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1. ÚVOD 

Plán podpory a rozvoje sportu a volnočasových aktivit obce Křenovice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 

2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o střednědobý 

dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem tohoto 

dokumentu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory 

sportu v obci. 

Dokument popisuje, jaký je současný stav v oblasti sportu, pohybových a volnočasových aktivit v obci, 

dále stanoví priority v oblasti sportu a opatření k jejich naplnění a dále nabízí možnosti financování. 

Dokument vznikal v období červen–srpen 2021. Jako zdroje dat byly použity dotazníky a informace 

sportovních spolků působících v obci, podklady poskytnuté obcí, statistiky ČSÚ, webové stránky obce 

a sportovních organizací.  

Plán podpory a rozvoje sportu a volnočasových aktivit obce Křenovice je v souladu se sportovní 

strategií České republiky, konkrétně se strategií Sport 2025 z roku 2016 a se strategickým dokumentem 

kraje, tj. Koncepcí rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 z roku 2019. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

Obec Křenovice leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna na březích potoka Rakovce, zčásti na rovině, 
dílem na stráni, v průměrné nadmořské výšce 216 m n. m. v katastru o rozloze 8, 8 km2.  První písemná 
zmínka o obci se datuje k roku 1305. Obec je charakteristická svým autentickým znakem v 
podobě obecní pečeti, na které je vyobrazena rostlina křenu s typickým křenovým listem. Dominantou 
obce je kostel sv. Vavřince. Původně pozdně románská stavba – dnes spíše klasicistní – stojí ukryta 
uprostřed stromoví, do dálky však ukazuje ze všech čtyř stran velké hodiny s ciferníky (byly instalovány 
v roce 1947), které společně se čtyřmi zvony tvoří neodmyslitelnou součást života v obci. 

 
Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2020:  

 Celkem Muži Ženy 
Počet obyvatel 1 956 992 964 
v tom ve 
věku (let) 

0-14 352 205 147 
15-64 1 264 646 618 
65 a více 340 141 199 

Průměrný věk (let) 41,5 39,2 43,9 
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 

 
Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 2009-2020:  

 
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 
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   3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 

A. ÚLOHA OBCE 
Obec v souladu se zákonem o obcích ve své samostatné působnosti pečuje o všestranný rozvoj svého 
území a o potřeby svých občanů. V souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi vytváří 
podmínky pro uspokojování potřeb obyvatel, mimo jiné také v oblasti ochrany a rozvoje zdraví.   

Konkrétní úkoly obce v oblasti sportu jsou dány zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dle 
kterého má ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména  

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
 kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

B. ZÁKLADNÍ POJMY 
1. SPORT, VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ ČINNOSTI – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních 
či rozvoj společenských vztahů.  

 
2. SPORT PRO VŠECHNY – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity 

občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 
pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.  
 

3. TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT NA ŠKOLÁCH – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně 
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity 
ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, 
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.  
 

4. SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem 
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.  

 
5. SPORTOVNÍ AKCE – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 

aktivita sportovního charakteru.  
 

6. DOBROVOLNÍK A DOBROVOLNICTVÍ – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený 
nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. 
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném 
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v 
oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.  
 

7. NSA – Národní sportovní agentura – je ústřední správní orgán státní správy ČR, který přejal od 
MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického 
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sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši 
zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou 
ke škole či zaměstnání (https://agenturasport.cz/).  
 

8. REJSTŘÍK SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ – 
informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, 
sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Správcem je Národní sportovní agentura 
(https://agenturasport.cz/rejstrik)  
a. SPORTOVEC – Sportovcem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném 

kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní 
organizace evidována. 

b. SPORTOVNÍ ORGANIZACE – Sportovní organizací je pro účely Rejstříku právnická osoba 
založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické 
osoby činnost v oblasti sportu. Zejména se jedná o zapsané spolky včetně pobočných 
spolků. 

c. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ – Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo 
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu. Sportovní 
organizace zapisují všechna sportovní zařízení, která užívají pro svou činnost v oblasti 
sportu vyjma těch případů, kdy se jedná o užívání výjimečné, nahodilé či krátkodobé. 

d. TRENÉR – Trenérem je pro účely Rejstříku každá fyzická osoba, která v daném 
kalendářním roce reálně vykonává trenérskou činnost, pro kterou je u sportovní 
organizace evidována, a která je sportovní organizací uznána za trenéra. 

 

C. CÍLE DOKUMENTU 
 

Plán podpory sportu obce Křenovice je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti 
podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním 
spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. 

Plán podpory sportu vychází ze strategického programu rozvoje sportu na krajské úrovni, tj. z Koncepce 
rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 a ze Státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.  
 
 

D. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU   
 

Význam úlohy sportu, jež sehrává v životě nejen dětí a mládeže, ale celé populace nezastupitelnou 
úlohu, je všeobecně znám a prezentován. Dopady sportu se úzce prolínají s i s dalšími oblastmi lidského 
života.  

ZDRAVOTNÍ DOPADY SPORTU, VLIV SPORTU NA ZDATNOST – aktivní trávení volného času formou 
sportu či jakýchkoli pohybových aktivit pomáhá předcházet poklesu tělesné zdatnosti, růstu nadváhy 
a obezity a zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti dětí a mládeže. Smysluplně trávený volný čas hraje 
velkou úlohu v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.  

SPORT A REKREACE – sport, jako jeden z nejčastějších způsobů rekreace, je důležitou součástí životního 
stylu.  Aktivní odpočinek přispívá k vyšším pracovním výkonům a má celkově kladný vliv na lidský život.  
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SOCIALIZACE A SEBEREALIZACE – sport je také významný výchovný prostředek a působí na utváření 
charakteru člověka a působí jako forma prevence sociálně patologických jevů mládeže. Sport rozvíjí 
vědomosti a dovednosti, motivuje, vede k odpovědnosti, rozvíjí schopnost sebehodnocení a smyslu 
pro povinnost. Prostřednictvím sportu se každý jedinec může seberealizovat, ať už v samotném 
pohybu, v sociálním kontaktu či v jiných okolnostech, které při sportu vznikají.   

VÝKONNOSTNÍ SPORT – SPORT formou fandovství je zdrojem zábavy pro širokou veřejnost. Působí jako 
vhodný prostředek umožňující pěstovat v občanech pocity hrdosti a sounáležitosti vůči své obci. 
Sportovní vzory mají pak motivační účinek pro sport dětí a mládeže.  
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4. SOUČASNÝ STAV 

 

4.1 Zařízení a subjekty pro sportovní aktivity 
 
Jedná se o budovy, hřiště, areály a další zařízení, která slouží ke sportovní činnosti na území obce.   

Mapa obce Křenovice s vyznačením sportovních zařízení popsaných níže - I. část: 

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování 
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Mapa obce Křenovice s vyznačením sportovních zařízení popsaných níže - II. část: 

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování 
 
 

1. SPORTOVNÍ HALA 
Sportovní hala v Křenovicích slouží veřejnosti od roku 2001. Splňuje podmínky pro provozování 
všech sálových sportů, ve druhém podlaží je tribuna pro 130 sedících diváků. Každoročně ji od září 
do června využívají kroužky pro cvičení rodičů s dětmi, míčové hry pro předškoláky a školáky, 
volejbalové, basketbalové, fotbalové a florbalové skupiny dětí i dospělých. O víkendech se zde 
pořádají turnaje ve volejbale, florbale a sálovém fotbale. Dopoledne halu využívají žáci základní 
školy. 

Vlastník: Obec Křenovice  
Možné využití: sportovní kroužky, ZŠ tělocvik, veřejnost sálové 

sporty 
Cílové skupiny: všechny věkové kategorie 
Četnost využití: celoroční 

Zápis v rejstříku: ANO 
 

2. ORLOVNA 
Orlovnu tvoří velký sál, který je vhodný na badminton, malý florbal či basketbal, má rozměry 18x9 
m a malý sál, který je vhodný pro stolní tenis, cvičení, různá setkání - např. rodinné oslavy a má 
rozměry 13 x 5,5 m. Areál je vhodný pro pořádání turnajů v tradičních i netradičních sportech. 

Vlastník: Orel jednota Křenovice 
Možné využití: sálové sporty, stolní tenis, cvičení 
Cílové skupiny: všechny věkové skupiny, sportovci, veřejnost 
Četnost využití: celoroční  

Zápis v rejstříku: ANO 

14 
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3. FITNESS HŘIŠTĚ 
Fitness hřiště slouží k protažení těla nejenom křenovické mládeži od 20. dubna 2015. Bylo 
vybudováno za finanční podpory nadace ČEZ. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: aktivní odpočinek, volný čas 
Cílová skupina: mládež, dospělí 
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 

4. MULTIFUNKČNÍ ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 
V dubnu 2009 bylo otevřeno multifunkční sportovní Oranžové hřiště, které slouží především pro 
žáky základní školy a křenovické občany. Realizace projektu přišla na 2,4 mil. Kč, přičemž na výstavbu 
hřiště přispěla Nadace ČEZ částkou 1 mil. Kč. Hřiště má umělý povrch, na kterém si lze zahrát kromě 
fotbalu i házenou, florbal, basketbal či tenis. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: fotbal, házená, florbal, basketbal, tenis 
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, žáci ZŠ, veřejnost 
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 

5. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
Travnaté fotbalové hřiště s kabinami a dalším zázemím. Areál má v nájmu fotbalový klub SK 
Křenovice jako domovské hřiště, kde odehrává všechny domácí utkání v soutěžích od mládeže po 
seniory. Sportovně využívá areál i ZŠ Křenovice v rámci výuky tělesné výchovy. Areál rovněž využívají 
spolky a obec Křenovice pro pořádání kulturních a jiných akcí.  

Vlastník: Tělocvičná jednota Sokol Křenovice 
Možné využití: fotbal, společenské a kulturní akce 
Cílová skupina: sportovci, veřejnost 
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 

6. ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ 
Antukové hřiště je tvořeno třemi tenisovými kurty a dvěma plochami pro volejbal. Slouží k pořádání 
pravidelných soutěžních utkání a turnajů. 

Vlastník: VTK Křenovice, z. s. 
Možné využití: tenis, volejbal 
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, sportovci, veřejnost 
Četnost využití: sezónně 

Zápis v rejstříku: NE 
  

7.   DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ULICI ŠIROKÁ 
Veřejné dětské hřiště. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: volný čas 
Cílová skupina: děti, maminky s malými dětmi 
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
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8. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ULICI BRATŘÍ MRÁZKŮ 
Dětské hřiště v areálu mateřské školy, je oplocené a s časově omezeným přístupem. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: volný čas 
Cílová skupina: děti MŠ 
Četnost využití: sezónní  

Zápis v rejstříku: NE 
 

9.  DŮM DĚTÍ 
Dům dětí je v Křenovicích v provozu od roku 1995. Užívá ho Základní škola Křenovice, Základní 
umělecká škola Slavkov, taneční soubory Křenováček a Křenovák, dětské zájmové kroužky a oddíly, 
místní hudebníci, probíhají zde rovněž cvičení pro veřejnost, např. aerobic či pilates. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: aktivní odpočinek, volný čas 
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí 
Četnost využití: celoroční  

Zápis v rejstříku: NE 
 

10.  SÁL OBECNÍ HOSPODY 
Sál obecní hospody je druhým sálem obce, který je využíván ke kulturně společenským akcím, má 
kapacitu cca 100 osob. Součástí sálu je jeviště a prostory zázemí vybavené pro divadelní vystoupení. 
Část sálu je oddělená skládací přepážkou a slouží rovněž jako provozní místnost pohostinství. K 
tréninku sál využívá SSK Křenovice a rovněž Skupina historického šermu Buhurt.  

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: kulturní, společenské, zájmové aktivity 
Cílová skupina: všechny věkové kategorie 
Četnost využití: celoroční 

Zápis v rejstříku: NE 
 

11.  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U SPLAVU 
Veřejné dětské hřiště. 

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: Volný čas 
Cílová skupina: Děti, maminky s malými dětmi  
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 
 

12.  TRÉNINKOVÝ PROSTOR PRO POŽÁRNÍ SPORT NA ULICI PŘÍČNÍ 
Vyčleněný prostor pro účely tréninku požárního sportu.  

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: Volný čas 
Cílová skupina: Děti, spolky  
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
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13.  DĚTSKÝ KOUTEK U HORNÍHO NÁDRAŽÍ 
Veřejný dětský koutek.  

Vlastník: ČD 
Možné využití: Volný čas 
Cílová skupina: Děti, maminky s malými dětmi  
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 
 

14.  AREÁL KYNOLOGICKÉHO KLUBU 
Vyčleněný prostor v majetku obce určený pro chov a výcvik psů.  

Vlastník: Obec Křenovice 
Možné využití: Volný čas 
Cílová skupina: Mládež, dospělí, senioři 
Četnost využití: sezónní 

Zápis v rejstříku: NE 
 
 
Sportovní zařízení obce Křenovice zapsaná v Rejstříku k 30.8.2021: 

Název 
Orlovna, Brněnská 23 
Kabiny SK Křenovice z.s.  

Zdroj: Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 
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4.2 Cyklistika 
 
Součástí sportovní infrastruktury jsou také cyklostezky a cyklotrasy.  

Přes katastr obce Křenovice prochází cyklotrasa č. 5097, která vede ze sousední obce Prace přes 
Slavkov u Brna a Bučovice, končí ve Ždánickém lese U Kříže. Délka trasy je cca 28,5 km. 

Z obce vychází čtyřkilometrová cyklotrasa č. 5101, která vede přes Zbýšov do Šaratic.  

Turistická mapa katastru obce Křenovice: 

 
Zdroj: mapy.cz  
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5. PARTNEŘI SPORTU 

5.1 Sportovní subjekty 

Partnery sportu jsou subjekty, které v oblasti sportu a pohybových aktivit v obci spolupracují nebo by 
podle tohoto plánu měly spolupracovat. Patří sem subjekty, jejichž předmětem činnosti jsou výhradně 
sportovní aktivity, subjekty sportovní kategorie s přesahem do volnočasové oblasti. 

Subjekt Zaměření Rok 
založení 

Zázemí, které 
subjekt využívá 

Vlastník zázemí 

Orel jednota 
Křenovice 

sport pro všechny, 
volejbal, badminton, 
cvičení žen, volný čas 

1912 Orlovna, 
antukové hřiště 

Orel jednota 
Křenovice, z. s., 
VTK Křenovice, z. s. 

SK Křenovice, z. s. fotbal 1930 fotbalové hřiště 
včetně zázemí, 
sportovní hala 

Tělocvičná jednota 
Sokol Křenovice, 
Obec Křenovice 

VTK Křenovice, z. s. podpora sportovních a 
tělovýchovných aktivit 

1991 antukové kurty, 
sportovní hala 

VTK Křenovice, z. 
s., obec Křenovice 

Tělocvičná jednota 
Sokol Křenovice 

tělovýchovná, 
sportovní, kulturní a 
společenská činnost 

1991   

ČSS, Z.S. – 
Sportovně střelecký 
klub Křenovice 

sportovní střelbu ze 
vzduchových a 
malorážkových pušek i 
pistolí 

1957 střelnice, 
klubovna, sál 
obecní hospody 

ČSS, Z.S. – 
Sportovně 
střelecký klub 
Křenovice 

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Křenovice 

požární sport, 
pořádání kulturních a 
společenských akcí 

1891 požární zbrojnice, 
tréninkový 
prostor pro 
požární sport 

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 
hasičů Křenovice, 
obec Křenovice 

Moravskoslezský 
kynologický svaz, KK 
Křenovice pobočný 
spolek 

chov a výcvik psů 2008 areál 
kynologického 
klubu 

Obec Křenovice 

KOS Křenovice Volnočasové aktivity 
včetně sportovních a 
kulturních kroužků  

2013 DDM, sportovní 
hala 

Obec Křenovice 

 

OREL JEDNOTA KŘENOVICE 
Křesťanská sportovně kulturní organizace Orel jednota Křenovice, které organizuje akce jak pro 
mládež, tak i pro širokou veřejnost. Prioritou Orla je především podpora sportu pro všechny. Věnuje 
se volejbalu - pro všechny od školky až po střední školu, badmintonu - pro všechny zájemce a dále 
cvičení žen středního věku. Pro děti a mládež jsou organizovány pravidelné volnočasové aktivity v 
rámci Klubu Cihla.  

IČ 65841042 

Sportovní odvětví sport pro všechny, volejbal, badminton, cvičení 
pro ženy, volný čas dětí a mládeže 

Cílová skupina všechny věkové kategorie 
Počet členů aktivních 140 z toho 108 do 18 let, neaktivních 8 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 137/5 
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SK KŘENOVICE, Z. S. 
Fotbalový klub se v současné době odehrává soutěže s dvěma mužskými týmy, dorostem, žáky a 
také mladší i starší přípravkou. 

IČ 48838501 
Sportovní odvětví fotbal 

Cílová skupina všechny věkové kategorie 
Počet členů 108 z toho 54 dětí 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 31/2 
 

VTK KŘENOVICE, Z. S. 
VTK Křenovice, z. s. sdružuje dva samostatné kluby: VK Křenovice – Volejbalový Klub a TK Křenovice 
– Tenisový Klub.  

IČ 47411945 
Sportovní odvětví volejbal, tenis 

Cílová skupina všechny věkové kategorie 
Počet členů 68 aktivních z toho 20 do 18 let, neaktivních 0 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku -/- 

 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KŘENOVICE 

Aktuálně bez činnosti.  
IČ 49408291 

Sportovní odvětví tělovýchova, sport 
Cílová skupina všechny věkové kategorie 

Počet členů 17 
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku -/- 

 

ČSS, Z.S. - SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB KŘENOVICE 
SSK Křenovice se specializuje na sportovní střelbu ze vzduchových a malorážkových pušek i pistolí. 
Součástí klubu je střelecký kroužek pro děti a mládež. V současné době se členové zúčastní 
oficiálních soutěží. Aktivně se nyní věnují přípravě stavby nové střelnice na pozemku, který byl 
věnován obci.  

IČ 70281092 
Sportovní odvětví sportovní střelba 

Cílová skupina děti, mládež, dospělí 
Počet členů aktivních 20, z toho 10 do 18 let 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 9/1 
 

SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KŘENOVICE 
Hasiči patří mezi hlavní nositele kulturně společenského života v obci. Přímo pořádají kulturní akce, 
jako jsou tradiční „vostatky“ či Kateřinská zábava, na spoustě jiných akcí v Křenovicích se podílejí a 
pomáhají. Družstva mužů, žen a dětí soutěží v požárním sportu a dosahují velmi dobrých výsledků. 
Nejdůležitější činností však zůstává práce jednotky požární ochrany, kterou zřizuje obec. Jednotka je 
zařazena v Integrovaném záchranném systému v kategorii JPO III, což znamená, že vyjíždí k zásahům 
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i mimo obec Křenovice. Sbor má v současné době cca 120 členů, z toho 70 činných a 50 přispívajících, 
v zásahové jednotce je zařazeno 20 hasičů. 

IČ 638 99 591 
Sportovní odvětví požární sport 

Cílová skupina děti, mládež, dospělí 
Počet členů  83 aktivních, z toho 14 do 18 let, 48 neaktivních 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku 21/0 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, KK KŘENOVICE POBOČNÝ SPOLEK 
Kynologický klub Křenovice byl založen na konci roku 2008 a je veden jako organizace MSKS 
(Moravskoslezský kynologický svaz). Areál kynologického klubu Křenovice se nachází za obcí 
Křenovice.  

IČ 751 55 117 
Sportovní odvětví chov a výcvik psů 

Cílová skupina dospělí, mládež 
Počet členů  aktivních 25, z toho 1 do 18 let, neaktivních 0 

Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku -/- 
 

KOS KŘENOVICE Z.S. 
Spolek vyvíjí aktivity včetně sportovních a dalších kroužků.  

IČ 67026478  
Sportovní odvětví Volnočasové aktivity pro mládež – všeobecná 

sportovní průprava 
Cílová skupina  

Členská základna do/nad 18 let  30/150 
Počet sportovců/trenérů zapsaných v rejstříku -/- 

 
 
Organizace, počet sportovců a trenérů zapsaných do Rejstříku k 30.8.2021: 

Název IČ Počet 
sportovců 

Počet 
trenérů 

ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice 70281092 9 1 
Orel jednota Křenovice 65841042 137 5 
SK Křenovice z. s. 48838501 31 2 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křenovice 63899591 20 0 

Zdroj: Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení 
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5.2 Volnočasové a zájmové subjekty 

V obci dále působí řada zájmových a volnočasových subjektů.  

Subjekt  IČ Zaměření Rok 
vzniku 

Členská 
základna 

Rodinné centrum 
Domeček Křenovice, 
z.s. 

226 64 904 vytváří prostor pro setkávání rodin 
s dětmi a jejich společné aktivity 

2007 8 

Dětský folklorní 
soubor Křenováček, 
z.s. 

266 61 519 udržování lidových tradic a jejich 
šíření mezi veřejnost, zaměření na 
děti do 15let 

1963 37 

Folklórní soubor 
Křenovák, z.s. 

229 08 218 udržování lidových tradic a jejich 
šíření mezi veřejnost, zaměření na 
dospělé a mládež od 15 let 

1983 17 

Spolek divadla 
Antonína Vorla 

265 68 098 divadelní a další kulturní činnost 2009 20 

Skupina historického 
šermu BUHURT z.s. 

658 41 140 organizace kulturních, osvětových, 
vzdělávacích, charitativních, 
zábavních a společenských akcí 

1990 16 

Honební společenstvo 
Křenovice 

47411911 myslivost 1992 14 

Careta, folková kapela  hudba 2002 5 
ZO Českého 
zahrádkářského svazu 
Křenovice 

494 08 216 zahrádkářská činnost 1964 20 

Křenovická akademie 
uměleckého 
vzdělávání, z. s. 

096 50 407 podpora hudebního a výtvarného 
(grafického) vzdělávání 

2020  

Myslivecký spolek 
Čertoráje Křenovice 

670 24 742 ochrana přírody a myslivost 1992  

Pionýr, z. s. - Pionýrská 
skupina Kamarádi 
Křenovice 

 
617 31 153 

pravidelná celoroční činnost pro 
děti a mládež 

1990  

Český svaz včelařů, 
z.s., základní 
organizace Křenovice 

 
617 31 382 

včelařství 1990 24 

Český svaz chovatelů, 
z.s., Základní 
organizace Křenovice 

709 15 440 chovatelství 2001 29 
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5.3. Sportovní a společenské aktivity 

Sportovní akce pro veřejnost jsou důležitou součástí života obyvatel obce nejen z důvodu možnosti 
zapojení se přímo do sportovních aktivit, ale také pro udržování a prohlubování komunitního způsobu 
života v obci. Přispívají také k rozvoji cestovního ruchu v obci.  

Spolková činnost je v obci Křenovice na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí i ocenění v krajském kole 
soutěže Vesnice roku – Modrá stuha za kulturní život a podporu tradic a folklóru v roce 2021. Kulturní 
akce pořádají jak obec, tak místní spolky, některé akce se konají ve spolupráci všech. Sportovní akce v 
obci pořádají sportovní organizace většinou samy, ale také ve spolupráci s obcí a jinými spolky. 
Velkému počtu organizací, které v obci působí jak v oblasti sportovní či jiné volnočasové, odpovídá také 
velké množství akcí, které se v obci konají. Propagace akcí probíhá na webových stránkách pořádajících 
organizací a obce, ale také na webových stránkách regionálních, jako je Slavkovsko, Politaví a MAS 
Slavkovské bojiště.   
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6. ANALÝZA SWOT 

 

SILNÉ STRÁNKY 

1. Zájem obce o rozvoj a podporu sportu, volnočasových a pohybových aktivit 
2. Trvalá finanční, provozní a investiční podpora rozvoje sportu, volnočasových a pohybových 
aktivit ze strany obce 
3. Existence a aktivní činnost spolků v oblasti sportu, volnočasových a pohybových aktivit 
4. Pro veřejnost volně přístupná sportovní a volnočasová zařízení  
5. Informace o sportovních zařízeních a sportovních subjektech na webových stránkách obce  
6. Pravidelné informování obce o pořádaných akcích a dění ve sportu prostřednictvím       
webových stránek obce, fb profilu obce, Křenovického zpravodaje a hlášení místního rozhlasu 

 
 

 SLABÉ STRÁNKY 

1. Stárnoucí sportoviště 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. Dlouhodobá podpora zainteresovaných dobrovolníků  
2. Vzdělávání aktérů rozvoje, poradenství a manažerská podpora NNO ze strany obce při 
přípravě strategií rozvoje a projektových žádostí, včetně administrace 
3. Výměna zkušeností jednotlivých partnerů 
4.  Větší míra využívání poskytovaných podpor a dotací mimo podpory obce 
5. Vylepšení vzájemných vztahů mezi sportovními subjekty 
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7. STRATEGICKÉ CÍLE 

 

Obec Křenovice stanovila tři priority, které považuje za potřebné podporovat: 

1. Sport dětí a mládeže 

V rámci této priority bude podporována pravidelná činnost sportovních, tělovýchovných a dalších 

spolků působících v obci, jejichž činnost je zaměřena na cílovou skupinu děti a mládež do 23 let, včetně 

podpory sportu a pohybových aktivit na základní škole.  

 

2. Sport pro všechny 

V rámci této priority bude podporován sport zájmový, organizovaný i neorganizovaný a dále rekreační, 

soutěžní i nesoutěžní pohybové aktivity obyvatel obce bez ohledu na věk, rasu, národnost, 

společenskou třídu a pohlaví.  

 

3. Kvalitní sportovní infrastruktura 

V rámci této priority bude podporována sportovní infrastruktura, její budování, obnova, stejně jako i 

správa sportovišť v obci, která jsou určena pro širokou veřejnost pro různé formy sportu a pohybových 

aktivit.  

 

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 
Priorita 1. Sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže 
Cíl Cílem této priority je zejména motivování co nejširšího spektra dětí a mládeže 

k zájmu o sport a utváření potřeby sportu jako běžné součásti zdravého způsobu 
života, a to už od nejnižšího věku. Dále nabídka smysluplné zábavy formou 
sportovních, pohybových a volnočasových aktivit na bezpečných a podnětných 
sportovních plochách.  
 

Záměry obnova, údržba a zajištění bezpečnosti stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, 
jejich případná modernizace  
podpora a utváření vhodných podmínek pro činnost subjektů působících v oblasti 
sportu, pohybových a volnočasových aktivit pro děti a mládež  
podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce 
podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže 
kofinancování projektů podporujících činnost a rozvoj sportovních aktivit dětí a 
mládeže včetně pomoci s administrací a monitoringem projektů 
Rozšíření nabídky volnočasových veřejných sportovišť 
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Priorita 2. Sport pro dospělou a starší populaci – vícegenerační sportování a společenské 
aktivity 

Cíl Cílem této priority je vytváření vhodných motivačních programů, úprav prostor a 
jejich specifické vybavení pro cílovou skupinu dospělých a starší věkové kategorie 
obyvatel obce. 

Záměry iniciace k pořádaní sportovních akcí pro dospělé a starší věkové kategorie obyvatel 
podpora sportovních a pohybových akcí pořádaných spolky z území obce (finanční 
nástroj, poskytnutí vybavení, technické vybavení a služby) 
spolupořadatelství sportovních a sportovně-společenských akcí 
kofinancování projektů podporujících činnost a rozvoj sportovních aktivit pro 
dospělé a starší věkovou kategorii obyvatel včetně pomoci s administrací a 
monitoringem projektů 

 
 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 
Cíl Cílem této priority je zajištění funkční a moderní sportovní infrastruktury pro 

sportovní, pohybové a volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel obce.  
Záměry budování chybějící sportovní a volnočasové infrastruktury pro všechny věkové 

kategorie obyvatel 
obnova, údržba a modernizace sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce 
podpora budování, obnovy a údržby sportovních zařízení subjektů působících 
v oblasti sportu, pohybových a volnočasových aktivit 
kofinancování projektů jiných subjektů zaměřených na obnovu a budování 
sportovních zařízení v obci včetně pomoci s administrací a monitoringem projektů  
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8. OPATŘENÍ K NAPLŇOVÁNÍ – FORMY PODPORY 

1. PŘÍMÁ PODPORA (FINANČNÍ) 

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce  

 pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení do 

sportovních prostor ve vlastnictví obce 

 modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací obce  

 z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí 

příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,  

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z 

rozpočtu obce třetím osobám 

d) poskytovaná formou daru třetím osobám  

2. NEPŘÍMÁ PODPORA 

 Údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám 

 Propagace sportovních akcí a informací z jednotlivých sportovních akcí na webových stránkách 

obce, FB stránkách obce a v obecním zpravodaji 

 Možnost bezplatného využívání sportovišť a sportovního zázemí ve vlastnictví obce při 
pořádání sportovních akcí 

 

Financování sportovních organizací je vícezdrojové:   
 
PŘÍJMY 

- příspěvky a dotace státního a obecního rozpočtu  
- členské a oddílové příspěvky 
- příspěvky příslušných svazů 
- výnosy z vlastní hospodářské činnosti 
- výnosy ze sportovní činnosti a vstupného 
- podpora sponzorů 

 
 
VÝDAJE  

- pořízení majetku a spotřebních předmětů 
- zajištění sportovních akcí a sportovní přípravy (mzdy, cestovní náklady, telefony, propagace, 

kancelářské potřeby, ...) 
- provoz a údržba sportovních zařízení nebo jejich pronájem (energie a ostatní služby) 
- pojištění majetku a odpovědnosti 
- školení a kurzy 
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Obec Křenovice poskytuje finanční podporu subjektům působícím v oblasti sportu a volnočasových 
aktivit formou dotací z rozpočtu obce.  Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 4. listopadu 
2014 byla schválena „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice (dále jen „Pravidla“). 
Dosud nepsané zásady se tak prostřednictvím dokumentu určeného ke zveřejnění staly závazné. O 
přidělení dotace je třeba požádat na zveřejněném formuláři do určitého termínu a následně po 
realizaci akce podat obci vyúčtování dotace.  

 

Finanční podpora obce formou dotace získaná organizacemi v letech 2015-2020 v Kč: 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SHŠ Buhurt, z. s. 35000 35000 25000 35000 39 000 35 000 
ZO ČZS 4000 7000 7000 7000 8 000 10 000 
Honební společenstvo 
Křenovice 

10000 10000 25000 20000 10 000 10 000 

MSKS, Kynologický klub 
Křenovice 

  15000   10000 20 000 25 000 

FS Křenovák, z.s. 6000 8000 10000 10000 10 000 6 000 
MHJ, hasičský sbor 
Křenovice 

32500 12000 23000 30000 35 000 35 000 

DFS Křenováček 20000 10000 20000 20000 20 000 15 000 
VTK Křenovice       80000 110 000 177000 
Orel Jednota Křenovice 111700 95850 99850 95000 50 000 130 000 
Rodinné centrum 
Domeček Křenovice 

12400 25000 20000 38200 38 000 48 000 

KOS Křenovice 137100 135400 173500 135000 130 000  90 000 
Sportovně střelecký klub 
Křenovice 

102000 10000 15262 5000 38 000 230 000 

Spolek divadla Antonína 
Vorla 

25000 25000 20000 25000 23 000 25 000 

SK ŽS Křenovice 299450 97850 412550 179000 549 000 469 000 
Novoměstský Marek       15000   
ŘKF Křenovice 50000 20000 22000 25000 80 000 50 000 
ZO ČSCH 10000 10000 15000 15000   
TJ Sokol Křenovice 90560 88286 95486     
Roman Franc 50000         
Ondřej Hošek     20000     
 Celkem 995710 604386 1003648 744200 1 160 000 1 355 000 

Zdroj: www.obec-krenovice.cz  
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9.  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ POLITIKY  

 
Plnění cílů a aktivit, vč. úřední agendy vyplývající z přijetí předkládaného Plánu podpory a rozvoje 
sportu a volnočasových aktivit obce Křenovice na období 2021-2026, bude zajišťovat Výbor pro 
sportovní, kulturní a spolkovou činnost zřízený obcí. 
 
 
Na zpracování tohoto dokumentu se podíleli členové přípravného týmu: 

jméno a příjmení organizace, 
funkce 

telefon e-mail 

Petr Maděra místostarosta 724186613 mistostarosta@obec-krenovice.cz 
Zuzana Schořová zastupitelka 722672277 zuzka.schorka@seznam.cz  
Mgr. Martin Holomek zastupitel 776253965 holomek.martin@gmail.com 
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10. PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

 
Záměr 

 
3.1 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ 
 

Žadatel VTK Křenovice, z.s., IČ 47411945 
Popis Jedná se o vybudování jednoho beachvolejbalového kurtu. 
Připravenost  K realizaci akce není třeba projektová dokumentace a stavební povo-

lení. 
Náklady 400 000 Kč (předpoklad) 
Časový harmonogram 2022–2024  
Zdroje financování Národní sportovní agentura 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Jihomoravský kraj 

Obec Křenovice 
VKT Křenovice, z.s. 

 

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

 
Záměr 

 
3.2 TENISOVÝ KURT 
 

Žadatel VTK Křenovice, z.s., IČ 47411945 
Popis Jedná se o rozšíření tréninkového tenisového kurtu na plnohodnotný 

tenisový kurt, splňující parametry pro čtyřhru. 
Připravenost  K realizaci akce není třeba projektová dokumentace a stavební povo-

lení. 
Náklady 400 000 Kč (předpoklad) 
Časový harmonogram 2023–2025  
Zdroje financování Národní sportovní agentura 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Jihomoravský kraj 

Obec Křenovice 
VKT Křenovice, z.s. 
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Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

 
Záměr 

 
3.3 TARTANOVÝ OVÁL 
 

Žadatel VTK Křenovice, z.s., IČ 47411945 
Popis Jedná se o vybudování tartanového běžeckého oválu (3 dráhy). 
Připravenost Stavba vyžaduje zpracování projektové dokumentace a projednání na 

stavebním úřadu (pravděpodobně bude stačit ohlášení dle § 104 Sta-
vebního zákona). Přípravné práce nebyly zahájeny. 

Náklady 3 500 000 Kč (předpoklad) 
Časový harmonogram 2025–2030  
Zdroje financování Národní sportovní agentura 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Jihomoravský kraj 

Obec Křenovice 
VKT Křenovice, z.s. 

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

 
Záměr 

 
3.4 PUMPTRACKOVÉ HŘIŠTĚ 
 

Žadatel Obec Křenovice, IČ 00291943 
Popis Jedná se o vybudování pumptrackového hřiště. 
Připravenost  V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, dokon-

čení 10/2021. 
Náklady 1 000 000 Kč akce, 15 000 Kč projektová dokumentace 
Časový harmonogram 2022 
Zdroje financování Ministerstvo pro místní rozvoj 

Jihomoravský kraj 
Obec Křenovice 

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

 
Záměr 

 
3.5 REKONSTRUKCE „ORANŽOVÉHO HŘIŠTĚ“ 
 

Žadatel Obec Křenovice, IČ 00291943 
Popis Jedná se zejména o odstranění stávajícího umělého povrchu a odvoz na 

skládku, odstranění živice a odvoz na skládku, nové vrstvy kameniva do 
podloží místo živice, nový sportovní povrch a doskočiště, další úpravy.  

Připravenost  --  
Náklady 2 500 000 Kč 
Časový harmonogram 2022-2023 
Zdroje financování Ministerstvo pro místní rozvoj 

Národní sportovní agentura 
Obec Křenovice 
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Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Záměr 3.6 STŘELNICE KŘENOVICE  
Žadatel ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice, IČ 70281092  
Popis Výstavba nové podzemní tunelové klubové střelnice. Klubová střelnice 

umožní celoroční tréninky dětí, mládeže i dospělých. Střelnice bude spl-
ňovat parametry ISSF pro pořádání přeborů na republikové úrovni.  Ob-
jektem je klubová střelnice kategorie B-tunelové střelnice, třída střel-
nice 1, skupina K. 

Připravenost  vydáno pravomocné stavební povolení 
Náklady 6 000 000 Kč v roce 2022, 3 000 000 Kč v roce 2023 
Časový harmonogram 2022-2023 
Zdroje financování Národní sportovní agentura 

Obec Křenovice 
ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Křenovice  

 
 
 
11. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z OBLASTI SPORTU A VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT 
 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA 
Od MŠMT přejala oblast poskytování podpory ve sportu v České republice. Poskytuje investiční a 
neinvestiční dotace. 
Dotační výzvy - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz) 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Poskytuje investiční i neinvestiční dotace v oblasti sportu a volnočasových, preventivních a 
vzdělávacích aktivit.   
Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje (kr-jihomoravsky.cz) 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
Poskytuje dotace v oblasti práce s dětmi a mládeží. 
Finanční podpora, MŠMT ČR (msmt.cz) 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
V oblasti obnovy a rozvoje venkova podporuje obnovu sportovní infrastruktury a obecního 
majetku a dále budování míst aktivního a pasivního odpočinku. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova (mmr.cz) 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
Poskytuje dotace pro jednoty SDH – na pořízení dopravní požární techniky a pořízení či 
rekonstrukci požárních zbrojnic. 
Investiční dotace pro JSDH obcí - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz) 
MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ 
Poskytuje dotace v oblasti podpory spolkové činnosti, budování či rekonstrukce zařízení pro volný 
čas, kulturních a další akcí, zachování tradic. 
MAS Slavkovské bojiště – otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů 
(slavkovskebojiste.cz) 

 


