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1. Úvod 

Strategický plán rozvoje sportu ve městě Dolní Benešov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 

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

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

v závislosti na prioritách a potřebách města. 

Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob 

financování podpory sportu v obci. 

 

1.1. Základní pojmy 

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, upevnění zdraví, dosažení  výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj 

společenských vztahů. 

Sport pro všechny: Zájmový,  organizovaný a nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity 

občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací  a  hodnotami jsou 

pohybové využití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, 

udržení nebo zlepšení zdravotní  i psychické kondice. 

Tělesná výchova a sport ve školách: Pohybové aktivity v rámci předškolního 

vzdělávání  a základního vzdělávání, na ně navazující zájmové sportovní aktivity  s cílem 

zvládnout pohybové činnosti, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem 

zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů. 

Sportovní akce – jednotlivá organizovaná soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního 

charakteru. 

 

1.2. Stručná charakteristika města 

Město Dolní Benešov leží v Hlučínské pahorkatině na spojnici měst Opava a Ostrava, v blízkosti 

polských hranic. Spadá do správního obvodu města s rozšířenou působností Hlučín. Město Dolní 

Benešov je členem Sdružení obcí Hlučínska, Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a člen MAS 

Hlučínsko. 
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Město leží v převážně zemědělské krajině, obklopené smíšenými lesy a hrázemi, okolí je vhodné 

k procházkám, odpočinku. Pro občany je také výhodou klid, který zde panuje. 

V katastru města Dolní Benešov se nachází několik rybníků a štěrkovna Dolní Benešov. 

1.3. Obecná demografie 

V našem městě trvale bydlí 4072 obyvatel, z toho 3354 v části Dolní Benešov a 717 v části Zábřeh 

(stav k 1.1.2021). 

Věkové složení obyvatel města Dolní Benešov 

děti do 15 let 632 

mládež 16 -25 let 381 

dospělí 26 - 40 let 813 

dospělí 41 - 60 let 1223 

dospělí starší 61 let 1023 

 

 

   

Město Dolní Benešov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Dolní Benešov a 

Mateřská škola Dolní Benešov. Základní školu navštěvuje celkem 350 dětí, mateřskou školu 118 

dětí (stav k 30.9.2020).  

1.4. Úloha města k zajišťování sportu 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, města  ve své samostatné 

působnosti vytvářejí  podmínky pro sport, zejména: 

 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, především mládež, 
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 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. 

 Sportovní politika města vychází z potřeb města a jejich občanů a odvíjí se od kulturně 

historických tradic.  Město v samostatné působnosti dle zákona o obcích ve svém územním 

obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek 

pro uspokojování potřeb svých občanů, mezi které sport rovněž patří. Nejzásadnějším 

problémem města v zajištění podpory sportu je naprosto nedostatečné zázemí pro výuku sportu 

v rámci školního vzdělávání. 

   

 

2. Současný stav 

V současné době je hlavním organizátorem sportu v našem městě Tělovýchovná jednota Dolní 

Benešov, FC Dolní Benešov a Základní škola Dolní Benešov. Dále zde také působí menší spolky, 

kluby a organizace, které nejsou součástí tělovýchovné jednoty. Sportovní aktivity jsou 

provozovány na sportovištích města a v přírodě. Občané se účastní regionálních, okresních a 

krajských soutěží. 

2.1. Sportoviště v majetku města: 

 Sportovní areál v Dolní Benešově, Osada Míru  

 sportovní hala 

 travnaté fotbalové hřiště 

 volejbalová hřiště 

 tenisové kurty 

 šatny 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity 

 oblouková hala 

 posilovna ve sportovní hale 

 

 Sportovní areál v Dolní Benešově, Zábřeh 

 travnaté fotbalové hřiště 

 šatny 



Strategický plán rozvoje sportu města Dolní Benešov 

7 

 

 

 Areál  základní školy Dolní Benešov, ul. Nádražní  

 tělocvična určena pro výuku školy, mimo vyučování pro volnočasové 

aktivity členů spolků a občanů  

 hřiště s umělým povrchem 

 

 Areál základní školy Dolní Benešov, ul. Opavská 

 hřiště s umělým povrchem 

 

 Areál základní školy Zábřeh, ul. Opavská 

 hřiště s travnatým povrchem 

 tělocvična 

 

 Budova staré školy (farní) 

 šachová klubovna 

 

 Hřiště ul. Petra Bezruče (u hřbitova) 

 workoutové hřiště 

 travnaté fotbalové hřiště 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity 

 Dětské hřiště Dolní Benešov, ul. Petra Bezruče 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity 

 asfaltová hrací plocha pro tenis, minikopanou, basketbal, v zimě plocha pro 

bruslení 

 Dětské hřiště Dolní Benešov, Zábřeh, ul. Střední 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity 

 nohejbalové hřiště 

 Areál  Mateřské školy Dolní Benešov, Osada Míru 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity, určeno pro děti MŠ 

Dolní Benešov, Osada Míru a mimo vyučování pro děti z lokality Osada 

Míru 
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 Areál  Mateřské školy Dolní Benešov, Zábřeh 

 pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity, určeno pro děti MŠ 

Zábřeh a mimo vyučování pro děti z místní části Zábřeh 

 Areál  sportovního letiště, Zábřeh 

 Kulturní dům Dolní Benešov 

 sál a přísálí 

 baletní sál  

 Areál oddílu jachting  

 klubovna a sklad lodí 

 Kolovrat 

 Travnaté fotbalové mini hřiště  

 

2.2.   Ostatní plochy využívané ke sportovním aktivitám 

 Cyklotrasy a cyklostezky v katastrálním území Dolní Benešov a Zábřeh u Hlučína 

 turistické trasy v katastrálním území Dolní Benešov a Zábřeh u Hlučína 

 vodní plocha – rybník Nezmar v katastrálním území Dolní Benešov 

 Restaurace Sport -  bowling, malá posilovna a squash 

 

Sportovní a volnočasové aktivity v obci se konají za finančního přispění města a sponzorů.  

 

2.3. Organizace provozující sportovní aktivity 

 

2.3.1. FC Dolní Benešov - V roce 1926 byl oficiálně založen SK Dolní Benešov 

s jedním sportem a to kopanou. V roce 1960 byla ukončena výstavba nového stadiónu 

v lokalitě Osada Míru, která trvala 4 roky. Od r. 2015 nese oddíl kopané název FC 

Dolní Benešov z.s., ve výpůjčce má sportovní areál v lokalitě Dolní Benešov, Osada 

Míru (sportovní hala, fotbalový stadion, klubovna a šatny) a fotbalový stadion 

v Zábřehu (fotbalový stadion, šatny), který byl v roce 2020 renovován. Oba dva areály 

nabízejí kvalitní herní plochy a adekvátní moderní zázemí včetně šaten.  FC má toto 

zastoupení v mistrovských soutěžích: 
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 Muži "A" - Moravskoslezská fotbalová liga 

 Muži „B“ – Okresní soutěž 

 Dorost – Krajská soutěž, sk. A 

 Žáci (mladší, starší) - Krajská soutěž, sk. A 

 Starší přípravka – Okresní soutěž 

 Mladší přípravka – Okresní soutěž 

 Benjamínci, školička - turnaje 

      Počet aktivních členů je 177 k 1.1.2021. 

 

2.3.2. TJ Dolní Benešov – Je spolek zabývající se všestrannou sportovní 

činností. Historie TJ sahá do roku 1926, kdy byl založen SK Dolní Benešov. Od roku 

1953 do 1960 nesla název TJ SPARTAK Dolní Benešov. Od 1960 do 1979 jako TJ 

MSA Dolní Benešov. Od 1979 do 1993 TJ Sigma Dolní Benešov. Od 1993 do 2014 

opět jako TJ MSA Dolní Benešov a od roku 2014 do současnosti jako Tělovýchovná 

jednota Dolní Benešov, z.s. Oddíly a kluby při TJ využívají ke své činnosti zejména 

prostory KD Dolní Benešov, volejbalové kurty, tenisové kurty, sportovní halu, 

tělocvičnu ZŠ Dolní Benešov, vodní plochu rybníka Nezmar a do budoucna také 

beachvolejbalové kurty a nafukovací halu na tenisových kurtech. V současnosti jsou 

součástí TJ: šachový a tenisový klub a oddíly volejbalu, stolního tenisu, badmintonu, 

jachtingu a sportu pro všechny, které se účastní svazově řízených i neřízených 

soutěží. 

 

Soutěže: 

 Šachový klub: 

Družstvo „A“: Krajský přebor 

Družstvo „B“: Krajská soutěž 

Družstvo „C“: Okresní přebor 

Družstvo „D“: Okresní soutěž 

Všichni: Svazové jednorázové turnaje a mistrovství ČR 

 Oddíl badmintonu: 

Dospělí: Amatérská rekreační liga 

 Oddíl volejbalu: 

Muži „A“: Krajský přebor 

Muži „B“: Mezipodniková soutěž 
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Dorostenci: Okresní přebor 

Děti (5-13): Barevný minivolejbal – okresní soutěž 

 Tenisový klub: 

Dospělí „A“: Krajská soutěž (divize) 

Dospělí „B“: Mezipodniková soutěž 

Starší žactvo (12-15): Krajský přebor 

Mladší žactvo (10-11): Krajský přebor 

Baby tenis (8-9): Krajský přebor 

Mini tenis (do 7): jednotlivé turnaje 

 Oddíl stolního tenisu: 

Muži: Mezipodniková soutěž 

 Oddíl jachtingu: 

Dospělí: Amatérské regaty 

Celkový počet fyzických členů k 1. 1. 2021 je 599. Z toho 186 aktivních 

reprezentujících město a TJ v soutěžích řízených jednotlivými sportovními svazy. Dále 

323 rekreačně sportujících ve svazově neřízených soutěžích a 161 členů a 

zasloužilých členů sportujících „pro radost“. 

 

2.3.3. Sport pro všechny při TJ Dolní Benešov - Odbor SPV patří mezi nedílné 

články tělovýchovné jednoty s bohatou sportovní historií spojenou se zájmem o volně 

časové sportovní vyžití širokého spektra cvičenců všech věkových skupin. V 

současnosti je činnost odboru orientována na poskytování sportovního vyžití cvičenců 

v duchu žádaných moderních trendů kolektivních aktivit s využitím tělocvičny a hřiště. 

Počet členů k 1. 1. 2021 je 114. Z toho 22 aktivních a 92 sportujících „pro radost“. 

 

2.3.4. Základní škola Dolní Benešov – v rámci výuky jsou žáci vedeni 

k pravidelnému pohybu. Základní škola se také účastní sportovních klání na úrovni 

regionu, okresu, kraje a to především ve florbalu, cyklistických soutěžích, vybíjené, 

atletice, minikopané. 

Počet aktivních členů je k 1.1.2021  55 aktivních hráčů. 

 

2.3.5. Ostatní sportovní organizace 
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 SDH Dolní Benešov – Požární sport 

 Triatlon "Železný prajzák" - triatlon 

 SDH Dolní Benešov – Požární sport 

 Mažoretky Excelent – mažoretkový sport 

 HC Sharks Zábřeh – lední hokej 

 Rebelové – volejbalový klub 

 Supi Dolní Benešov – šipky 

 SKI Dolní Benešov – lyžařský klub 

 FC Dravci Dolní Benešov – fotbalový klub 

 Slezský aeroklub Zábřeh 

 

 

 

3. Multiplikační dopady sportu 

Sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou propojeny s kulturním a společenským životem. 

Zejména se jedná o zdravotní dopady, rekreaci, zdatnost, socializaci, seberealizaci apod. 

Na sportovních utkáních, závodech apod. se aktivně, či pasivně, setkávají občané naší města 

a okolí. To pak navozuje příjemnou atmosféru v obci, sdílení volného času s ostatními 

spoluobčany a později vzpomínání na společné zážitky. 

  

 

4. Definování strategických cílů města v oblasti sportu 

Nejdůležitějším cílem v oblasti sportu je podchytit zájem dětí a mládeže sportovat. Dále 

podporovat střední a starší generaci ve sportu. Pravidelným sportováním obyvatelstvo předchází 

civilizačním chorobám, dochází k lepší socializaci a předchází se vyloučení z komunity. 

  

4.1. Budoucí cíle 

Sportovní areál Osada Míru - rozšíření areálu o tréninkové hřiště pro výcvik mládeže. Úprava 

obloukové haly pro účely kopané, oprava plochy parkoviště, úprava tří tenisových kurtů a 

zastřešení dvou kurtů prostřednictvím nafukovací haly, vybudování dvou beachvolejbalových 

kurtů, vybudování šaten a sociálního zázemí v prostorách tribuny a jejich propojení s obloukovou 

halou. 
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Fotbalové hřiště v Zábřehu – vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem, posilovacích 

prvků, dětského hřiště, gastro zázemí a oplocení areálu 

Areál Základní školy Dolní Benešov - výstavba tělocvičny a atletického hřiště v areálu základní 

školy 

Areál Základní školy Zábřeh – vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem 

Hřiště ul. Petra Bezruče (u hřbitova) – oplocení stávajícího dětského hřiště a workoutového 

hřiště, vybudování odhlučňovací stěny. 

Výstavba dětského hřiště pro lokalitu Na Březích na Onderkové louce 

Výstavba areálu pro požární sport  

Cyklostezky a cyklotrasy – dobudování páteřních cyklotras ve směru na Kozmice a Zábřežské 

louky 

 

  

5. Financování sportu z rozpočtu města 

Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu města: 

a) Individuální dotace spolkům 

b) Financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní  a volnočasové 

infrastruktury v majetku města 

c) Příspěvek na  organizování vícedenních sportovních pobytů dětí a mládeže  spolkům, 

které působí v Dolním Benešově 

 

 

Nepřímá podpora: 

a) Organizační a materiální podpora sportovních aktivit školy a spolků  pořádaných 

na území města Dolní Benešov 

b) Aktivní propagace sportovních a jiných volnočasových aktivit v Dolním Benešově 
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Závěr 

Plán rozvoje sportu ve městě Dolní Benešov schválilo Zastupitelstvo města Dolní Benešov 

na svém zasedání dne  16.2.2021,usnesením č. 48/15-2. 

Plán rozvoje sportu města Dolní Benešov je zveřejněn na webových stránkách města Dolní 

Benešov www.dolnibenesov.cz a ve fyzické podobě dostupný v kanceláři Městského úřadu Dolní 

Benešov. 

  

   

……………………………………                                                           ……………………………… 

                                  

       MVDr. Jindřich Koska           Martin Štefek 

        místostarosta města                    starosta města 

 

http://www.dolnibenesov.cz/

