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1. ÚVOD 

Tento dokument je dílčím výstupem z realizace veřejné zakázky s názvem Dostupné, bezpečné a atraktivní 

město Řevnice: část IV. – Koncepce sportu. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Efektivní, 

bezpečné a atraktivní Řevnice“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 (dále též „Koncepce“), který 

je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Zadavatelem této veřejné zakázky je město Řevnice (dále též „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) a dodavatelem 

je společnost MOORE Czech Republic s.r.o. (dále též „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“), a to na základě smlouvy 

uzavřené dne 2. 3. 2020. 

Koncepce rozvoje sportu města Řevnice je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu s § 6a 

odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje prioritní osy podpory 

sportu a stanovuje cíle a opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany 

obce. Dokument předkládá efektivní řešení problematiky této oblasti v závislosti na specifických podmínkách 

a prioritách obce. Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů, sportovní 

infrastruktury a financování sportu v obci. Cílem plánu rozvoje sportu je zejména zajištění efektivní, 

transparentní a systematické podpory sportu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu obce a dalších 

finančních zdrojů, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. 

Dle Zákona o podpoře sportu (viz výše § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.) má město Řevnice za cíl ve své 

samostatné působnosti vytvořit následující podmínky pro sport a jeho rozvoj: 

• zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež; 

• zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů; 

• zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato 

zařízení pro sportovní činnost občanům; 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení; 

• zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu; 

• zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění. 

Tento plán vychází ze státní koncepce v oblasti sportu – Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. 

K pochopení informací zmíněných v dokumentu, je nutné definovat základní pojmy. Pojem sport představuje 

všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně: 

• Sport pro všechny je definován jako organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená 

širokým vrstvám obyvatelstva. 

• Sportovním zařízením je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně 

nebo převážně pro provozování sportu. 

• Sportovní organizací je dle výše zmíněného zákona právnická osoba, pokud je založená za jiným 

účelem než dosažení zisku a zahrnuje-li předmět její činnosti činnost v oblasti sportu. 

Realizací tohoto strategického dokumentu město Řevnice deklaruje své směřování v oblasti podpory sportu, 

a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře sportu 

a státní politiky České republiky, tak z přirozené působnosti obce v této oblasti. 
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2. METODICKÝ PŘÍSTUP 

Kapitola uvádí metodický přístup společnosti Moore Czech Republic s.r.o. ke zpracování Plánu rozvoje sportu 

města Řevnice. 

2.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat 

V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu vycházeno. 

Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na: 

1. podkladech a souborech poskytnutých Objednatelem (územně analytické podklady, podklady k financování 

sportu, počty registrovaných členů sportovních klubů a spolků apod.); 

2. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek se stejným 

nebo obdobným předmětem plnění. 

Uvedené podklady byly doplněny o informace získané z rozhovorů s vedením obce a o informace z další 

průběžné e-mailové a telefonické komunikace. 

2.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření 

Podkapitola popisuje fázi, v níž došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření. Na základě těchto 

analýz byly identifikovány rozvojové oblasti města Řevnice v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. 

Na základě obdržených podkladů ze strany obce byly provedeny následující práce: 

• analýza strategických dokumentů obce (územně analytické podklady apod.); 

• analýza finančních podkladů (příspěvky na sportovní aktivity obce aj.); 

• analýza současného stavu obce (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.); 

• analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

2.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu 

Na základě identifikovaných zjištění v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument v souladu s § 

6 odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení obce jako soubor podkladových materiálů pro 

strategické rozhodování o podpoře sportu a investičních aktivitách obce, které souvisejí se sportovní a 

volnočasovou vybaveností města Řevnice. 
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3. PŘEDSTAVENÍ MĚSTA A JEHO ÚZEMNÍ CHARAKTERISTIKA 

Město Řevnice se nachází ve Středočeském kraji, konkrétně v okrese Praha-západ a leží blízko toku řeky 

Berounky. Nejstarší zmínky o Řevnicích pochází ze 12. století, přičemž od konce 19. století obec užívala 

označení městyse, a až v roce 1968 se staly městem. Ve městě žije 3 518 obyvatel (k 1. 1. 2020) a jejich počet 

se každoročně zvyšuje. Tato skutečnost může být dána polohou města, kdy se nachází v blízkosti brdských 

Hřebenů a poskytuje dobré dopravní spojení s hlavním městem Prahou, ale i s Berounem. Zásadní vliv 

na rozvoj města mělo vybudování železniční trati z Prahy do Plzně, jež probíhalo v 60. letech 19. století. 

Řevnice mají charakter zahradního města s atraktivním přírodním prostředím a lze zde nalézt pouze ojediněle 

panelovou zástavbu. Město má spíše obytnou a rekreační funkci. 

Co se týče sportu, v létě je velmi využívána řeka Berounka k vodním sportům, jako např. plavání či vodáctví. 

Velmi populární je také cyklistika, neboť městem podél Berounky prochází cyklostezka spojující jak Prahu, tak 

další zajímavá místa v okolí. Sportcentrum Řevnice také celoročně návštěvníkům nabízí využití tří tenisových 

kurtů, které jsou v zimní sezóně kryty nafukovací halou a multifunkční sál, jež může být využit ke skupinovému 

cvičení či míčovým hrám. Ve městě působí několik sportovních klubů a sdružení s dlouholetou tradicí, jež 

zajišťují sportovní život. Oblíbené jsou zejména sporty jako fotbal, tenis, házená, šachy, vodáctví, bowling 

či rychlostní a freestylové skákání přes švihadla různých délek. 

Obrázek 1: Geografická poloha města Řevnice 

           Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracování 



   

 

 

 

 Stránka | 7 

 

4. DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

Demografická analýza představuje věkovou strukturu obyvatelstva města Řevnice a podíl obyvatel 

ve vybraných věkových skupinách. Na základě výsledků demografické analýzy jsou v závěru této podkapitoly 

s ohledem na specifické potřeby obyvatel města Řevnice navržena doporučení v oblasti sportu a sportovní 

infrastruktury, která reagují na predikovaný demografický vývoj sledovaného území, tj. zasazují se o vytváření 

vhodných podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu, stejně tak jako využívají potenciálu sportu v oblasti 

rozvoje komunitního života.  

Město v posledním desetiletí zažilo nárůst počtu obyvatel, kdy se celkový počet obyvatel mezi roky 2009 a 2019 

zvýšil o cca 15 % (o 457 obyvatel). Z dlouhodobého hlediska je stoupající počet obyvatel způsoben pozitivním 

migračním saldem Řevnic, jež má významný vliv na vývoj počtu obyvatel města. Dalším významným vlivem 

na růst počtu obyvatel má porodnost. Pouze mezi rokem 2018 a 2019 došlo k úbytku počtu obyvatel města 

Řevnice, a to o 8 osob. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Řevnice v letech 2009 až 2019 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Tabulka níže zobrazuje počty obyvatel Řevnic k 1. lednu sledovaných let. Z vypočtených hodnot vyplývá, že 

průměrná hodnota absolutního přírůstku obyvatel dosahovala +46 obyvatel ročně. Relativní průměrný 

meziroční přírůstek obyvatel dosáhl úrovně +1,4 % počtu obyvatel města Řevnice ve sledovaných letech. 
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Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Řevnice 

Rok 
Počet obyvatel 

(k 1. 1. daného roku) 

Absolutní meziroční 

přírůstek a úbytek 

obyvatel 

Relativní meziroční 

přírůstek a úbytek 

obyvatel 

2009 3 041 41 1,3 % 

2010 3 082 31 1,0 % 

2011 3 113 72 2,3 % 

2012 3 185 40 1,3 % 

2013 3 225 81 2,5 % 

2014 3 306 32 1,0 % 

2015 3 338 28 0,8 % 

2016 3 366 66 2,0 % 

2017 3 432 74 2,2 % 

2018 3 506 -8 -0,2 % 

2019 3 498 N/A 0,0 % 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Pro účely efektivního strategického plánování rozvoje města v oblasti sportu a sportovní infrastruktury jsou 

spíše než souhrnné počty obyvatel města klíčové údaje o počtu obyvatel ve vybraných věkových skupinách 

(zejména s ohledem na dělení populace na dětskou, produktivní a postproduktivní generaci). Obyvatelé v rámci 

vybrané věkové skupiny mají značně rozdílné potřeby, a proto je vhodné populaci rozdělit do grafu podle věku. 

Věkovou pyramidu v pětiletých věkových intervalech prezentuje následující graf.  

Úroveň průměrného věku obyvatel Řevnic dokazuje, že populace města je mladší ve srovnání s populací České 

republiky. Průměrný věk obyvatel Řevnic je 41,6 roku, což je o 0,7 roku méně, než je průměrný věk v rámci 

České republiky. Ženy jsou v Řevnicích v průměru starší než muži. Průměrný věk žen je 42,4 let, zatímco 

průměrný věk mužů je 40,8 let. V Řevnicích bylo ke dni 31. 12. 2018, z hlediska procentuálního zastoupení, 

nižší zastoupení mužů (48,3 %) než žen (51,7 %). Ve srovnání s Českou republikou je na sledovaném území 

o 0,96procentního bodu mužů méně, než je průměr České republiky. Zastoupení mužů a žen se tedy 

v Řevnicích nijak výrazně neliší, zatímco ve věkové struktuře dochází k viditelnějším rozdílům. 

Níže uvedená pyramida ukazuje určité disproporce zastoupení pohlaví ve věkových kategoriích jak v rámci 

Řevnic, tak i ve srovnání s Českou republikou. Je zřejmé, že ve srovnání s Českou republikou jsou ve městě 

Řevnice vyššího zastoupení zejména starší věkové kategorie 70+ a mladé věkové kategorie od 1 do 14 let 

věku. Analýza dokazuje, že věková struktura obyvatelstva Řevnic má vyšší zastoupení dětí ve věku 0-14 let 

(20,1 %) oproti České republice (15,9 %). Dále se liší věková struktura u obyvatel ve věku 65+, kde mají Řevnice 

vyšší zastoupení (21,6 %) oproti České republice (19,6 %). Nižší zastoupení (a jedná se o největší rozdíl) 

vykazuje v Řevnicích kategorie obyvatelstva produktivního věku 15-64 (58,3 %) oproti České republice 

(64,5 %), přičemž největší rozdíly jsou zaznamenány v kategoriích 25 až 29 let, 30 až 34 let a 55 až 59 let 
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a nejmenší u kategorie 45 až 49 let. Na základě analýzy věkových struktur České republiky a města Řevnice 

je zřejmé, že se věková struktura odlišuje od věkové struktury České republiky. V následujících letech 

se předpokládá, že se ve městě Řevnice bude nadále projevovat trend ve zvyšování podílu počtu dětí 

a mladistvých za doprovodu zvyšování podílu ostatních věkových kategorií obyvatel. 

Graf 2: Srovnání relativní věkové struktury obyvatelstva Řevnic a České republiky (k 31. 12. 2018) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Jedním ze základních problémů vývoje populace v dalších letech je otázka jejího stárnutí. Dle Českého 

statistického úřadu po celou dobu trvání druhé poloviny 21. století čekají obyvatelstvo zásadní změny 

ve struktuře obyvatelstva. V České republice by mělo v druhé polovině 21. století žít 2,5krát více seniorů než 

dětí. Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti.1 Publikace „Proměny věkového 

složení obyvatelstva ČR - 2001-2050“2 poukazuje na proměny věkové struktury obyvatelstva v následujících 

letech. Z této publikace vychází, že průměrný celorepublikový podíl osob v produktivním věku se má dále 

snižovat až na hodnotu 56,5 % v roce 2050, u dětí má klesnou na 14,8 %, a naopak stále stoupat u věkové 

kategorie seniorů, která by měla představovat v roce 2050 hodnotu 28,6 %. 

Aktuální rozřazení obyvatel dle věku je stěžejní pro následná doporučení ke strategii v návrhové části 

dokumentu. Obyvatelé v rámci jednotlivých vybraných věkových skupin mají z hlediska sportování naprosto jiné 

potřeby. Z důvodu jiných možností využití a zájmu v oblasti sportu i volnočasových aktivit občanů v různorodém 

věku, je nutné jednotlivé věkové kategorie řešit odděleně a dále poukázat na možnosti jejich prolínání (využití 

prostorů pro všechny věkové kategorie apod.). 

Na základě provedených analytických prací v oblasti demografie města Řevnice lze vyvodit jistá doporučení 

pro politiku města v oblasti efektivního rozvoje sportu a sportovní infrastruktury. Zásadní výzvou pro vedení 

města bude nabídnout obyvatelům a návštěvníkům města sportovní infrastrukturu, která splňuje jejich potřeby 

a preference. Důležité je sledovat měnící se požadavky obyvatel v souvislosti se změnami v demografii 

a včasně reagovat vhodným přizpůsobením sportovní vybavenosti a infrastruktury města. Je vhodné také cílit 

na rozvoj komunitního života obyvatel a věnovat tak prostor nesoutěžním formám sportovních aktivit, které 

podporují soudržnost a možnost zapojit tak nejširší komunitu města, včetně starších spoluobčanů. Současně 

je žádoucí vytvořit adekvátní podmínky pro využití sportu jako integračního nástroje pro všechny sociální 

a věkové skupiny, zároveň tak dochází k interkulturní výchově. Sport je všeobecně známým prostředkem 

k rozvoji spolupráce, soudržnosti, respektování pravidel a snižování sociálních rozdílů. Tvorba podmínek 

pro realizaci a podporu pohybových aktivit pro všechny obyvatele bez rozdílu věku či ekonomického 

a sociálního statusu by tak mělo být hlavním cílem Koncepce rozvoje sportu. Tento cíl by se měl vztahovat jak 

na organizované, tak i neorganizované sportovce. 

 

1 Stárnutí se nevyhneme. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947 

2 Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-

vyrazne-meni 
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5. ŠKOLNÍ A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V OBCI 

Ve městě Řevnice se nachází pouze jedna základní škola, a to Základní škola Řevnice. Školu navštěvuje  

přibližně 600 žáků (ve školním roce 2018/2019 do školy docházelo 588 žáků), přičemž do školy dojíždí i žáci 

z okolních vesnic, především do ní přestupují žáci z malotřídních škol v okolí, např. ZŠ Zadní Třebaň či 

ZŠ Mořina. Základní škola Řevnice poskytuje všeobecné základní vzdělání, a to žákům od 1. do 9. ročníku. 

Výuka probíhá ve dvou budovách, konkrétně v ulici Revoluční, jež tvoří zázemí 1.-3. ročníku a družině. Výuka 

4.-9. ročníku probíhá v ulici Školní. Součástí obou budov jsou i rozlehlé školní zahrady s herními prvky a jídelna, 

jejíž kapacita čítá 800 jídel. 

Jedná se o školu rodinného charakteru, kdy je klíčové individuální poznání každého žáka, milý, přátelský  

a pečující přístup zaměstnanců školy k žákům a naopak. Cílem je zábavná výuka, jež kombinuje širokou škálu 

vzdělávacích metod a strategií, vede žáka k rozvoji osobnosti a kritického myšlení, rovněž je také podporována 

týmová spolupráce. 

         Obrázek 2: Základní škola Řevnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: www.zsrevnice.cz 
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6. SOUČASNÝ STAV OBLASTI SPORTU 

Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury ve městě Řevnice. 

Předmětem zájmu jsou zejména sportovní organizace a sportovní infrastruktura v území. 

6.1 Současný stav nabídky sportu 

Předmětem této podkapitoly je analýza současné situace z hlediska možného členství ve sportovních 

organizacích na území města Řevnice. Ve městě v současné době funguje 11 sportovních organizací, jejich 

seznam je k nalezení níže. 

• Tělocvičná jednota Sokol Řevnice 

• Svaz vodáků ČR Neptun klub Řevnice 

• Sportovní klub Národní házená Řevnice 

• SKI Klub Řevnice 

• Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice 

• Fenri-klub sportů v přírodě 

• LTC Řevnice, tenisový klub Martiny Navrátilové 

• Sportclub Řevnice 

• Junák – český skaut, středisko Lesní Moudrost Dobřichovice (Bobři Řevnice) 

• FK Slavoj Řevnice 

6.2 Současný stav sportovní infrastruktury 

V podkapitole je uveden současný stav sportovní infrastruktury, jednak v majetku obce, jednak k majetku jiných 

subjektů. Řevnice disponují následující sportovní infrastrukturou, zobrazenou níže v tabulce. V části sportovní 

infrastruktury vlastněné jiným subjektem, než je samotné město Řevnice jsou v závorce uvedeni vlastníci 

sportovní infrastruktury.  

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce 
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiného 

subjektu 

 
• 2 dětská hřiště 
• Louka u rampy/fotbalového hřiště 

 
• Sokolovna (TJ Sokol Řevnice) 
• Venkovní areál – Sokolák (TJ Sokol 

Řevnice) 
• Vodácký areál (Neptun klub Řevnice) 
• Sportovní areál + venkovní hřiště na 

národní házenou (SK Národní házená 
Řevnice)  

• Tenisové kurty (LTC Řevnice) 
• Antukové kurty na letní provoz (Sportclub 

Řevnice) 
• Venkovní asfaltové hřiště (Sportclub 

Řevnice) 
• Venkovní fotbalové hřiště (TJ Slavoj 

Řevnice) 
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• Hřiště za Lidovým domem – v zimní 
sezónně kryt nafukovací halou 
(Sportcentrum Řevnice) 

• Lidový dům – multifunkční sál 
(Sportcentrum Řevnice) 

 
 

Jak je z tabulky zřejmé, tak samotné město Řevnice nedisponuje žádnou vlastní sportovní infrastrukturou, 

kromě dvou dětských hřišť. Tato skutečnost je velice zásadním faktem, jelikož sportovní infrastruktura ve 

vlastnictví obce je základním bodem pro sportovní vyžití občanů, především pokud je v menší obci, jako jsou 

Řevnice, lokalizována i základní škola v rámci které probíhá tělesná výuka. V Řevnicích tedy zcela chybí vnitřní 

prostor (sportovní sál) a venkovní multifunkční hřiště, které by bylo primárně určené pro širokou veřejnost a 

přednostně pro žáky ZŠ Řevnice.  
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7. PODPORA SPORTU ZE STRANY MĚSTA A SOUČASNÝ STAV FINANCOVÁNÍ SPORTU 

Tato kapitola se zabývá základními principy financování, díky kterým jsou alokovány finanční prostředky 

na podporu sportu ve městě Řevnice. 

Následující graf představuje celkovou strukturu rozpočtu města Řevnice dle skutečných konečných částek 

v letech 2015-2019 (vždy k 31. 12. daného roku). Z grafu je zřejmé, že se každoročně zvyšovaly celkové příjmy. 

Celkové výdaje v roce 2016 významně poklesly a v následujících letech docházelo k jejich nárůstu. V roce 2019 

došlo k výraznému navýšení investičních výdajů o více než 108 tis. Kč. Důsledkem tohoto navýšení byly celkové 

výdaje vyšší než celkové příjmy, a to o 57 263 tis. Kč. Rozpočet města lze tedy označit jako schodkový, 

tzn. se záporným rozpočtovým saldem.  

Graf 3: Struktura rozpočtu města Řevnice 2015-2019 

 

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmé, že v průběhu sledovaného období se provozní výdaje města vyznačují rostoucí tendencí, 

přičemž nejvyšší nárůst je zaznamenán v roce 2019, kdy tato částka dosahovala téměř 60 mil. Kč. 

U investičních výdajů si lze všimnout značné nerovnováhy v průběhu sledovaného období, kdy v roce 2015 

činily přibližně 104 mil. Kč, v dalších letech došlo k významnému propadu hodnoty tohoto ukazatele a v roce 

2019 k nárůstu na téměř 127 mil. Kč.  
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Za sledované období od roku 2015 do 2019 vynaložilo město Řevnice celkem 3 128 088 Kč výdajů z rozpočtu 

na sport (blíže viz graf č. 4). Veškeré výdaje měly pouze neinvestiční charakter, tedy jednalo se o prostředky 

určené pro zajištění provozních nákladů spojených se sportem. V grafu lze sledovat, že podpora města v oblasti 

sportu dosáhla nevyšší hodnoty v roce 2018, kdy činila 773 020 Kč, a naopak nejnižší množství prostředků bylo 

městem vynaloženo na sport v roce 2016 (502 126 Kč).  

Graf 4: Výdaje města Řevnice na sport za roky 2015 až 2019 

 

Zdroj: Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, vlastní zpracování 

V posledních letech tedy město Řevnice nevydalo žádné finance v podobě investičních výdajů, což se shoduje 

s informací, že ve městě není téměř žádná sportovní infrastruktura v obecním vlastnictví.  
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8. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – ŠKOLY 

Kapitola se zabývá výsledky dotazníkového šetření pro školská zařízení. Dotazník vyplnila pouze jedna škola, 

a to ZŠ Řevnice, jež za školní rok 2019/2020 čítala 600 žáků. Toto školské zařízení nedisponuje sportovními 

třídami, ani třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Taktéž není členem Asociace školních sportovních 

klubů České republiky (AŠSK ČR). 

 

Tabulka 2: Pořádá Vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní akce? Pokud ano, vyjmenujte je a doplňte 

je o základní popisné informace (např. tradiční termín konání, počet účastníků, velikost akce apod.). 

Název školského zařízení Pořádá vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní akce? 

ZŠ Řevnice Kopaná 

ZŠ Řevnice pořádá turnaje v kopané a také se účastní meziškolních turnajů. 

 

Tabulka 3: Pořádá Vaše školské zařízení sportovní kurzy a soustředění? 

Název školského zařízení Pořádá vaše školské zařízení sportovní kurzy a soustředění? 

ZŠ Řevnice Ano, a to lyžařský kurz. 

ZŠ Řevnice pořádá lyžařský kurz a v případě plavání svým žákům poskytuje 2hodinovou časovou dotaci. 

 

Tabulka 1: Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše školské zařízení? 

Název školského zařízení Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše školské zařízení? 

ZŠ Řevnice  

Tato otázka byla zástupcem školy vynechána, jelikož škola, tedy jinými slovy město Řevnice, žádnou sportovní 

infrastrukturou nedisponuje. 

 

Tabulka 4: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur užívaných v rámci hodin tělesné 

výchovy ve Vašem školském zařízení? 

Název školského zařízení a využívaná 

infrastruktura 

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur 

užívaných v rámci hodin tělesné výchovy ve Vašem školském 

zařízení? 

Velmi dobrá Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

ZŠ Řevnice      

Z důvodu absence sportovní infrastruktury je otázka nerelevantní, nicméně ve vztahu k obecné „kvalitě“ 

infastruktury je odpověď zcela jasná. Jelikož žádná infrastruktura není k dispozici, tak je kvalita služby zcela 

nedostatečná.  
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Tabulka 5: Jak hodnotíte vybavenost sportovní infrastruktury užívané v rámci hodin tělesné výchovy ve Vašich 

školských zařízeních? 

Název školského zařízení 

Jak hodnotíte vybavenost sportovní infrastruktury užívané 

v rámci hodin tělesné výchovy ve Vašich školských zařízeních? 

Velmi dobrá Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

ZŠ Řevnice 
    

Škola využívá jiná sportoviště ve městě a jejich vybavenost považuje za dostatečnou.  

 

Tabulka 6: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních postrádáte? 

Název školského zařízení 
Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních 

postrádáte? 

ZŠ Řevnice Atletiku 

Škola postrádá možnosti pro atletiku. V Řevnicích například chybí atletický ovál. 

 

Tabulka 7: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních jsou v nevyhovujícím stavu? 

Název školského zařízení 
Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních jsou 

v nevyhovujícím stavu? 

ZŠ Řevnice Gymnastika 

Dle ZŠ Řevnice je v nevyhovujícím stavu gymnastické náčiní. 

 

Tabulka 8: Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních infrastruktur? 

Název školského zařízení 

Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních 

infrastruktur? 

Přetížena (poptávka 

převyšuje nabídku) 

Optimálně vytížena 

(poptávka odpovídá 

nabídce) 

Není zcela vytížena 

(poptávka je nižší než 

nabídka) 

ZŠ Řevnice 
   

Základní škola hodnotí využívanou sportovní infrastrukturu jako nevytíženou, kdy je poptávka nižší než nabídka. 

 

Tabulka 9: Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není součástí Vašeho školského zařízení? 

Název školského zařízení 
Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není součástí Vašeho 

školského zařízení? 

ZŠ Řevnice Sokol 

Základní škola využívá hlavně sportoviště TJ Sokol Řevnice. 
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Tabulka 10: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur (která nejsou ve vlastnictví 

školského zařízení)? 

Název školského zařízení, sportovní 

infrastruktura 

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur 

(která nejsou ve vlastnictví školského zařízení)? 

Velmi dobrá Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

ZŠ Řevnice Sokol     

Dle školy je kvalita sportovní infrastruktury Sokola nedostatečná. 

 

Tabulka 11: Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních infrastruktur? 

Název školského zařízení, sportovní 

infrastruktura 

Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše 

jmenovaných sportovních infrastruktur? 

Platíme nájem 

za sportovní 

infrastrukturu 

Sportovní 

infrastrukturu 

máme vy 

výpůjčce 

Sportovní 

infrastruktura 

je volně 

přístupná 

Jiné 

ZŠ Řevnice Sokol     

Sportoviště TJ Sokol Řevnice je volně přístupný školám i veřejnosti. 

 

Tabulka 12: Jak často užíváte výše jmenované sportovní infrastruktury (které nejsou ve vlastnictví školského 

zařízení)? 

Název školského zařízení, sportovní 

infrastruktura 

Jak často užíváte výše jmenované sportovní infrastruktury (které 

nejsou ve vlastnictví školského zařízení)? 

Pravidelně  

(3-5x týdně)  

Pravidelně 

 (1-2x týdně) 

Nepravidelně 

(v závislosti na 

podmínkách 

alespoň 1-2x 

měsíčně) 

Zcela 

nepravidelně 

(několikrát do 

roka) 

ZŠ Řevnice Sokol     

Škola využívá pro výuku tělesné výchovy sportoviště pravidelně, minimálně jednou až dvakrát týdně. 

 

Tabulka 13: Identifikujte, prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu. 

Název školského zařízení 
Identifikujte, prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která 

je v neodpovídajícím stavu. 

ZŠ Řevnice Sportovní hala 

Dle školy je v neodpovídajícím stavu sportovní hala. 
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Tabulka 14: Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte. 

Název školského zařízení 
Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší 

obci postrádáte. 

ZŠ Řevnice Sportovní hala 

Ve městě Řevnice je postrádána sportovní hala. 

 

Tabulka 15: Identifikujte, prosím, hrozby rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci. 

Název školského zařízení 
Identifikujte, prosím, hrozby rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury ve Vaší obci. 

ZŠ Řevnice Infrastruktura 

Jako největší hrozbu ve městě označila škola špatnou sportovní infrastrukturu. 

 

Tabulka 16: Identifikujte, prosím, příležitosti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci. 

Název školského zařízení 
Identifikujte, prosím, příležitosti rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury ve Vaší obci. 

ZŠ Řevnice Přírodní prostředí 

Vhodnou příležitostí rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve městě je atraktivní přírodní prostředí. 

 

Tabulka 17: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury? 

Název školského zařízení 
Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu 

a sportovní infrastruktury? 

ZŠ Řevnice Sportovní hala 

I zde je mezi slabými stránkami zmiňována absence sportovní haly. 

 

Tabulka 18: Jaké jsou dle Vás silné stránky v oblasti sportu a sportovní infrastruktury? 

Název školského zařízení 
Jaké jsou dle Vás silné stránky v oblasti sportu a sportovní 

infrastruktury? 

ZŠ Řevnice Příroda 

Stejně tak jako příležitostí je i silnou stránkou v oblasti sportu vnímána příroda a atraktivní přírodní prostředí. 
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Tabulka 19: Jak hodnotíte spolupráci s obecním/městským úřadem Vaší obce v oblasti sportu? 

Název školského zařízení, sportovní 

infrastruktura 

Jak hodnotíte spolupráci s obecním/městským úřadem Vaší obce 

v oblasti sportu? 

ZŠ Řevnice 

Velmi dobrá Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

    

Spolupráce s městským úřadem v Řevnicích je hodnocena jako dostatečná. 
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9. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – SPORTOVNÍ ORGANIZACE 

Další kapitola se věnuje vyhodnocení dotazníku pro sportovní organizace. Dotazníku se zúčastnilo celkem  

11 sportovních organizací, přičemž pouze 4 uvedly i názvy oddílů. 

Tabulka 20: Název sportovní organizace a oddílu 

Název sportovní organizace, oddíl 

Tělocvičná jednota Sokol Řevnice – oddíl všestrannosti, volejbalu a badmintonu 

Svaz vodáků ČR Neptun klub Řevnice – vodácký sportovní 

Sportovní klub Národní házená Řevnice 

SKI Klub Řevnice 

Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice 

Fenri-klub sportů v přírodě 

LTC Řevnice, tenisový klub Martiny Navrátilové 

Sportclub Řevnice 

Šachový klub Řevnice 

Junák – český skaut, středisko Lesní Moudrost Dobřichovice – Bobři Řevnice 

FK Slavoj Řevnice 
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Tabulka 21: Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě běžnou údržbu Vámi spravovaných 

sportovních zařízení? 

 

Vyjma jedné sportovní organizace (Šachový klub Řevnice, který není typickým sportovním klubem) zbytek 

organizací čerpá finanční prostředky skrze dotace města Řevnice. Dále finance nejčastěji pochází z členských 

a oddílových příspěvků. V případě Sportovního klubu národní házené plynou finance i z vlastní hospodářské 

činnosti, kdy pronajímá vlastní prostory sportovním organizacím či veřejnosti. Sportovní organizace také velmi 

často získávají dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo finance získávají v podobě 

sponzorských příspěvků. Naopak nejméně jsou využívány dotace Středočeského kraje, kdy tuto možnost 

využívají pouze 3 sportovní organizace. 

  

Název sportovní organizace, oddíl 

Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě 

běžnou údržbu Vámi spravovaných sportovních zařízení? 

Dotace města 

Řevnice 

Dotace 

Středočeského 

kraje 

Dotace MŠMT 
Sponzorské 

příspěvky 
Jiné 

Tělocvičná jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 
     

volejbal 
     

badminton 
     

Svaz vodáků ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

     

Sportovní klub Národní 

házená Řevnice 

národní 

házena 

     

SKI Klub Řevnice - 
     

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- 

     

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- 

     

LTC Řevnice - 
     

Sportclub Řevnice, z.s. - 
     

Šachový klub Řevnice - 
     

Junák – český skaut, 

Bobři Řevnice 
Bobři Řevnice 

     

FK Slavoj Řevnice, z.s. -  
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Tabulka 22: Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše sportovní organizace/Váš sportovní oddíl? 

Název sportovní organizace, oddíl 
Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše sportovní 

organizace/Váš sportovní oddíl? 

Tělocvičná jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 

tělocvična 

cvičební sál 

volejbal 

tělocvična 

venkovní areál 

badminton tělocvična 

Svaz vodáků ČR Neptun klub 

Řevnice 

vodácký 

sportovní 

vlastní areál na území obce 

plavecký bazén Dobřichovice 

Sportovní klub Národní 

házená Řevnice 
národní házena 

sportovní areál + venkovní hřiště na národní házenou ve vlastnictví 

klubu k tréninku a soutěžním utkáním 

hřiště (nafukovací hala) za Lidovým domem k zimním tréninkům 

a turnajům mládeže 

SKI Klub Řevnice - nemáme žádná sportovní zařízení 

Rebels O.K. Rope Skipping 

Řevnice 
- 

Hala Věry Čáslavské Černošice 

ZŠ Černošice 

TJ Sokol Černošice 

TJ Sokol Dobřichovice 

TJ Sokol Řevnice – nejméně 

Fenri-klub sportů v přírodě - 

sokolovna 

Sokolák 

LTC Řevnice - tenisové kurty klubu 

Sportclub Řevnice - 

3 antukové kurty na letní provoz 

asfaltové venkovní hřiště 

do 30.6.2020 v pronájmu 3 tenisové kurty na celoroční provoz 

Šachový klub Řevnice - klubovna v prostorách ZUŠ 

Junák – český skaut Bobři Řevnice 

klubovna + pozemek u klubovny (Karlštejnská 01) 

louka u rampy/fotbalového hřiště 

Berounka 

FK Slavoj Řevnice -  

venkovní fotbalové hřiště 

tělocvična 
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Sportovní organizace nejvíce využívají zejména tělocvičny a venkovní hřiště. Pouze SKI klub Řevnice při své 

činnosti nevyužívá žádné konkrétní sportovní zařízení. 

Tabulka 23: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních zařízení? 

Název sportovní organizace, oddíl 

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních 

zařízení? 

Velmi dobrá Dobrá Dostatečná Nedostatečná 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 

tělocvična 
    

cvičební sál 
    

volejbal 

tělocvična 
    

venkovní areál 
    

badminton tělocvična 
    

Svaz vodáků 

ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

vlastní areál na území 

obce 

    

plavecký bazén 

Dobřichovice 

    

SK Národní 

házená 

Řevnice 

národní 

házena 

sportovní areál + venkovní 

hřiště na národní házenou  

    

hřiště (nafukovací hala)  
    

SKI Klub 

Řevnice 
- - 

    

Rebels O.K. 

Rope 

Skipping 

Řevnice 

- 

Hala Věry Čáslavské 

Černošice 

    

ZŠ Černošice 
    

TJ Sokol Černošice 
    

TJ Sokol Dobřichovice 
    

TJ Sokol Řevnice – 

nejméně 

    

Fenri-klub 

sportů 

v přírodě 

- 

sokolovna 
    

Sokolák 
    

LTC Řevnice - tenisové kurty klubu 
    

Sportclub 

Řevnice 
- 

3 antukové kurty na letní 

provoz 

    

asfaltové venkovní hřiště 
    

do 30.6.2020 v pronájmu 3 

tenisové jurty na celoroční 

provoz 

    

Šachový klub 

Řevnice 
- 

klubovna v prostorách 

ZUŠ 
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Junák – 

český skaut 
Bobři Řevnice 

klubovna + pozemek 

u klubovny  

    

louka u rampy/fotbalového 

hřiště 

    

Berounka 
    

FK Slavoj 

Řevnice 
-  

venkovní fotbalové hřiště 
    

tělocvična 
    

 

Kvalita výše jmenovaných sportovních zařízení se poměrně liší. Nejčastěji jsou však sportovní zařízení 

hodnocena jako dostatečná. Shodně 6 sportovních zařízení je ve velmi dobré nebo dobré kvalitě. Žádné 

ze sportovišť nebylo označeno jako nedostatečné. 

 

Tabulka 24: Kdo je vlastníkem výše jmenovaných sportovních zařízení? 

Název sportovní organizace, oddíl 

Kdo je vlastníkem výše jmenovaných sportovních zařízení? 

Město 

Řevnice 

Školské 

zařízení 

Soukromý 

vlastník 

Naše 

sportovní 

organizace 

Jiná 

sportovní 

organizace 

Jiné 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 

tělocvična 
      

cvičební sál 
      

volejbal 

tělocvična 
      

venkovní areál 
      

badminton tělocvična 
      

Svaz vodáků 

ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

vlastní areál na 

území obce 

      

plavecký bazén 

Dobřichovice 

      

SK Národní 

házená 

Řevnice 

národní 

házena 

sportovní areál + 

venkovní hřiště 

      

hřiště (nafukovací 

hala) 

      

SKI Klub 

Řevnice 
- - 

      

Rebels O.K. 

Rope 

Skipping 

Řevnice 

- 

Hala Věry Čáslavské 

Černošice 
      

ZŠ Černošice 
      

TJ Sokol 

Černošice 

      

TJ Sokol 

Dobřichovice 
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TJ Sokol Řevnice 

– nejméně 

      

Fenri-klub 

sportů 

v přírodě 

- 

sokolovna 
      

Sokolák 
      

LTC Řevnice - 
tenisové kurty 

klubu 

      

Sportclub 

Řevnice 
- 

3 antukové kurty 

na letní provoz 

      

asfaltové venkovní 

hřiště 

      

do 30.6.2020 v pronájmu 

3 tenisové kurty na 

celoroční provoz 

      

Šachový klub 

Řevnice 
- 

klubovna 

v prostorách ZUŠ 

      

Junák – 

český skaut 

Bobři 

Řevnice 

klubovna + pozemek 

u klubovny  
      

louka u 

rampy/fotbalového 

hřiště 

      

Berounka 
      

FK Slavoj 

Řevnice 
-  

venkovní fotbalové 

hřiště 

      

tělocvična 
      

 

Sportovní organizace jsou nejčastěji vlastníkem využívaných sportovišť. Město Řevnice má ve vlastnictví pouze 

louku u fotbalového hřiště, která je využívaná Skauty k venkovním aktivitám. Dále jsou vlastníky jiné sportovní 

organizace, nebo soukromý vlastník. Město Řevnice bylo uvedeno jako vlastník pouze v jednom případě, kdy 

organizace Junák – český skaut využívá louku u rampy/fotbalového hřiště. U možnosti „Jiné“ byla vlastníky jiná 

města, jako např. Černošice a Dobřichovice a v případě využívání Berounky se jednalo o vlastnictví Povodí řek 

(státu). 
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Tabulka 25: Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních zařízení? 

Název sportovní organizace, oddíl 

Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše 

jmenovaných sportovních zařízení? 

Platíme 

nájem za 

sportovní 

zařízení 

Sportovní 

zařízení 

máme ve 

výpůjčce 

Jsme 

vlastníkem 

sportovního 

zařízení 

Sportovní 

zařízení je 

volně 

otevřené 

Jiné 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 

tělocvična 
     

cvičební sál 
     

volejbal 

tělocvična 
     

venkovní areál 
     

badminton tělocvična 
     

Svaz vodáků 

ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

vlastní areál na 

území obce 

     

plavecký bazén 

Dobřichovice 

     

SK Národní 

házená 

Řevnice 

národní 

házena 

sportovní areál + 

venkovní hřiště 

     

hřiště (nafukovací 

hala)  

     

SKI Klub 

Řevnice 
- - 

     

Rebels O.K. 

Rope 

Skipping 

Řevnice 

- 

Hala Věry Čáslavské 

Černošice 
     

ZŠ Černošice 
     

TJ Sokol 

Černošice 

     

TJ Sokol 

Dobřichovice 

     

TJ Sokol Řevnice 

– nejméně 

     

Fenri-klub 

sportů 

v přírodě 

- 

sokolovna 
     

Sokolák 
     

LTC Řevnice - 
tenisové kurty 

klubu 

     

Sportclub 

Řevnice 
- 

3 antukové kurty 

na letní provoz 

     

asfaltové venkovní 

hřiště 

     

do 30.6.2020 

v pronájmu 3 tenisové 

jurty na celoroční provoz 

     

Šachový klub 

Řevnice 
- 

klubovna 

v prostorách ZUŠ 

     

Junák – 

český skaut 

Bobři 

Řevnice 

klubovna + 

pozemek 

u klubovny 
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louka u 

rampy/fotbalového 

hřiště 

     

Berounka 
     

FK Slavoj 

Řevnice 
-  

venkovní 

fotbalové hřiště 

     

tělocvična 
     

 

V rámci majetkoprávního vztahu jasně převažuje možnost, kdy jsou organizace vlastníky sportovních zařízení. 

Velmi často sportovní organizace platí nájem za využívání daných sportovišť a pouze 4 sportovní zařízení jsou 

volně otevřená. Dále je pouze 1 sportoviště ve výpůjčce. Jedná se o venkovní fotbalové hřiště, které je 

vlastněné TJ Slavoj Řevnice. 

 

Tabulka 26: Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení? 

Název sportovní organizace, oddíl 

Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení? 

V rámci 

pravidelných 

tréninků  

(1-2x týdně) 

V rámci 

pravidelných 

tréninků  

(3-5x týdně) 

Nepravidelně 

(v závislosti na 

podmínkách 

alespoň 1-2x 

měsíčně) 

Zcela 

nepravidelně 

(pouze 

několikrát do 

roka) 

Tělocvičná 

jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 

tělocvična 
    

cvičební sál 
    

volejbal 

tělocvična 
    

venkovní areál 
    

badminton 
tělocvična 

    

Svaz vodáků ČR 

Neptun klub 

Řevnice 

vodácký 

sportovní 

vlastní areál na 

území obce 

    

plavecký bazén 

Dobřichovice 

    

Sportovní klub 

Národní házená 

Řevnice 

národní 

házena 

sportovní areál + 

venkovní hřiště 

    

hřiště (nafukovací 

hala)  

    

Ski Klub Řevnice - - 
    

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- 

Hala Věry Čáslavské 

Černošice 

    

ZŠ Černošice 
    

TJ Sokol Černošice 
    

TJ Sokol 

Dobřichovice 
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TJ Sokol Řevnice – 

nejméně 

    

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- 

sokolovna 
    

Sokolák 
    

LTC Řevnice - tenisové kurty klubu 
    

Sportclub Řevnice - 

3 antukové kurty na 

letní provoz 

    

asfaltové venkovní 

hřiště 

    

do 30.6.2020 

v pronájmu 3 

tenisové jurty na 

celoroční provoz 

    

Šachový klub 

Řevnice 
- 

klubovna 

v prostorách ZUŠ 

    

Junák – český 

skaut 

Bobři 

Řevnice 

klubovna + pozemek 

u klubovny 

    

louka u 

rampy/fotbalového hřiště 
    

Berounka 
    

FK Slavoj Řevnice -  

venkovní fotbalové 

hřiště 

    

tělocvična 
    

 

Jednotlivá sportovní zařízení jsou nejčastěji využívána v rámci pravidelných tréninků, a to třikrát až pětkrát 

týdně nebo jednou až dvakrát týdně. Dále jsou dvě sportoviště využívána nepravidelně, avšak jednou až dvakrát 

měsíčně, a dvě sportoviště jsou využívána zcela nepravidelně, tedy pouze několikrát do roka. 
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Tabulka 27: Poskytujete Vaše sportovní zařízení k užívání jiným subjektům? 

Název sportovní organizace, oddíl Poskytuje Vaše sportovní zařízení užívání jiným subjektům? 

Tělocvičná jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti. 

volejbal Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti. 

badminton Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti. 

Svaz vodáků ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 
Ne, sportovní zařízení užívá pouze naše organizace / náš oddíl. 

SK Národní házená 

Řevnice 
národní házena Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti. 

SKI Klub Řevnice - Ne, nejsme vlastníky sportovního zařízení. 

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- 

Jiná: Ano, zapůjčuji stupínky vítězů pro více lidí (velké bedny), zapůjčuji 

švihadla, sportovní náčiní (kruhy, stuhy, stepy, box. rukavice, gymnastické 

náčiní). 

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- Ne, nejsme vlastníky sportovního zařízení. 

LTC Řevnice - 
Ano, ve vymezených časech je zařízení volně k dispozici jiným organizacím 

nebo veřejnosti. 

Sportclub Řevnice - Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti. 

Šachový klub Řevnice - Ne, nejsme vlastníky sportovního zařízení. 

Junák – český skaut Bobři Řevnice 
Jiná: Klubovnu + pozemek u klubovny využíváme pouze my, případně 

spřátelené skautské oddíly. Louka a řeka jsou veřejné prostory. 

FK Slavoj Řevnice -  
Jiná: Využívá pouze FK Slavoj Řevnice a ZŠ Řevnice má možnost občasného 

využití.  

 

Většina sportovních organizací pronajímá svá sportovní zařízení i ostatním sportovním organizacím 

či veřejnosti, pouze Neptun klub Řevnice své sportoviště veřejnosti ani jiným sportovním organizacím 

nepronajímá. Sportovní organizace jako Ski Klub Řevnice, Fenri – klub sportů v přírodě a Šachový klub Řevnice 

nevlastní žádná sportoviště. 
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Graf 5: Ocenili byste větší otevřenost školní sportovní infrastruktury sportovním klubům? 

 

 

Výrazná většina sportovních organizací (64 %) by ocenila větší otevřenost školní sportovní infrastruktury 

především v odpoledních hodinách. Dále 29 % uvedlo, že by větší otevřenost této infrastruktury neocenilo,  

a shodně 7 % by bylo rádo za větší otevřenost o víkendech, ale i v prázdninovém provozu. 

 

Tabulka 28: Identifikujte prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu 

Název sportovní organizace, oddíl 
Identifikujte prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, které 

je v neodpovídajícím stavu 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost tělocvična 

volejbal Nafukovací hala využívaná pro ZŠ 

badminton 
Tělocvična TJ Sokol nemá dostatečné parametry a potřebuje revitalizaci 

povrchu. 

Svaz vodáků ČR Neptun klub 

Řevnice 

vodácký 

sportovní 
Sokolovna 

SK Národní házená Řevnice národní házená 
Neznám momentální stav všech sportovních zařízení ve městě, město 

žádné sportovní zařízení nevlastní. 

SKI Klub Řevnice - tělocvična, zejména sociální zařízení 

Rebels O.K. Rope Skipping 

Řevnice 
- 

Naprostý nedostatek vnitřních sportovišť. Jinou možnost, než TJ Sokol 

Řevnice nemáme, je to naprostý monopol. 

Fenri-klub sportů v přírodě - 

chybí hřiště na atletiku, míčové hry 

větší tělocvična 
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LTC Řevnice - Nevím, jak odpovědět. 

Sportclub Řevnice - 
Hlavně pro zimní období město a kluby postrádají prostor pro sportování 

v hale. 

Šachový klub Řevnice - Nemám dostatek informací. 

Junák – český skaut Bobři Řevnice - 

FK Slavoj Řevnice -  

Škola nemá své sportoviště, v zimních obdobích je proto málo místa 

v tělocvičně pro jiné sportovní spolky. 

Fotbalový klub se 100 dětmi je v ohrožení vzhledem k nevyřešeným 

majetkovým vztahům. 

 

Dle sportovních organizací je jednoznačně v neodpovídajícím stavu tělocvična, zejména sociální zařízení. 

Potřeba by však byla také revitalizace povrchu. Dále je kritizován stav Sokolovny a nafukovací haly, jež využívá 

ZŠ. 

 

Graf 6: Jak hodnotíte vytíženost sportovní infrastruktury ve Vaší obci? 

 

 

Více než polovina oslovených sportovních organizací uvedla, že se jim sportovní infrastruktura v Řevnicích zdá 

přetížená, kdy město nemá dostatečné kapacity sportovišť. Sportovní infrastrukturu jako optimálně vytíženou, 

nikoli přetíženou, označilo 29 %. Vytíženost jako významnou, nikoli vytíženou hodnotilo 7 % organizací, shodně 

7 % uvedlo, že sportovní infrastruktura ve městě není optimálně vytížena. Dle výše uvedených odpovědí trpí 

Řevnice hlavně absencí vnitřních prostor. 

57%
29%

7%

7%

Přetížena (nedostatečné kapacity
sportovišť)

Zcela (optimálně) vytížena, nikoli
však přetížena

Významně, nikoli však vytížena

Není optimálně vytížena
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Graf 7: Jak hodnotíte sportovní vybavenost Vaší obce? 

 

 

Co se týče hodnocení sportovní vybavenosti obce, názory jsou poměrně odlišné. Sportovní vybavenost města 

Řevnice považuje za velmi dobrou nebo dobrou 43 % sportovních organizací, kdy město disponuje potřebnou 

sportovní infrastrukturou, avšak mohou chybět dílčí prvky sportovní infrastruktury. Jako dostatečná byla 

označena pouze v 21 % případů, kdy město disponuje pouze základní sportovní infrastrukturou, avšak chybí 

některé klíčové prvky sportovní infrastruktury. Naopak jako nedostatečnou ji označilo 36 % organizací, přičemž 

město nedisponuje základními prvky sportovní infrastruktury, a sportovní vybavenost tak brání jejich sportovní 

činnosti. 

 

Tabulka 29: Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte. 

Název sportovní organizace, oddíl 
Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktur, které ve Vaší 

obci postrádáte. 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost Sportovní hala pro ZŠ 

volejbal Tělocvičnu s parametry pro pořádání volejbalových turnajů 

badminton venkovní sportoviště pro veřejnost 

Svaz vodáků ČR 

Neptun klub Řevnice 
vodácký sportovní bazén 

SK Národní házená 

Řevnice 
národní házena 

levné ubytování a stravování pro organizování oblastních a celorepublikových 

akcí 

SKI Klub Řevnice - kvalitní tělocvična i pro školu 

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- vnitřní sportoviště – tělocvičny, katastrofa 

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- atletické hřiště, hřiště na míčové hry 

7%

36%

21%

36%

Velmi dobrá (obec disponuje veškerou sportovní
infrastrukturou, kterou potřebujeme k organizaci
sportovní činnosti)

Dobrá (obec disponuje potřebnou sportovní
infrastrukturou, chybí nám pouze dílčí prvky
sportovní infrastruktury)

Dostatečná (obec disponuje pouze základní
sportovní infrastrukturou, která nám umožňuje
organizaci sportovní činnosti, postrádáme však
některé klíčové prvky sportovní infrastruktury)

Nedostatečná (obec nedisponuje základními
prvky sportovní infrastruktury, sportovní
vybavenost nám brátní v organizaci sportovní
činnosti)
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sportovní hala 

LTC Řevnice - Zpravodaj města by měl podporovat občany k fyzické aktivitě. 

Sportclub Řevnice - 

hala pro víceúčelové sportovní vybavení 

tenisová hala (stávající tenisová nafukovačka bude v zimě 2020/21 

odstraněna, nahrazena jiným zařízením a tím pádem zastaven provoz 

tenisové školy našeho klubu se 160 dětmi) 

Šachový klub 

Řevnice 
- levný sál k pořádání šachových turnajů 

Junák – český skaut Bobři Řevnice - 

FK Slavoj Řevnice -  

multifunkční hřiště s umělým povrchem ve vlastnictví města 

street workout hřiště 

 

Ve městě Řevnice sportovní organizace jednoznačně postrádají multifunkční sportovní halu, atletické hřiště, 

hřiště pro míčové hry a venkovní sportoviště pro širokou veřejnost. Dále by ocenily bazén, tělocvičnu 

s dostatečným zázemím pro pořádání turnajů, s čímž je spojené levné ubytování a stravování pro sportovce, 

kteří do města přijedou. Taktéž od roku 2021 bude postrádána tenisová nafukovací hala. 

 

Graf 8: Identifikujte, prosím, hrozby, které Vás nejvíce ohrožují v organizaci sportovní činnosti. 

 

 

Největší hrozbou, která nejvíce ohrožuje sportovní organizace v jejich činnosti, je nedostatek trenérů (lektorů), 

kdy tuto skutečnost uvedla polovina organizací. Taktéž je hrozbou nedostatečná kvalita sportovní infrastruktury, 

nedostatek finančních prostředků či nedostatečná obecní/městská vybavenost sportovní infrastrukturou. 

Všechny tyto odpovědi shrnují zjištěné skutečnosti výše. 

50%

43%

36%

36%

21%

14%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nedostatek trenérů (lektorů)

Nedostatečná kvalita sportovní infrastruktury

Nedostatek finančních prostředků

Nedostatečná obecní/městská vybavenost sportovní
infrastrukturou

Úbytek členské základny

Jiné doplňte:

V organizaci sportovní činnosti nás nic neohrožuje
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Tabulka 30: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci bez potřeby finančních investic? 

Název sportovní organizace, oddíl 
Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci bez 

potřeby finančních investic? 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost 

lepší propagace 

více dobrovolných cvičitelů a trenérů 

volejbal 

lepší propagace 

spolupráce se školou 

spolupráce s okolními obcemi 

badminton 

propagace 

spolupráce mezi sportovními kluby, školou a městem Řevnice 

Svaz vodáků ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

lepší propagace 

spolupráce se základní školou 

SK Národní házená 

Řevnice 

národní 

házena 

Základní škola by mohla seznamovat žáky se sporty, které jsou ve městě 

tradiční a existuje vybavení, soutěže a možnost pokračování i po odchodu ze 

základní školy. Školní turnaje v „řevnických“ sportech, nebo se ve spolupráci 

s kluby zabývat základní průpravou jako seznámením s těmito sporty, naše 

hřiště je stále k dispozici. 

SKI Klub Řevnice - sport ve volné přírodě 

Rebels O.K. Rope Skipping 

Řevnice 
- 

Rozvoj sportu přes ZŠ Řevnice asi ano, leč když nemáme kde trénovat, 

těžko nabírat nové děti. 

Fenri-klub sportů v přírodě - sport ve volné přírodě 

LTC Řevnice - informace škole, občanům 

Sportclub Řevnice - U dětí je klíčový zájem rodičů, aby podporovali sportovní aktivitu dětí. 

Šachový klub Řevnice - nevím 

Junák – český skaut Bobři Řevnice 

dobrá dostupnost přírody 

velké množství turistických/cyklistických tras 

zajímavosti v okolí 

FK Slavoj Řevnice -  lepší spolupráce s městem Řevnice 

Příležitostí, které nevyžadují finanční investice, organizace uvedly hned několik. Jako příležitost se nejčastěji 

jeví lepší propagace sportu a vzájemná spolupráce jak se základními školami a sportovními kluby, tak s městem 

a okolními obcemi. Dalšími příležitostmi mohou být také dobrá dostupnost přírodního prostoru pro sportování, 

velké množství turistických i cyklistických tras a informovanost o sportech jak dětem ve škole, tak široké 

veřejnosti a občanům města. 
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Tabulka 31: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci vyžadující významné finanční investice, 

delší dobu přípravy apod.? 

Název sportovní organizace, oddíl 
Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci 

vyžadující významné finanční investice, delší dobu přípravy apod.? 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost 
S rozvojem obce o mladé rodiny je příležitost získat aktivní sportovce 

a činovníky 

volejbal Sportovní hala s parametry pro sportovní soutěže 

badminton vybudování kvalitních venkovních sportovišť 

Svaz vodáků ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 

bazén 

atletická dráha 

SK Národní házená 

Řevnice 
národní házena 

sportovní hala s rozměrem hřiště alespoň 40*20 m + výběhy a adekvátní 

zázemí pro akce pro 120 sportovců. 

SKI Klub Řevnice - rozvoj služeb pro využití outdoorových aktivit 

Rebels O.K. Rope Skipping 

Řevnice 
- jednoznačně vybudování sportovního centra se zázemím 

Fenri-klub sportů v přírodě - 

sportovní hala 

běžecké stezky 

LTC Řevnice - Nerozumím otázce. 

Sportclub Řevnice - pevná sportovní hala na celoroční provoz 

Šachový klub Řevnice - nevím 

Junák – český skaut Bobři Řevnice - 

FK Slavoj Řevnice -  
Významnou finanční investicí vidíme od města takovou, aby si město 

nenechalo uniknout sport č. 1 v ČR, jako je fotbal s dlouholetou tradicí. 

 

Mezi hlavní příležitosti, jež vyžadují významnou finanční investici dle organizací patří zejména vybudování 

multifunkční sportovní haly s odpovídajícím zázemím, kterou by bylo možné využívat po celý rok. Dále by 

pro město byla vhodnou příležitostí výstavba bazénu, atletické dráhy, běžeckých stezek a obecně rozvoj služeb 

pro využití outdoorových aktivit. Město by se také více mělo zaměřit na fotbal, který má v republice dlouholetou 

tradici. 
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Tabulka 32: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury? 

Název sportovní organizace, oddíl 
Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu 

a sportovní infrastruktury? 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost 

Nedostatek vnitřních sportovišť 

Nedostatečná propagace sportu 

volejbal Přetahování o finance, o prostory i o sportovce 

badminton 

neorganizovanost 

nevyužité příležitosti 

Svaz vodáků ČR 

Neptun klub Řevnice 
vodácký sportovní 

Zbytečné zdvojování některých sportovních hřišť (např. Sokolovna a areál 

u Lidového domu a tím roztříštěná podpora). 

SK Národní házená 

Řevnice 
národní házena 

sportování si řeší každý klub sám (s drobným příspěvkem města) a mezi sebou 

kluby a jednoty působí spíše jako konkurenti. 

SKI Klub Řevnice - stav tělocvičny 

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- 

Nedostatek vnitřních sportovišť – monopol Sokola. Město více investuje 

do kulturních a společ. akcí. 

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- chybí sportovní hala 

LTC Řevnice - 
Nevidím slabé stránky, vidím slabý zájem obyvatelstva a nechuť sportovat, 

to město neovlivní. 

Sportclub Řevnice - 
Dlouhodobě slabá podpora sportu, dlouhé roky jsou více preferovány spíše 

kulturní akce či jiná spolková činnost. 

Šachový klub 

Řevnice 
- 

Nedosáhneme v dostatečné míře na městské dotace pro mládež, protože 

z několika desítek dětí v klubu jich je ze Řevnic jen velmi málo. U těch 

ostatních zase nedosáhneme na jejich místní dotace. 

Junák – český skaut Bobři Řevnice 

V rámci dotace/příspěvku na roční činnost by mohly být poskytnuty ze strany 

města větší finanční prostředky (okolní obce – Lety, Dobřichovice) poskytují 

v porovnání s Řevnicemi větší finanční podporu. 

FK Slavoj Řevnice -  malá komunikace, zájem a propagace o sport ve městě 

 

Sportovní organizace nejčastěji jako slabou stránku města Řevnice uváděly nedostatek vnitřních sportovišť 

či absenci sportovní haly. Taktéž je kritizován malý zájem, propagace a podpora sportu, kdy jsou 

upřednostňovány spíše kulturní akce. Dalšími slabými stránkami města v oblasti sportu je neorganizovanost, 

nevyužití příležitostí či zdvojování některých sportovišť. 

vvvvvv 
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Tabulka 33: Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury? 

Název sportovní organizace, oddíl 
Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti sportu 

a sportovní infrastruktury? 

TJ Sokol Řevnice 

všestrannost 

Aktivní obyvatelstvo 

Dostatek přírodního prostoru pro sport 

Dostupnost pro sportovce z okolních obcí a z Prahy 

volejbal Vysoký počet sportovců 

badminton 

dobrá dostupnost a občanská vybavenost 

dostatek přírodní plochy 

Svaz vodáků ČR 

Neptun klub Řevnice 
vodácký sportovní rozmanitost spolků 

SK Národní házená 

Řevnice 
národní házena 

Dobrá občanská vybavenost a ZDŠ, tedy poměrně dost dětí a občanů 

hledajících sportovní vyžití. 

SKI Klub Řevnice - možnosti outdoorových aktivit 

Rebels O.K. Rope 

Skipping Řevnice 
- Necítím. 

Fenri-klub sportů 

v přírodě 
- sportovní granty obce 

LTC Řevnice - hodně dobrá komunikace se starostou 

Sportclub Řevnice - Netuším. 

Šachový klub 

Řevnice 
- S městem nemáme problém. 

Junák – český skaut Bobři Řevnice Dostatečné množství a pestrost prostorů pro sportovní vyžití 

FK Slavoj Řevnice -  
Výstavba bytů a prostorů, čímž následně město dodává lidi, kteří se přistěhují, 

do sportovních organizací. 

 

Mezi silné stránky Řevnic dle organizací patří dostatečné přírodní prostory pro sport, diverzita sportů  

a sportovních klubů, vysoký počet aktivních sportovců či sportovní granty obce a komunikace s vedením města. 
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Graf 9: Jaké by měly být dle Vás hlavní priority rozvoje sportu ve Vaší obci? 

 

Jako hlavní priority rozvoje sportu v Řevnicích uvedly organizace nejčastěji podporu sportu všech věkových 

kategorií. Dále je dle jejich názoru důležitý rozvoj školního sportu a obnova a budování sportovních zařízení. 

Dále 36 % uvedlo jako prioritu podporu sportu pro sociálně slabé a 29 % uvedlo možnost „Jiné“, kdy byla jako 

priorita označena podpora rozvoje sportu a cvičení pro seniory. 
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Jiné doplňte:
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Zvyšování odbornosti ve sportu (vzdělávání trenérů).

Podpora výkonnostních sportovců.

Podpora komerčního sportu.
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Tabulka 34: Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře, které doposud nebyly zmíněny. 

Název sportovní organizace, oddíl 
Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře, které doposud 

nebyly zmíněny. 

Tělocvičná jednota Sokol 

Řevnice 

všestrannost 
Přála bych vedení města „koordinátora“ pro sport v oblasti propagace, 

financování, plánování a komunikace. 

volejbal - 

badminton - 

Svaz vodáků ČR Neptun 

klub Řevnice 

vodácký 

sportovní 
- 

Sportovní klub Národní 

házená Řevnice 
národní házena 

Můj syn je momentálně v osmé třídě a zažili jsme si s ním tři ředitele a 

několik koncepcí školního sportování, bez vybavení s výlučným postavením 

školy a města to však bylo vždy závislé na mnoha faktorech a 

protichůdných zájmech učitelů žáků/rodičů. 

SKI KLUB ŘEVNICE - Nemám další podněty. 

Rebels O.K. Rope Skipping 

Řevnice 
- 

Na území Řevnic působím jako trenérka přes 17 let. Každý rok o 

prázdninách začínají děsivé 2 měsíce nejistoty, zda se mi podaří prodloužit 

pronájmy tělocvičen na další a o kolik dalších hodin přijdu. Věnuji se dětem, 

dospělým i seniorům i reprezentaci. Všechny skupiny by mohly a chtěly 

trénovat více, nemáme však kde. Jsem nucena jezdit do okolních obcí, 

členskou základnu tedy buduji jinde. Navíc neustále s sebou tahám 

velikánské kufry sportovního náčiní a přesouvám z 1 tělocvičny do druhé. 

Fenri-klub sportů v přírodě - - 

LTC Řevnice - - 

Šachový klub Řevnice - 

Provoz šachového klubu je nenáročný, co se materiálních i prostorových 

požadavků týče, proto se necítím být kvalifikován na to, abych přístup 

města ke sportu hodnotil. 

Junák – český skaut Bobři Řevnice - 

FK Slavoj Řevnice -  

Sport v Řevnicích vzkvétá díky spoustě dobrovolníků a zájmu dětí 

i dospělých. Pokud není v silách udržet tímto způsobem nějakou z činností, 

bylo by žádoucí, kdyby město tento spolek podpořilo v řešení vlastnických 

záležitostí, které nejsou v možnostech sportovního spolku. 
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10. SWOT ANALÝZA 

V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu sportu a sportovní infrastruktury města 

Řevnice. Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), 

dále na příležitosti (Opportunities), které skýtá současný stav, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby 

(Threats), kterým je třeba čelit. Při identifikaci jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo 

vycházeno jednak z analýz současného stavu nabídky sportu a sportovní infrastruktury, z provedených 

dotazníkových šetření pro školní a školské zařízení a sportovní organizace, a z komunikace se zástupci obce. 

Grafické schéma níže představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé oblasti 

jsou blíže popsány dále. 

Tabulka 35: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• Krásné přírodní prostředí v okolí Řevnic je 

vhodné pro organizované i neorganizované 

formy sportovních aktivit (turistika, vodáctví, 

cykloturistika) 

• Vhodná poloha města – dobrá dostupnost pro 

sportovce z okolních obcí a z Prahy a dobrá 

občanská vybavenost 

• Aktivní obyvatelstvo, zájem obyvatel o 

sportování 

• Vhodné podmínky pro organizované formy 

sportovních aktivit (rozmanitost sportovních 

spolků) 

• Spokojenost sportovních klubů se spoluprací 

s vedením obce 

• Populační růst obce 

 

• Nedostatečná propagace sportu 

• Absence sportovní infrastruktury ve 

vlastnictví města. 

• Nedostatek zejména vnitřních sportovišť 

• Základní škola nedisponuje rozšířenou 

výukou tělesné výchovy 

• Nedostatečná motivace obyvatel ke sportu 

• Absence multifunkčního hřiště v Řevnicích 

• Neorganizovanost 

• Zbytečné zdvojování některých sportovních 

hřišť 

• Malé finanční dotace města sportovním 

klubům  

• Dlouhodobě slabá podpora sportu 

(preferovány spíše kulturní a spol. akce) 

• Vysoká konkurence mezi kluby  

• Špatný stav sálu v Sokolovně 

Příležitosti Hrozby 

 

• Lepší propagace sportu a osvěta veřejnosti 

o prospěšnosti sportování 

• Využití státní politiky v oblasti sportu a možné 

využití operačních programů ke krytí zejména 

 

• Stárnutí obyvatelstva a snižující se počet 

sportovně aktivních obyvatel organizovaných 

v rámci sportovních klubů (nepřipravenost 

města na výzvy spojené s demografickým 
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investičních nákladů do sportovní 

infrastruktury 

• Vybudování kvalitních vnitřních a venkovních 

sportovišť (například formou sportovního 

centra se zázemím pro celoroční provoz) 

• Lepší spolupráce mezi sportovními kluby, 

základní školou a městem Řevnice  

• Podpora a vzdělávání trenérů 

• Vyšší medializace sportovních organizací 

a sportovních aktivit – vytvoření informačního 

portálu o sportovním dění ve městě 

• Pověření osoby pro organizaci sportovního 

žití ve městě (role koordinátora, komunikace 

se spolky apod.) 

• Spolupráce s ostatními obcemi např. při 

pořádání velkých sportovních soutěží 

• Získání aktivních sportovců a aktivních 

obyvatel díky rozvoji obce o mladé rodiny  

 

stárnutím a nevhodné cílení sportovní 

nabídky) 

• Nejen v důsledku nedostatečné sportovní 

infrastruktury, úbytek trenérů nebo lektorů 

ve sportovních oddílech a s tím související 

hrozba snížení sportovní nabídky 

• Dále stárnoucí a nevyhovující sportovní 

infrastruktura 

• Nedostatek finančních prostředků na 

výstavbu nové sportovní infrastruktury 

• Úpadek zájmu o sportování 

Zdroj: vlastní zpracování 
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11. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU 

V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, cíle a 

optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden předpokládaný 

termín realizace, předpokládané zdroje financování a nositel opatření a jeho partneři. V rámci této kapitoly je 

vycházeno ze strategických dokumentů obce, z provedených analytických prací, realizovaných dotazníkových 

šetření pro školy a sportovní organizace a komunikace se zástupci vedení obce. 

Následující schéma prezentuje prioritní osy, strategické cíle a jednotlivá opatření Řevnic, které má v plánu 

město do roku 2030 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu a sportovní 

infrastruktury. 

➢ Prioritní osa č. 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování 

➢ Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

➢ Prioritní osa č. 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

11.1 Prioritní osa č. 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování 

Prioritní osa č. 1 představuje kroky, jakým způsobem zefektivnit rozvoj sportovní infrastruktury spojený s 

lokalizací financí do sportovní infrastruktury ve městě a dodat sportu v obci marketingovou podporu ve formě 

propagace sportu pro širokou veřejnost. 

Tabulka 36: Opatření 1.1.1: Propagace sportu 

Prioritní osa 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování 

Strategický cíl 1.1: Rozvoj organizace sportu 

Opatření 1.1.1: Propagace sportu 

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, sportovní kluby ve 

městě, ZŠ Řevnice 

Cílem tohoto opatření je podpora propagace sportovních aktivit včetně zajištění efektivní prezentace 

organizovaného sportu směrem k občanům různého věku. Zaprvé se může jednat o pravidelně 

aktualizované informace v oblasti sportu vzhledem ke sportovní infrastruktuře na webových stránkách města 

(aktualizovaný seznam sportovišť s krátkým popisem, otevírací dobou, které mohou občané využívat a za 

jakých podmínek). Také je příhodné mít uvedený seznam sportovních klubů s krátkým popisem činnosti a 

dalšími možnostmi sportování ve městě mimo oficiální kluby, které jsou dnes velmi vyhledávané (jóga apod.). 

Totéž se týká sportovních akcí na webových stránkách města, které by měly být zároveň propagovány na 

sociálních sítích. 

V tomto bodě je možné uvažovat i nad možnostmi přednášek a besed na téma sport a zdraví jak pro žáky a 

studenty, tak i pro širokou veřejnost a obecně tímto sport více zatraktivnit. 

 

 

 



   

 

 

 

 Stránka | 44 

 

Tabulka 37: Opatření 1.1.2: Vytvoření pozice koordinátora pro sport 

 

Tabulka 38: Opatření 1.1.3:  Vytvoření dlouhodobého plánu investic do rozvoje sportu (sportovní infrastruktury) 

Prioritní osa 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování 

Strategický cíl 1.1: Rozvoj organizace sportu 

Opatření 1.1.3:  Vytvoření dlouhodobého plánu investic do rozvoje sportu (sportovní infrastruktury) 

Termín realizace: 2020-2021 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice 

Zpracovatel v této souvislosti doporučuje městu zpracovat dlouhodobý plán investic a obecně finančních výdajů do 

sportovní infrastruktury.  

V tomto ohledu se jedná zejména o plánování investiční, ale Zpracovatel doporučuje zapojení i plánování oprav a celkové 

údržby na delší časový interval. Toto doporučení úzce souvisí s využíváním dotační podpory a administrativních 

náležitostí, které jsou s dotační/zvýhodněnou politikou spojené. 

Pro úplnost analýzy materiální i nemateriální podpory sportu ze strany města či vyšších územních celků, 

upozorňuje Zpracovatel na změnu dotační politiky v rámci České republiky. Z důvodu aktuální přeměny dotační 

politiky ve sportu, která od roku 2021 přechází od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pod 

nově vzniklou (srpen 2019) Národní sportovní agenturu, Zpracovatel doporučuje sledovat vhodné aktuální a 

budoucí dotační možnosti na podporu sportovní infrastruktury či sportovních činností. V případě sportovní 

infastruktury se aktuálně jedná o Podprogram Podpora materiálně technické základny sportu (do 31. 12. 2023). 

Dotační prostředky pro sportovní organizace (investiční i neinvestiční prostředky) a pro sportovní akce pro 

širokou veřejnost, včetně dětí a mládeže, je možné taktéž čerpat z vhodných dotačních programů 

Středočeského kraje (dle aktuálního dotačního období). 

Prioritní osa 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování 

Strategický cíl 1.1: Rozvoj organizace sportu 

Opatření 1.1.2: Vytvoření pozice koordinátora pro sport  

Termín realizace: 2020-2021 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, sportovní kluby ve 

městě 

Z důvodu lepší organizace sportovního života ve městě, množství sportovních klubů a celkové charakteristiky 

oblasti města Řevnice jakožto oblíbeného cíle sportovců a turistů, je doporučeno vytvoření pozice 

koordinátora pro sport a volnočasové aktivity. 

Funkce koordinátora by zahrnovala plánování, financování, propagaci a v neposlední řadě komunikaci a 

kooperaci v této oblasti zájmu. Jednalo by se o zaměstnance či externího pracovníka města Řevnice, který 

by kompletně zastřešoval oblast sportu a volnočasových aktivit v Řevnicích.  
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Další možnosti dotační politiky pro menší města v souvislosti s podporou sportovní infrastruktury jsou možné v 

rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR): Program Podpora rozvoje regionů (dle aktuálního 

dotačního období) – Podprogram: Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli: „Cílem podprogramu je podpořit 

obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. 

Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu 

předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.“. V roce 

2019/2020 byl tento program v rámci Ministerstva pro místní rozvoj soustředěn na: 

• obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží pro hodiny 

tělesné výchovy; 

• obnovu školních tělocvičen. 

Obnovou je myšleno vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury. Infrastruktura musí 

primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále může být využívána i pro volnočasové aktivity. Dotace je 

poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených nákladů akce. Dolní limit dotace činí 500 tis. Kč a horní 

limit dotace je 5 mil. Kč. 

11.2 Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Následující tabulky prezentují strategické cíle města Řevnice v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 

č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury, která se týká rekonstrukce či oprav stávající sportovní infrastruktury a 

výstavby nové. Následující tabulka prezentuje opatření náležící strategickému cíli „Rekonstrukce stávající 

sportovní infrastruktury“. 

Tabulka 39: Podpora rekonstrukce Sokolovny 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Strategický cíl 2.1:  Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury 

Opatření 2.2.1:   Podpora rekonstrukce Sokolovny  

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

TJ Sokol Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

TJ Sokol Řevnice, Město Řevnice 

Město Řevnice velmi podporuje možnost rekonstrukce Sokolovny, která je v majetku TJ Sokol Řevnice. V Sokolovně se 

nachází velký a malý sál. Sokolovna je v nevyhovujícím stavu a jsou zde nutné kroky (např. revitalizace povrchu, 

rekonstrukce sociálního zařízení) k zachování této sportovní infrastruktury. I při výstavbě další vnitřní infrastruktury je toto 

sportoviště zcela zásadní. V současné době se jedná o jedinou tělocvičnu ve městě, která by byla výhradně určena pro 

sport. 
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Následují tabulky prezentující strategický cíl soustředěný na výstavbu nové sportovní infrastruktury v obci. 

Tabulka 40: Opatření 2.2.1:   Výstavba vnitřního sportoviště se zázemím 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Strategický cíl 2.2:   Výstavba nové sportovní infrastruktury 

Opatření 2.2.1:   Výstavba vnitřního sportoviště se zázemím 

Termín realizace: 2021-2024 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice, MMR, MŠMT 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, MMR, MŠMT 

Dle provedených analytických prací a výsledků dotazníkového šetření Zpracovatel doporučuje výstavbu 

nového sportovního areálu/vnitřního sportoviště se zázemím pro celoroční provoz. Toto sportoviště by 

primárně sloužilo pro účely Základní školy Řevnice, dále by bylo otevření pro sportovní kluby města či 

individuální sportovní akce občanů města.  

V současné době město Řevnice nedisponuje žádným vlastním vnitřním sportovištěm. Jediným plně 

sportovním vnitřním sportovištěm je velký a malý sál Sokolovny, který je aktuálně v nevyhovujícím stavu a 

dále je kapacitně velmi vytížen z důvodu své jedinečnosti a velkého zájmu. 

 

 

Tabulka 41: Opatření 2.2.2:  Výstavba nového venkovního multifunkčního hřiště 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Strategický cíl 2.2:   Výstavba nové sportovní infrastruktury 

Opatření 2.2.2:  Výstavba nového venkovního multifunkčního hřiště 

Termín realizace: 2021-2024 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice, MMR, MŠMT 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, MMR, MŠMT 

Dle provedených analytických prací a výsledků dotazníkového šetření Zpracovatel doporučuje výstavbu 

nového multifunkčního/víceúčelového hřiště pro ZŠ a ostatní občany. Toto hřiště by nabídlo, jak možnosti 

pro lehkou atletiku (kratší běžecká dráha vedle samotné plochy hřiště), tak i využití pro další sporty (hřiště s 

umělým povrchem na různé sporty – basketbal, malá kopaná apod.). 

V současné době nemá město Řevnice žádné vlastní venkovní sportovní sportoviště. 
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Tabulka 42: Opatření 2.2.3: Výstavba workoutového hřiště pro veřejnost 

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Strategický cíl 2.2:   Výstavba nové sportovní infrastruktury 

Opatření 2.2.3:    Výstavba workoutového hřiště pro veřejnost 

Termín realizace: 2023-2025 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, sportovní kluby ve 

městě 

Ve městě Řevnice chybí řádné workoutové hřiště, které by mohli občané využívat. Workoutové hřiště 

poskytuje výborné možnosti k posilování s vlastní vahou. Nejedná se o hřiště v pravém slova smyslu, ale jde 

o soustavu žebřin, hrazd a dalších jednoduchých prvků, díky kterým může sportovec využívat právě váhu 

svého těla, a přitom sportuje na čerstvém vzduchu. V podstatě se jedná o venkovní posilovnu, ke které budou 

mít občané volný bezplatný přístup. 

Workoutová hřiště se povětšinou nachází ve veřejných prostorách města, jako jsou parky či prostorné 

sportovní areály. 

 

11.3 Prioritní osa č. 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

Následující tabulky prezentují strategické cíle města Řevnice v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose 

3: Zapojení široké veřejnosti do sportu – Rozvoj organizovaného sportu. Vzhledem k očekávanému stárnutí 

populace bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak 

zvládnout problémy spojené se stárnutím obyvatelstva. Vytvoření podmínek pro zapojení nejširší veřejnosti do 

sportu je tak jednou z hlavních priorit obce v oblasti rozvoje sportu a současné sportovní infrastruktury.  

 

Prioritní osa 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

Strategický cíl 3.1:    Podpora organizovaného sportu 

Opatření 3.1.1:  Přímá materiální podpora  

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice 

Město Řevnice podporuje sportovní organizace prostřednictvím přímé materiální podpory. Dotace z rozpočtu 

města jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých klubů. Cílem města je i nadále pokračovat v této přímé 

materiální podpoře sportovních organizací, které působí na území města, a tuto podporu postupně navyšovat 

či přinejmenším stabilizovat na současné úrovni (resp. finanční podporu navyšovat spolu s růstem cen tak, 

aby se reálná finanční podpora nesnížila). 

V tomto bodě je taktéž důležitá podpora samotných trenérů/lektorů současných i budoucích. Zpracovatel 

doporučuje vyhledávat možnosti (finanční odměny), jakým způsobem současné či budoucí lektory/trenéry 

podporovat, zkvalitňovat jejich práci a nedovolit jejich odchod či demotivaci.  
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Tabulka 43: Opatření 3.1.2: Nepřímá materiální podpora 

Prioritní osa 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

Strategický cíl 3.1:    Podpora organizovaného sportu 

Opatření 3.1.2: Nepřímá materiální podpora 

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice 

  

Nepřímou materiální podporou je myšlena podpora sportovních organizací formou dispozice sportovní 

infrastruktury ve vlastnictví obce. Město však v současné době nemá vlastní sportovní infrastrukturu viz 

opatření 2.2.1 a 2.2.2.  

Po dokončení plánované výstavby vnitřní i vnější infrastruktury ve městě je důležité myslet na to, že by tato 

infrastruktura měla být pro sportovní kluby k užívání buď zdarma či za zvýhodněných podmínek, jelikož 

poskytování tohoto druhu podpory je spojeno ze strany obce s přímými finančními náklady. Nicméně se jedná 

o formu nepřímé materiální podpoře, aby bylo možné udržet stávající nabídku a kvalitu sportovních aktivit. 

 

Následující tabulka prezentuje opatření náležící strategickému cíli „Podpora neorganizovaného sportu“. 

Tabulka 44: Opatření 3.2.1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Prioritní osa 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

Strategický cíl 3.2:    Podpora neorganizovaného sportu 

Opatření 3.2.1: Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost 

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, sportovní kluby ve 

městě, ZŠ Řevnice 

  

V souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, která předkládá směry v oblasti rozvoje sportu v České 
republice, jsou sportovní akce pro širokou veřejnost nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů do 
pohybu a propagace sportu. Město má za cíl zvyšovat zájem obyvatel o sport a zdravý životní styl (viz opatření 
1.1.1: Propagace sportu). Z toho důvodu je připraveno podporovat materiální i nemateriální formou sportovní 
akce na území města nebo v jeho blízkém okolí. 

Sportovní akce mimo jiné přispívají k rozvoji společenského života a mezilidských vztahů. Sportovní události pro 

širokou veřejnost jsou rovněž součástí sousedského života a pozitivně přispívají k rozvoji mezilidských vztahů. 

S ohledem na predikovaný demografický vývoj (stárnutí obyvatelstva) je záměrem města podporovat sportovní 

události jak soutěžního, tak i nesoutěžního charakteru, kterých se může účastnit nejširší komunita obyvatel, 

včetně seniorů. 

Nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou veřejnost se skládá z několika aktivit: propagace sportovních 

akcí prostřednictvím městských sdělovacích kanálů, spolupráce v oblasti zajištění kontroly dopravy a 

bezpečnosti nebo spolupráce v oblasti poskytnutí sportovní infrastruktury v majetku města za zvýhodněných 



   

 

 

 

 Stránka | 49 

 

podmínek. Podpora a míra zapojení ze strany města na sportovních akcích je závislá na zkušenostech města s 

daným pořadatelským subjektem, významem a tradicí sportovní události. Je zřejmé, že realizace tohoto opatření 

je úzce spojena s přímými náklady, které se promítají do různých kapitol rozpočtu města. 

 

Tabulka 45: Opatření 3.2.2:  Materiální a nemateriální podpora sportu na školách a školních soutěží 

Prioritní osa 3: Zapojení široké veřejnosti do sportu 

Strategický cíl 3.2:    Rozvoj školního sportu 

Opatření 3.2.2:  Materiální a nemateriální podpora sportu na školách a školních soutěží 

Termín realizace: Průběžně 
Předpokládané zdroje financování: 

Město Řevnice 

Předpokládaní realizátoři, partneři: 

Město Řevnice, sportovní kluby ve 

městě, ZŠ Řevnice, MŠMT, MMR, 

AŠSK ČR 

 
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 % pohybových 

aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve školách. Z tohoto závěru je patrné, že význam školních zařízení v oblasti 

sportu je zcela výjimečný a nenahraditelný. Město Řevnice má za cíl rozvíjet a podporovat školní sport, a to 

prostřednicím materiální (součást příspěvků města na provoz školských zařízení) a nemateriální podpory 

školních sportovních soutěží a školních klubů. Opatření se skládá z prezentace sportovních soutěží, vypůjčení 

sportovní infrastruktury v majetku města za účelem pořádání školních sportovních soutěží, umožnění využití 

sportovní infrastruktury v majetku města k tréninku apod. Nejzásadnějším bodem nemateriální podpory je 

výstavba vnitřní a venkovní infrastruktury, která bude primárně určena ZŠ Řevnice.  

 

Dále, i dle výsledků dotazníků, Zpracovatel doporučuje začít hledat možnosti efektivnější spolupráce města, škol 

a sportovních klubů v rámci výchovy mladých sportovců, která je taktéž spojena s kvalitním náborem dětí a 

mládeže přímo na školách, tedy propagací sportu touto cestou. 
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