

velmi dobrá a pravidelná prezentace jejich aktivit v obecním zpravodaji. Sportovní úspěchy 

v profesionálních soutěžích jsou pravidelně prezentovány v širším tisku v rámci sportovních rubrik. 

 

3b Slabé stránky 

Mezi slabé stránky obce Bludov patří nedostatečné zajištění pohybových aktivit dětí na sídlišti. Chybí 

zde sportovní plocha pro volnočasové pohybové aktivity dětí, třeba na protažení těla po příchodu ze 

školy. Využívaná plocha byla nahrazena víceúčelovým hřištěm, pro sportovce vítaným, nic méně pro 

krátkodobý pohyb dětí nevyužívatelné. Slabou stránkou je rovněž nedostatečná síť cyklotras a 

cyklostezek, které vedou přes obec po frekventovaných státních a krajských silnicích. 

Sportovní spolky své úspěchy a aktivity nedostatečně prezentují na svých webových stránkách.  

3c Příležitosti 

Možností rozšíření nabídky zařízení pro pohybové aktivity občanů i návštěvníků obce je v obci 

několik. Především se nabízí: 

- nevyužité plochy v areálu SK Bludov, kde je prostor pro vybudování nových sportovních zařízení, 

jako je např. workoutové hřiště a skatepark (U-rampa aj). To vše doplněno relaxační zónou se 

zelenými plochami a posezením; 

- víceúčelové hřiště „U hasičárny“ doplnit o kvalitní zázemí šaten, zpevněnou plochou pro skupinové 

cvičení a zkvalitněním zeleně pro relaxaci v celém areálu; 
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- vybavení tělocvičen ZŠ – tělocvičny oddělit kvalitní protihlukovou stěnou, aby se vzájemně provozy 

tělocvičen nerušily; vybavit tělocvičny audiotechnikou pro provozování dalších sportů (tanec, jóga…); 

- pracovat na zkvalitnění prostranství areálu Vlčí důl: obnova koupaliště, relaxačních ploch kolem 

koupaliště, dovybavení ploch lavičkami, dětskými hracími prvky a potřebným zázemím pro sport, 

relaxaci a společensko-kulturní vyžití; 

- nutnost zřízení dětského hřiště v lokalitě sídliště v ulici Školní (vytipovat plochu, změna ÚP, 

realizace); 

- zřízení cyklotras v obci, navazující na cyklotrasy regionálního a nadregionálního významu. 

 

3d Cíle 

Cílem je zachování kontinuity pravidelných sportovních aktivit a smysluplné rozšíření nabídky 

volnočasových pohybových aktivit dle potřeb občanů všech věkových kategorií. Sport je vnímán 

občany jako nedílná součást zdravého životního stylu, tzn. jako forma prevence nástupu zdravotních 

komplikací v pozdějších fázích života plynoucích z dlouhodobé pohybové inaktivity, a také jako 

preventivní faktor výskytu sociopatologických jevů ve společnosti. Přispívá k pocitu sounáležitosti 

mezi občany a posiluje tak jejich sociální vazby. V neposlední řadě pak rozšíření nabídky sportovního 

vyžití v obci povede ke zlepšení služeb v oblasti cestovního ruchu a propagaci dobrého jména obce. 

 

3e Hrozby 

Které faktory mohou ovlivnit sportovní aktivitu v obci? 

1/ stárnutí obyvatelstva a vylidňování; 

2/ nevyhovující sportovní infrastruktura v majetku obce; 

3/ nedostatek vlastních finančních prostředků na provoz a údržbu sportovní infrastruktury a 

na výstavbu nové sportovní infrastruktury; 

4/ zhoršení ekonomické situace; 

5/ snížení finančních prostředků z veřejných zdrojů do sportu a volnočasových aktivit; 

6/ všeobecný úpadek zájmu o sport a jeho vedení (snižování počtu sportovců i trenérů). 
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4 Návrhová část 
 

4.1 Vize 

Obec Bludov dle svých možností iniciuje zájem o sport. Podporuje uspokojení pohybových potřeb 

svých občanů jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří občanům prostor 

k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti již od útlého věku, nezapomíná však ani na seniory, 

pro které je zde také poměrně široká nabídka. Obec spolupracuje se Základní a mateřskou školou 

Bludov, sportovními spolky i širokou veřejností, a na základě jejich potřeb neustále vylepšuje 

podmínky pro rozvoj sportu v obci. 

4.2 Prioritní oblasti 

Jednotlivé prioritní oblasti vycházejí z konkrétních potřeb obce Bludov a navazují na krajské priority 

uvedené v Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje.  

1. Sport dětí a mládeže 

Pravidelná pohybová aktivita dětí a mládeže je nepostradatelná pro zdravý tělesný růst a psychický 

vývoj. Základem je dostatečně široká nabídka sportovních aktivit vedoucí k pocitu sounáležitosti 

v týmu a k formování zdravého sebevědomí. Důraz je kladen také na reprezentaci obce ve 

sportovních soutěžích, úspěchy našich sportovců jsou vždy dostatečně prezentovány v obecním 

zpravodaji. Sport je následně vnímán jako nedílná součást zdravého životního stylu i v dospělosti a 

představuje tak způsob pozitivního ovlivnění psychomotorického a sociálního vývoje dětí a mládeže. 

Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů ve 

společnosti. 

2. Sport pro všechny 

Sport pro všechny zahrnuje pravidelné, organizované i příležitostné, neorganizované pohybové 

aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu 

nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, možnosti sociálních kontaktů, smysluplné 

trávení volného času, seberealizaci a aktivní odpočinek. 

3. Sportovní infrastruktura 

Obec vytváří základní podmínky pro rozvoj různých forem sportu a pohybových aktivit 

budováním kvalitní sportovní infrastruktury a zajištěním správy sportovních zařízení v obci. Role 

obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec Bludov dlouhodobě aktivně motivuje 
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své občany a přispívá k udržitelnosti pohybových aktivit a sportu, a snaží se stabilizovat sportovní 

zázemí dle potřeb jejích obyvatel. 

4.3 Cíle a záměry 

Priorita oblast 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl: 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: 

 Podpora pořádání sportovních turnajů s využitím stávajících sportovních zařízení 
 Podpora reprezentace obce ve sportovních soutěžích 
 Podpora celoroční činnosti spolků pro zachování kontinuity výchovy dětí a mládeže a 

generační obnovy ve vedení spolků 
 Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu 

s aktuálními potřebami obce, vybudování nových sportovních zařízení v obci 
 Příprava nových projektů zaměřených na sport a pohybové aktivity dětí a mládeže dle 

možností rozpočtu a čerpání z dotačních programů poskytovaných státními a 
evropskými institucemi 

 usnadnění dopravy dětí na tréninky, pravidelné soutěže i příležitostné turnaje 
 

Priorita oblast 2. Sport pro všechny 

Cíl: Vytvoření nových možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie 

žijící na území obce včetně návštěvníků obce. 

Záměry: 

 Kvalitní vybavenost stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce  
 Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami 

obce  
 Iniciace a podpora pořádání sportovních akcí 
 Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce   
 Podpora akcí pořádaných spolky na území obce, nebo pro obyvatele obce 
 Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a 

čerpání z dotačních programů poskytovaných státními a evropskými institucemi. 
 
 
 

Prioritní oblast 3- Sportovní infrastruktura 

Cíl: Zajištění dostatečně široké a kvalitní sportovní infrastruktury pro pravidelné i příležitostné 

pohybové aktivity občanů a rekreaci, která přispívá k aktivnímu trávení volného času. 
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Záměry: 

 monitorování počtu a rozmístění sportovních zařízení v obci 
 monitorace stavu a údržba stávajících sportovních zařízení 
 modernizace sportovní infrastruktury s ohledem na aktuální potřeby obce 
 příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a 

čerpání z dotačních programů poskytovaných státními a evropskými institucemi 
 

4.4 Plánované cíle v oblasti rozvoje sportu 

Na základě zhodnocení a rozpracování jednotlivých prioritních oblastí došlo k stanovení 
základních priorit, které jsou rozpracované do jednotlivých opatření a konkrétních aktivit.  
 
 
 
Priorita č. 1 – Investiční záměry obce Bludov, TJ Sokol a SK Bludov 
Priorita č. 2 -  Neinvestiční záměry obce Bludov, TJ Sokol a SK Bludov  
 

4.4.1 Priorita č. 1 - Investiční záměry obce Bludov 

 
Opatření č. 1.1.  Rekonstrukce běžecké dráhy víceúčelového hřiště „U hasičárny“  
Charakteristika aktivity  Víceúčelové hřiště bylo vybudováno v roce 2006. Je plně a 

frekventovaně využíváno hasičským sportem, ale také žáky ZŠ, 
nohejbalisty, fotbalisty pro malou kopanou a ostatními zájemci. 
Běžecká dráha je za dobu trvání ve velmi špatném stavu, pro 
hasičský sport je zapotřebí i rozšíření stávající dráhy. Záměrem je 
dráha s moderním povrchem včetně lajnování a úpravy spodní 
podkladní vrstvy. Pro rozšíření stávající běžecké dráhy je zapotřebí 
vybudovat nové podloží včetně odvodnění. 

Časový harmonogram  2021-2022 
Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, HZS Bludov 
Cílová skupina  Veřejnost, hasiči, žáci základní školy, členové sportovních 

oddílů  
Financování  Dotace, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  2,5 mil  
Stupeň proveditelnosti  Záměr obce 

 

Opatření č. 1.2.  Výstavba hasičské cvičné věže 
Charakteristika aktivity  Potřebou pro zdokonalování hasičského sportu je navýšení stávající 

hasičské cvičné věže z jednoho patra na patra tři. Vzhledem k vysoké 
aktivitě a úspěšnosti bludovských sportovců v tomto odvětví, je 
navýšení cvičné věže potřebou. 

Časový harmonogram  2022-2023 
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Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, HZS Bludov 
Cílová skupina  Hasiči 
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  0,4 mil. 
Stupeň proveditelnosti  Záměr obce 

       

Opatření č. 1.3.    Výstavba šaten pro sportovce v areálu „U hasičárny“ 

Charakteristika aktivity  Výstavba šaten pro sportovce je navržena jako přestavba staré 
kotelny. Šatny a sociální zařízení bude sloužit všem sportovcům 
užívajícím sportovní areál. Výjimku tvoří sportovci hasičského 
sportu, kteří mají zázemí šaten a sociálního zařízení naplánováno 
v budově hasičárny. 

Časový harmonogram  

2021 - 2022 
Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, sportovní spolky  
Cílová skupina  Veřejnost, žáci základní školy, členové sportovních oddílů  
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  3,7 mil. Kč   
Stupeň proveditelnosti  Záměr obce Bludov, nachystáno včetně stavebního povolení 

  

Opatření č. 1.4.    Rekonstrukce hasičárny s vybudováním zázemí pro hasičský sport 

Charakteristika aktivity  Objekt hasičárny bude po rekonstrukci sloužit mimo jiné i jako 
zázemí pro sportovce hasičského sportu s možností využití šaten a 
sociálního zařízení. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce garáží, 
kde je umístěné vozidlo pro převoz sportovců. Zázemí sportovců 
umožňuje konání republikových přeborů včetně soutěží 
s mezinárodní účastí. 

Časový harmonogram  

2021 -2022 
Realizátor akce  Obec Bludov  
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov,  HZS Bludov 
Cílová skupina  Členové hasičského sportu 
Financování  Dotace, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  

15,5 mil. Kč 
Stupeň proveditelnosti   Záměr obce, dosažená dotace 

Opatření č. 1.5.   Výstavba protihlukové stěny mezi tělocvičnami na ZŠ Bludov  
Charakteristika aktivity  Pro aktivnější využití obou tělocvičen základní školy je potřebná 

výstavba protihlukové stěny mezi tělocvičnami. Provoz je mnohdy 
narušován neslučitelnými druhy sportu a o to méně tělocvičny 
využity. 

Časový harmonogram  2021-2023 
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Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov 
Cílová skupina  Žáci ZŠ, veřejnost  
Financování  Rozpočet obce  
Předpokládané náklady  0,2 mil. Kč 
Stupeň proveditelnosti  Záměr obce 

 

 

 

 

Opatření č. 1.6.   Výstavba dětského hřiště na sídlišti Školní 
Charakteristika aktivity  Pro vhodně strávený čas dětí je žádoucí vybudování dětského hřiště 

na sídlišti Školní. Hřiště by pokrylo aktivity dětí mezi 3 a 10 věkem, 
skládající se ze sportovních prvků (prolézačky, lana, pískoviště..). 

Časový harmonogram  2021-2025 
Realizátor akce  Obec Bludov  
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov 
Cílová skupina  Děti od 3 – 10 let 
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  0,6 mil. Kč 
Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce  

 

Opatření č. 1.7.   Vybudování kryté tenisové haly na kurtech TJ Sokol 
Charakteristika aktivity  Tenisové kurty v Bludově prošly rekonstrukcí v roce 2017. Bylo 

vystaveno zázemí kurtů včetně sociálního zázemí, zmodernizovány 
kurty. Tenis je však možné hrát pouze sezónně, v zimních měsících je 
tato aktivita nereálná. Proto TJ Sokol uvažuje o výstavbě tenisové 
haly, která umožní celoroční provoz sportu. 

Časový harmonogram  2021-2025 
Realizátor akce  TJ Sokol Bludov  
Předpokládané 
spolupracující subjekty  TJ Sokol, Obec Bludov 
Cílová skupina  Sportovci, veřejnost 
Financování  Dotace a granty, rozpočet spolku 
Předpokládané náklady  10 mil.  
Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce 
 

Opatření č. 1.8.   Rekonstrukce koupaliště Vlčí důl 
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Charakteristika aktivity  Z důvodu velkého rozmachu a vysoké návštěvnosti koupaliště je 
nutné provést opravu vlastního bazénu, sestávající z opravy 
schodišť, zpevněného ochozu koupaliště s dilatací včetně pochůzí 
plochy kolem koupaliště. Součástí bude i obnova skokanského 
můstku a skokanských bloků. 

Časový harmonogram  2023-2025 
Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov  
Cílová skupina  Veřejnost, členové sportovních oddílů  
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  5 mil. 
Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce  
 

 

Opatření č. 1.9.   Výstavba workoutového hřiště na Vlčím dole 
Charakteristika aktivity  Pro doplnění aktivit v areálu koupaliště je žádoucí výstavba 

workoutového hřiště, jehož sportovních aktivit budou využívat 
nejen návštěvníci koupaliště, ale také hoteloví hosté. Prožití 
aktivního odpočinku je hlavní prioritou scénáře využití. 

Časový harmonogram  2023-2025 
Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov  
Cílová skupina  Veřejnost 
Financování  Dotace a  granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  0,3 mil. Kč 
Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce  
 

 

Opatření č. 1.10.   Rekonstrukce sportovně – relaxačních ploch na koupališti Vlčí důl 
Charakteristika aktivity  Současně s rekonstrukcí koupaliště je nezbytné dovybavit i zelené 

plochy kolem koupaliště. Stávající plochy je žádoucí doplnit prvky 
pro děti (prolézačky, lanové prvky), samozřejmě i pro dospělé  
(cvičební  stroje, lavičky). Plochy doplnit o plochy pro odpočinek a 
opalování. 

Časový harmonogram  2023-2025 
Realizátor akce  Obec Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov  
Cílová skupina  Veřejnost, členové sportovních oddílů  
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  1,5mil. 
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Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce  

Opatření č. 1.11.   Výstavba cyklostezek v zastavěné části obce Bludov 
Charakteristika aktivity  Stávající síť cyklostezek či cyklotras prochází po státních, 

krajských či místních komunikacích. Z důvodu bezpečnosti je 
žádoucí přemístění cyklodopravy do bezpečných částí. Nabízí se 
kombinace dopravy pěší a cyklo s tím, že bude využito stávajícího 
chodníku v obci s minimální stavební úpravou. Jedná se v první 
etapě o chodníky podél silnice I/11 od křižovatky u zámku po 
konec obce u železniční stanice Bludov – lázně. 

Časový harmonogram  2023-2025 

Realizátor akce  Obec Bludov 

Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov   

Cílová skupina  Veřejnost 

Financování  Rozpočet obce  

Předpokládané náklady  0,6 mil. Kč 

Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce 

 

Opatření č. 1.12.    Vybudování workoutového hřiště a skateparku u SK Bludov 
Charakteristika aktivity  Workoutové hřiště a skatepark by vhodně doplnilo a rozšířilo 

možnosti aktivního využití volného času. Workoutové hřiště se 
v posledních letech stává nejen místem tréninků, ale také 
místem, kde lidé nenuceným způsobem a zdarma podporují své 
zdraví. Skatepark je pak žádaným doplňkem kluků mezi 12 – 18 
věkem. Počet příznivců těchto aktivit stále roste a nenucenou 
cestou často dochází za účelem společných tréninků ke vzniku 
nových komunit. Komunity svou aktivitou inspirují a přitahují 
další většinou mladé příznivce, což působí i jako prevence proti 
negativnímu chování. 

Časový harmonogram  2020-2023 

Realizátor akce  Obec Bludov, SK Bludov 
Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, SK Bludov 
Cílová skupina  Veřejnost, žáci základní školy, členové sportovních oddílů  
Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  
Předpokládané náklady  1,0 mil. Kč  
Stupeň proveditelnosti  Záměr ve strategickém plánu obce   
 

4.4.2 Priorita č. 2 -  Neinvestiční záměry obce Bludov, TJ Sokol a SK Bludov 
Popis opatření: Zdravý životní styl spojený s aktivním přístupem občanů ve využívání volného času 

bude námětem pravidelných besed s občany. Práce s mládeží vyžaduje profesionální přístup. Obec  

Bludov má zájem na podpoře vzdělávání trenérů mládeže a pedagogů, kteří vyučují na školách 

tělesnou výchovu.  

Opatření č. 2.1.  Besedy pro občany obce Bludov   
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Charakteristika aktivity  Pravidelné besedy (alespoň 1x ročně) na aktuální téma v oblasti 
zdravého životního stylu pro širokou veřejnost  - přednášky v Kapli 
svatého Kříže 

Časový harmonogram  2021-2025 

Realizátor akce  Obec Bludov 

Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov 

Cílová skupina  Veřejnost  

Financování  Rozpočet obce  

Předpokládané náklady  5 tis. Kč.   

Stupeň proveditelnosti  Záměr obce Bludov 

 

Opatření č. 2.2.  Spolupráce s okolními obcemi      
Charakteristika aktivity  Organizace sportovních soutěží a aktivit ve spolupráci s okolními 

sportovními spolky, příprava soutěží, společných tréninků.    

Časový harmonogram  2021-2025 

Realizátor akce  Veřejnost, Sportovní spolky, Obec Bludov 

Předpokládané 
spolupracující subjekty  

Obec Bludov, Chromeč, Bohutín, Vyšehoří + obce spolku MAS 
Šumperský venkov 

Cílová skupina  Sportovní spolky, Veřejnost 

Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  

Předpokládané náklady   

Stupeň proveditelnosti  Záměry obce a spolků   

 

Opatření č. 2.3.  Prezentace a propagace sportovních aktivit  
Charakteristika aktivity  Pravidelná propagace nabídky sportovních aktivit na území obce 

Bludov, prezentace sportovních soutěží, prezentace výsledků 

soutěží, nábor mládeže.  

Časový harmonogram  2021-2025 

Realizátor akce  Sportovní spolky, Organizátoři, Obec Bludov 

Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, Veřejnost   

Cílová skupina  Veřejnost, sportovní spolky 

Financování  Dotace a granty, rozpočet obce  

Předpokládané náklady     

Stupeň proveditelnosti  Záměr obce 

 

Opatření č. 2.4.  Podpora realizace významných soutěží   
Charakteristika aktivity  Podpora soutěží organizovaných spolky nad rámec běžných turnajů 

a soutěží, které přispívají k propagaci obce, k dobrému jménu a 

zvyšují prestiž obce – šachové turnaje, turnaje tenisové a pro stolní 

tenis, fotbalové turnaje, hasičské soutěže.  

Časový harmonogram  2021-2025 

Realizátor akce  Sportovní spolky, Organizátoři, Obec Bludov 

Předpokládané 
spolupracující subjekty  Obec Bludov, Veřejnost   
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Cílová skupina  Veřejnost  

Financování  Dotace a  granty, rozpočet obce  

Předpokládané náklady  350 tis. Kč.   

Stupeň proveditelnosti  Záměr obec Bludov 

 

5 Propagace sportu v obci Bludov 
 

Propagaci sportu v obci Bludov je věnována velká pozornost. Spolky zajišťuji propagaci formou 

vlastních zdrojů, ale nejvýznamnější roli zde hraje obecní zpravodaj Bludovan, do kterého 

pravidelně jednotlivé spolky přispívají reportážemi pojednávajícími nejen o jejich sportovních 

výsledcích při reprezentaci obce a aktivitách na poli volnočasových aktivit, ale také seznamují 

občany se svou celoroční činností. Spolky se dále propagují organizací sportovních turnajů pro 

širokou veřejnost.  

Spolky aktivně pořádají nábory dětí v mateřských školách a na prvním stupni základní školy. 

Základní škola se aktivně účastní různých sportovních soutěží na okresní úrovni, např. turnaj ve 

florbalu, atletická klání apod. 

Bludov zaujímá také významné místo v krajském přeboru Olomouckého kraje ve fotbale, a to 

oddíl mužů a dorostu. V okresních soutěžích jsou to pak šachy a stolní tenis. Jejich výsledky jsou 

pravidelné prezentovány v širším tisku jako součást sportovních rubrik. 

6 Závěr 
 

Průběžná kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto 

strategickým dokumentem bude prováděna nejméně jednou za rok. Hlavním garantem 

aktuálnosti dokumentu a kontroly realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytyčenými prioritami 

bude Zastupitelstvo obce Bludov. 

Na tvorbě dokumentu „Program rozvoje sportu obce Bludov“ se podíleli: 

Ing. Pavel Ston – starosta 

Eva Kösslerová – OÚ Bludov, výstavba 

Schváleno na ZO usnesením č. 286/Z/21 ze dne 15.3.2021 .  

     Podpis statutárního zástupce: 

 

 


