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Stručný přehled 
 

Plán rozvoje sportu Města Rajhrad pro roky 2018-2028 byl zpracován na základě 

poţadavků zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,  

ve znění pozdějších předpisů). Zpracovatelem plánu je Město Rajhrad.   

Stávající stav sportu v obci a výhled do budoucnosti je dlouhodobým předmětem 

konzultací KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU, kterých se za obec účastní 

starosta Mgr. František Ondráček, KOMISE OBČANSKO-SOCIÁLNÍ, kterých  

se za obec účastní místostarostka Mgr. Magda Mlejnková se zástupci místních 

spolků a organizací.  Nejvýznamnější místní sportovní organizace jsou 

reprezentovány i v Zastupitelstvu města Rajhrad, Ing. Vladimír Ohlídal CSc. – 

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Rajhrad a PhDr. Dušan Gáč – administrátor 

Rajhradského atletického fotbalového klubu. Zpracovatelem plánu je starosta Mgr. 

František Ondráček. 

Cílem předkládaného dokumentu je naplnit poţadavky dané zákonem o podpoře 

sportu v Rajhradě, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich 

postupné dosaţení. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje 

obec v období let 2018-2028 postupně realizovat. 

Město Rajhrad má velký zájem o další rozvoj sportu ve prospěch všech věkových  

i sociálních skupin obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu pro 

všechny generace se zvláštním zřetelem na sport dětí a mládeţe, jako i zachování 

pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších moţností pro všechny věkové  

i sociální skupiny. Rajhrad hodlá maximálně vyuţít všechny existující sportovní 
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areály a postupně je rozvíjet tak, aby plnily aktuální poţadavky sportovní veřejnosti, 

případně vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací dokumentací 

případně vymezit plochy nové. 

V Rajhradě ţije bezmála 4000 obyvatel, jedná se o město leţící na území České 

republiky, v Jihomoravském kraji, okresu Brno – venkov a obce s rozšířenou 

působností Ţidlochovice. Nachází se v těsné blízkosti města Brna a jako příměstská 

oblast je ovlivňován vazbami na jihomoravskou metropoli. Město má výhodnou 

strategickou polohu i vůči okolním státům, je napojeno na významné dopravní tahy  

a snadno dostupné zejména z jiţně a jihovýchodně sousedících států – Rakouska  

a Slovenska. 

Na území města na celkové rozloze 949,36 ha ţije 3833 osob (k 1.1.2018)* 

hlášených k trvalému pobytu, tzn., ţe hustota osídlení 405 obyv./km2 patří k vyšším  

v Jihomoravském kraji. Ve městě jsou soustředěny obchod a sluţby, zdravotnická 

zařízení a sluţby sociální péče, vzdělávací zařízení a pověřený obecní úřad I. stupně 

(výkon stavebního úřadu a matriky), tudíţ funguje jako přirozené centrum okolního 

regionu. Tato spolupráce okolních obcí je také institucionálně zaštítěna dobrovolným 

svazkem obcí Mikroregion Rajhradsko, (členské obce: Holasice, Opatovice, 

Popovice, Rajhrad a Rajhradice). 

Oblast sportu podrobně řeší dokument Strategický plán rozvoje obce, který byl 

sestaven z poznatků ve volebním období 2014 – 2018 na základě četného kontaktu 

s dotčenými subjekty z oblasti sportu a bude předloţen ke schválení nastupujícímu 

zastupitelstvu města v novém volebním období 2018 – 2022.  
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Nový strategický plán dává velký důraz na spolkový a kulturní ţivot, sportovní vyţití  

a další zájmové a volnočasové aktivity. Důleţitým prvkem je nabídnutí smysluplného 

trávení volného času všem věkovým a sociálním skupinám, především pak dětem  

a mládeţi. 

Jedním z cílů současného strategického plánu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj 

sportovních aktivit místních obyvatel. Toho plánuje Rajhrad dosáhnout pomocí 

následujících opatření: 

 budování a rekonstrukce prostor pro vnitřní sportovní aktivity 

 budování a zajištění provozu otevřených sportovišť 

 zajištění provozu a údrţby infrastruktury pro sportovní aktivity 

 podpora soukromých sportovních aktivit různých zájmových skupin 

 podpora sportovních organizací  

Rajhrad dlouhodobě sport podporuje, přispívá na rekonstrukce zázemí pro sportovce 

ve správě místních spolků a organizací, přispívá na modernizaci jejich sportovišť 

a připravuje projekty na rekonstrukci sportovní infrastruktury v majetku města.  

Podle strategického plánu se počítá zejména s naléhavou potřebou vybudovat novou 

školní tělocvičnu, která můţe slouţit i veřejnosti. 

.  

 

 

 

_________________________ 

*3852 osob (k 1. 1. 2019) 
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1. ÚVOD 
 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony a předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně 

prospěšné činnosti a stanovují úkoly ministerstev, jiných správních úřadů  

a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.  

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím povinnost ve své 

samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj 

sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postiţených 

občanů, zajistit výstavbu, rekonstrukci, udrţování a provozování výchovně 

sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své 

působnosti kontrolují účelné vyuţívání svých sportovních zařízení a zabezpečují 

finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  

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

a zajišťuje jeho provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení 

oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu  

a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí 

plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění 

plánu. 

Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport v Rajhradě. 

Důleţité je zvýšit a udrţet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeţe, která často dává 

přednost jiným činnostem nebo pasivnímu trávení volného času a pozitivně 

ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost. Je ţádoucí umoţnit denní pohybovou rekreaci 

v místě bydliště kaţdému, vyuţít sport jako prostředek sociální inkluze pro seniory, 

handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. 

Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do jisté míry 

pomůţe naplňovat prvky zdravého ţivotního stylu. 
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Koncepce se má v praxi projevit v účelném a efektivním financování sportu tak, aby 

byly postupně minimalizovány omezující limity z minulosti jako např. podfinancování 

sportovní infrastruktury a nedostatečná kapacita sportovišť. K tomu je zapotřebí 

efektivně vyuţívat veřejné prostředky a vytvářet podmínky pro pohybové aktivity 

počínaje územním plánováním a dostatkem sportovních ploch. Sport je také součástí 

turistického ruchu a prvkem soukromého podnikání. 

Plán rozvoje sportu v Rajhradě by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů  

a moţnostmi financování z rozpočtu obce i za vyuţití dostupných dotačních 

programů. Rajhrad potřebuje kompletní rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště  

a připravuje vybudování víceúčelového sportovního areálu s moderním zázemím pro 

řadu dalších sportů.  

Rajhrad je průjezdnou lokalitou mezinárodní cyklotrasy Brno – Vídeň. V zájmu obce 

je řešení cyklistiky přímo v obci i v jejím bezprostředním okolí.  

Plán rozvoje sportu v Rajhradě pro rok 2018-2030 přináší komplexní pohled  

a vychází z analýz sportovní infrastruktury i prostředí a situace ve sportovních 

organizacích. Pomocí předkládané koncepce chce město přispět k vytvoření 

navzájem propojeného systému tělovýchovných, sportovně-rekreačních  

a organizovaných aktivit. 

Obec v plánu rozvoje sportu na základě analýzy současné situace a poţadavků 

občanů určuje: 

 priority obce při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů  

v oblasti tělovýchovy a sportu,  

 cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území obce 

dosaţeno,  

 základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude 

závazně řídit, 

 nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaţeno. 
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Koncepce sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se rozvoj 

tělovýchovy a sportu na území obce měl dále řídit: 

 podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného 

sportu 

 zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:  

o veřejný sektor (obec, obcí zaloţené společnosti – subjekty a zřízené 

organizace),  

o občanský sektor (občanská sportovní sdruţení) 

o soukromý sektor (podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních  

a rekreačních pohybových aktivit) 

o podporu orientovat na zvýhodněné vyuţití sportovních zařízení  

pro organizovaný sport dětí a mládeţe a pro neorganizovaný sport pro 

všechny, 

 v rámci moţností rozpočtu obce dotovat provoz a údrţbu sportovních zařízení 

v majetku sportovních organizací, spolků, případně dalších subjektů 

 při podpoře ze strany obce rozlišovat investiční a provozní výdaje, 

 zajistit spoluúčast obce při přípravě sportovních talentů, 

 vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity 

určené širokým vrstvám občanů, 

 nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy  

v rámci rozpočtu obce, 

 umoţnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu 

s plánem rozvoje sportu. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Sport, všeobecné sportovní činnosti 

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příleţitostně nebo 

organizovaně a usilují o dosaţení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, 

upevňování zdraví, dosaţení výsledků v soutěţích na všech úrovních či rozvoj 

společenských vztahů.  

Sport pro všechny  

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, 

rekreačního, soutěţního i nesoutěţního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 

pohybové vyţití, zábava, sociální kontakt, udrţení nebo zlepšení zdravotní  

i psychické kondice, uspokojení potřeb a regenerace.  

Sport na školách  

Někdy pouţíván i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěţní i nesoutěţní 

organizované aktivity ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních druţinách,  

s pravidelnými soutěţemi v rámci struktury mateřských, základních a středních škol. 

Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost  

a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci 

vzdělávacího programu.  

Výkonnostní sport  

Zájmová činnost soutěţního charakteru se systematickou sportovní přípravou, 

organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. 

Pravidelné soutěţe v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí 

sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty 

a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (proţitek, sociální kontakt, seberealizace, zvyšování 

výkonnosti).  
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Prioritní a preferované sporty 

Prioritní a preferované sporty mají soutěţní charakter a reprezentují obec. Důraz  

je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou 

vyšší formou preferovaných sportů.  

Vrcholový a profesionální sport  

Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou  

ve sportovních klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového 

sportu přesahují moţnosti dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěţe řídí sportovní 

svazy. Činnost vrcholových sportovců je určitým společenským závazkem. Vrcholový 

sport je „producent“ hodnot, jejichţ „spotřebitelem“ je veřejnost. Plní funkci 

propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem 

reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď 

v obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové 

soutěţe ve fotbale, ledním hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.  

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty  

Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, zaloţené za účelem sdruţování 

občanů, zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou 

základními články sportovních svazů a střešních sportovních organizací.  

Sportovní akce  

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěţ, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 

sportovního charakteru.  

Sportovní infrastruktura  

Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.  
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3. AKTUÁLNÍ STAV 
 

Rajhrad disponuje poměrně rozmanitou, avšak kapacitně nedostačující sportovní 

infrastrukturou, problematická je také kvalita zázemí a dostupnost sportu pro všechny 

skupiny obyvatelstva. Největší potenciál představuje venkovní sportoviště v areálu 

základní školy na pozemcích města, které obec plánuje vyuţít pro modernizaci hřiště 

a vybudování nové sportovní haly pro vnitřní sportovní aktivity.  

 

3.1 Městská sportoviště a hřiště 
 

 3.1.A  

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ 

S UMĚLÝM POVRCHEM  

Město Rajhrad disponuje jedním venkovním víceúčelovým hřištěm s umělým 

povrchem v areálu základní školy na ul. Havlíčkova. Hřiště slouţí v odpoledních 

hodinách veřejnosti.  

Vlastníkem pozemků celého areálu základní školy je Město Rajhrad a lze je vyuţít 

k výstavbě modernější infrastruktury a zázemí pro sport ve městě. V plánu je 

především vytvořit zázemí pro sportovce a pro sportovní vyţití pak vybudování kryté 

víceúčelové sportovní haly pro celoroční vyuţití.  
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 3.1.B 

TĚLOCVIČNY ZŠ T.G.M. Rajhrad 

Masarykova/Havlíčkova 

Sportovní příleţitosti ţáků niţších ročníků základní školy jsou v ZŠ na ul. Masarykova 

dostupné ve vlastní tělocvičně. V základní škole v budově Havlíčkova jsou sportovní 

příleţitosti omezeny nedostatečnou kapacitou vlastní tělocvičny. V odpoledních 

hodinách jsou obě tělocvičny vyuţívány zájemci o cvičení power jógy nebo pilates  

se soukromou lektorkou podle aktuálního zájmu a moţností lektorky. 

Na ZŠ fungují sportovní zájmové krouţky – taneční krouţek, malý fotbálek, atletický 

krouţek, sálová kopaná, judo. Na pozemcích v těsné blízkosti školy se počítá 

s výstavbou nové tělocvičny, která bude slouţit nejen ţákům, ale i veřejnosti.  

 

 

 3.1.C 

VENKOVNÍ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

Na ul. Masarykova je vybudované malé hřiště pro potřeby venkovního sportovního 

vyţití v rámci výuky na ZŠ Masarykova a školní druţiny. Hřiště není volně přístupné 

veřejnosti. 
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Na ul. Husova je vybudované dětské hřiště pro potřeby trávení volného času ţáků 

mateřské školy. Hřiště je ve správě MŠ Rajhrad a neslouţí volně veřejnosti. 

 

 3.1.D 

VENKOVNÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 

V Rajhradě se nachází celkem tři veřejná dětská hřiště 

 v centru města na ul. Městečko 

 v oblasti bytových domů na ul. Dobrovského 

 v odpočinkové zóně města u rybníka, lokalita Stará pila 
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3.2 Městské kluziště 

Bruslení na venkovním uměle chlazeném kluzišti je v zimním období v aktuálních 

klimatických podmínkách téměř jedinou moţnou a vhodnou venkovní aktivitou pro 

děti, mládeţ i dospělé. Umělé kluziště vybudovalo Město Rajhrad z veřejného 

rozpočtu ve spolupráci s dobrovolníky TJ Sokol Rajhrad a RAFK Rajhrad  

na pozemcích TJ Sokol Rajhrad vedle areálu RAFK, na ul. Městečko. Kluziště je  

ve všední dny vyuţíváno školními skupinami škol mikroregionu Rajhradsko,  

ve večerních hodinách vyhrazeno hokeji a v odpoledních hodinách slouţí veřejnému 

bruslení. 

 

3.3 Ostatní sportoviště  
 

Rajhrad finančně podporuje činnosti místních sportovních organizací a spolků, 

sportovní skupinové aktivity i sportovní úsilí jedinců formou individuálních dotací. 

Veřejnosti je umoţněno vyuţívat ke svým sportovním aktivitám i sportoviště místních 

organizací a spolků. 
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 3.3.A  

FOTBALOVÝ AREÁL 

Fotbalový areál se nachází v těsné blízkosti středu města, dostupné z ul. Městečko. 

Jde o sportovní areál fotbalového klubu RAFK, z. s. (dále jen RAFK), který je jedním 

z největších fotbalových klubů v jihomoravském regionu. Zaloţen byl jiţ v roce 1919, 

čímţ je historicky také jedním z nejstarších fotbalových oddílů v České republice.  

Fotbalové hřiště je určeno organizovanému sportu na úrovni rekreačního  

i výkonnostního. Zpevněné plochy fotbalového areálu slouţí v průběhu roku 

 i dětským sportovním aktivitám. 

 

 

 

 

 

 3.3.B 
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 3.3.B SOKOLOVNA 

 

 

 3.3.C 

VENKOVNÍ KURTY TJ Sokol Rajhrad  

(TENIS, NOHEJBAL, VOLEJBAL) 

Veřejnost může využívat venkovní kurty TJ Sokol Rajhrad, které jsou spravovány  

a provozovány na neziskové bázi.. Rezervace provádí starosta TJ Sokol Rajhrad nebo vedoucí 

oddílů. 

Tenisové kurty jsou umístěné vedle fotbalového hřiště na ul. Městečko.  

  

Nohejbalový a volejbalový kurt se nachází ve venkovním areálu sokolovny na ul. Masarykova. 
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3.4 Sport pro všechny 

 

Cyklistika 

Rajhrad se nachází ve vyhledávané lokalitě turistů a cyklistů, zejména díky blízkosti 

města Brno. Rajhrad je členem dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-

Vídeň. 

Cyklistická stezka prochází přírodní částí města kolem řeky Svratky a je vyuţívána 

zejména projíţdějícími cyklisty nebo turisty, kteří přijíţdějí obdivovat náš turistický cíl 

– nejstarší benediktinský klášter na Moravě. V okolních obcích jsou nebezpečné 

úseky cest. Vyuţívat ale hlavní silnici je pro cyklisty také nebezpečné, zejména 

v dopravních špičkách, kdy lidé jezdí do práce nebo z práce. Cyklisté tak nemají 

bezpečnou alternativu pro průjezd obcí.  

Město Rajhrad kaţdoročně pořádá organizované cyklistické výlety pro dospělé  

a dospělé s dětmi na atraktivní místa v ČR.  

 Cyklostezky: Cyklistická stezka Brno - Vídeň. 

 

Běhání 

Velký počet obyvatel města se pravidelně věnuje běhu. Vyuţívají k tomu zejména 

přírodní nezpevněné cesty vedoucí městem a v jejím nejbliţším okolí. Je v zájmu 

obce podporovat venkovní sportovní aktivity, včetně běhání. Ačkoliv zde není 

potřeba budování infrastruktury a dalších investic, je důleţité zachovat existenci 

okruţních přírodních cest a poskytnout tak obyvatelům bezpečné a atraktivní trasy 

pro běhání. 

 

Pěší turistika 

Rajhrad oplývá skrytou přírodní krásou, kterou neustále objevujeme a poznáváme. 

Katastr Rajhradu zdobí například mimořádné významné topoly bílé a duby letní, které 

se nacházejí v oboře za rybníkem, velmi romantickým a dobře utajeným zákoutím je 

https://www.brnoviden.cz/
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např. Čeladický ostrov. Mezi dvěma starými přirozenými rameny Svratky je kouzelná 

mozaika políček, zahrad a sadů s rozptýlenou dřevinnou vegetací, v pozadí  

s architektonickou dominantou benediktinského kláštera. Velmi významným 

krajinným prvkem je původní koryto řeky Svratky, které protéká u samotného 

Rajhradu. Stará řeka je lemována bujným břehovým porostem, vyskytují se zde 

typické vlhkomilné a mokřadné druhy trav a bylin, a domov tu našlo mnoţství ryb, 

obojţivelníků a zpěvných ptáků. Za návštěvu stojí bývalý horní klášterní les, dnes 

Rajhradská baţantnice, která je izolovaným komplexem původního luţního lesa  

s typickou flórou a faunou. Obyvatelé, kteří nejsou dostatečně zapojení do 

společenského dění ve městě nebo se nesdruţují v některé zájmové skupině, 

nejčastěji volí pro účely tělesné a duševní hygieny či zdravotní prevence volnou pěší 

turistiku v přírodě. Nezastavěná území Rajhradu s volnou krajinou v sobě ukrývají 

mnoho tajemství pro chodce rekreační, volnočasové i sportovní, a to bez ohledu na 

fyzickou zdatnost nebo věk. 

 Pěší turistika je provozována individuálně ve volné krajině v nejbliţším okolí 

města, značené turistické trasy vedou i zastavěnou částí města. 

Značené turistické trasy: Svatojakubská cesta, Poznáváme Rajhradsko, 

Moravské vinařské stezky,  

 

Vodácký sport 

Ve slepém korytu řeky Svratky ukrývá klidová zóna U staré pily vodáckou loděnici. 

Na místo dnešní loděnice na veřejném prostranství ve vlastnictví města byla původně 

svépomocí umístěna bouda, která slouţila místním nadšencům jako úschovna 

osobního vybavení pro volnočasové a rekreační jízdy po řece Svratce. Vzhledem ke 

vzrůstajícímu zájmu o jízdu na kánoích a na pramici byla loděnice postupně 

rozšiřována a vznikl rajhradský vodácký klub, který sdruţoval zájemce o aktivity 

spojené s vodáckým sportem. V dnešní době se rajhradský vodácký klub jako člen 

Svazu vodáků ČR významně podílí nejen na společenském dění ve městě, ale 

zejména pečuje o sportovní výchovu vodácké mládeţe. Vodácký klub Rajhrad se 

pyšní mnoha republikovými i zahraničními úspěchy v disciplínách jízdy na pramicích 

https://www.jakubskacesta.cz/
http://www.mikroregion-rajhradsko.cz/cz/image/pdf/poznavame_rajhradsko_brozura_nahled.pdf
https://www.stezky.cz/Partnerske-obce/Znojemsko/Rajhrad
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a na raftech. Rajhradští vodáci provozují všechny outdoorové aktivity a účast  

na jejich akcích není podmíněna členstvím v klubu. 

 https://vor.webnode.cz/ 

 Vodácký sport je v Rajhradě provozován u loděnice, lokalita Stará pila  

Rajhrad, Benediktinská – náhon 

GPS: 49.0930642N, 16.6161072E 

 

Hasičský sport 

Oddíl mladých hasičů byl v Rajhradě zaloţen jako volnočasový krouţek mladých 

zájemců o hasičskou techniku. Náplní byly zpočátku návštěvy hasičských zbrojnic  

a výstav, později hrstka nadšenců začala usilovat o obnovení sboru dobrovolných 

hasičů v Rajhradě a skutečně dosáhla zřízení organizační jednotky Moravské 

hasičské jednoty. Někteří dospělí členové se aktivně podílí na činnosti v zásahové 

jednotce Sboru dobrovolných hasičů Holasice a vyjíţdí k mimořádným událostem  

na katastru Rajhradu a sousedních obcí. Po obstarání nezbytné techniky a vybavení 

začali s praktickým nácvikem v Holasicích a s druţstvy oddílu mladých hasičů  

se zúčastňovat soutěţí v poţárním sportu. Za tímto účelem rajhradští hasiči pořádají 

pro své členy celoročně sportovní přípravu nebo víkendové pobyty. Prázdninové 

aktivity pobytové i příměstské tábory nejsou podmíněny členstvím. V soutěţích 

mládeţnického hasičského sportu členové oddílu pravidelně obsazují první příčky, 

v soutěţích všestrannosti je velmi úspěšný Michal Jelínek.  

 http://www.hasicirajhrad.cz/ 

 https://www.facebook.com/HasiciRajhrad/?ref=nf&hc_ref=ARQN9ZVB18loUz6

acx_oleK6sStB__0SVo_AWUnTi250gy6toA7pwyUypMKS73n2WD0 

 Teoretická příprava na hasičský sport je v Rajhradě provozována v městské 

klubovně 

Rajhrad, Masarykova 29 

GPS 49.0894658N, 16.6050728E 

 

 

https://vor.webnode.cz/
http://www.hasicirajhrad.cz/
https://www.facebook.com/HasiciRajhrad/?ref=nf&hc_ref=ARQN9ZVB18loUz6acx_oleK6sStB__0SVo_AWUnTi250gy6toA7pwyUypMKS73n2WD0
https://www.facebook.com/HasiciRajhrad/?ref=nf&hc_ref=ARQN9ZVB18loUz6acx_oleK6sStB__0SVo_AWUnTi250gy6toA7pwyUypMKS73n2WD0
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Bruslení 

Rajhradská veřejnost bruslí v zimním období bezplatně na městském mobilním 

kluzišti s umělým chlazením, které je kaţdoročně pro sezónu prosinec-březen 

instalováno v areálu tenisových kurtů. Mobilní kluziště bylo pořízeno z veřejného 

rozpočtu Města Rajhrad. Kaţdoročně je instalováno a deinstalováno dobrovolníky 

z řad členů hokejových klubů a je spravováno členy TJ Sokol Rajhrad. Ve všední dny 

v dopoledních hodinách je kluziště vyhrazeno pro bruslení školních skupin  

ze základních škol mikroregionu Rajhradsko. Pro veřejné bruslení je vyhrazen čas  

ve všední dny 13–18 hod, o víkendu 10–18 hod. Moţnost bruslení je podmíněna 

trvalým pobytem v obcích sdruţených v Mikroregionu Rajhradsko. 

 http://novy.rajhrad.cz/kluziste/ 

 Zimní bruslení se v Rajhradě provozuje na městském kluzišti 

Rajhrad, Městečko 7 

GPS: 49.0896033N, 16.6081047E 

 

Hokej 

Rajhrad je partnerským městem HC Komety Brno a popularita hokeje mezi veřejností 

vzrůstá. Po zřízení městského mobilního kluziště se stává hokej preferovaným 

sportem. V Rajhradě vznikly tři amatérské hokejové kluby HC All in Rajhrad,  

HC Mantinel´s a HC Opelík, jejichţ členové se celoročně scházejí ve 

společenském sále U Opla. Pro hokejové tréninky a turnaje je vyhrazen čas na 

městském kluzišti denně po 18 hod. Neorganizovaná veřejnost má moţnost vyuţít 

pro svou individuální hokejovou přípravu v rámci hodin pro veřejné bruslení prostor 

kluziště vyhrazený jízdě s hokejkou. 

 Hokej se v Rajhradě provozuje na městském kluzišti 

Rajhrad, Městečko 7 

GPS: 49.0896033N, 16.6081047E 

 

http://novy.rajhrad.cz/kluziste/
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Fotbal 

Fotbal je v Rajhradě prioritním výkonnostním sportem s dlouholetou tradicí. Na území 

města působí fotbalový klub RAFK, který sdruţuje nadšené hráče všech věkových 

kategorií. V rámci tohoto klubu pak funguje 8 soutěţních druţstev, z toho  

6 mládeţnických a 2 dospělá. Klub se můţe chlubit nejen řadou sportovních 

úspěchů, ale také mnoţstvím prvoligových hráčů, kteří jím prošli a proţili zde své 

fotbalové začátky, mj. např. Pavel Černík, David Gáč, Dominik Janošek či Veronika 

Svobodová. Na rok 2019 se chystají s podporou Města Rajhrad oslavy výročí 100 let 

vzniku klubu.  

 https://www.rafk.cz/ 

 Fotbal se v Rajhradě provozuje:  

o organizovaně v areálu RAFK,  

Rajhrad, Městečko 1029 

GPS. 49.0899011N, 16.6084792E 

o neorganizovaně na sportovišti u ZŠ Havlíčkova 

Rajhrad, Havlíčkova 452 

GPS 49.0840758N, 16.6005439E 

Tenis 

Původní tenisové kurty v tehdejším sportovním areálu v ul. Městečko vznikly 

v Rajhradě v 80. letech svépomocí za účelem volnočasových aktivit, ovšem  

po nedávné investici města byl povrch kurtů profesionálně rekonstruován a je nyní 

v letním období hojně vyuţíván i pro účely sportovního tenisu. Kurty provozuje  

TJ Sokol Rajhrad na neziskové bázi. Členská základna zde pořádá amatérské 

tenisové turnaje a přípravku mládeţe, v období letních prázdnin je pak organizován 

tenisový příměstský tábor. Členství v klubu není pro moţnost vyuţití kurtů 

podmínkou. 

 Tenis se v Rajhradě provozuje v areálu tenisových kurtů 

Rajhrad, Městečko 7 

GPS: 49.0896033N, 16.6081047E 

 

https://www.rafk.cz/


23 

 

Nohejbal 

Nohejbal je typicky českým rekreačním sportem, který se těší ve Městě Rajhrad 

velké oblibě. Kapacity vnitřních sportovišť jsou ale nedostačující a hru je moţné 

provozovat pouze na venkovních hřištích. O oblíbenosti tohoto sportu mezi veřejností 

svědčí amatéry kaţdoročně pořádané přátelské turnaje na tenisových kurtech  

TJ Sokol. 

 Nohejbal se v Rajhradě provozuje v areálu sokolovny 

Rajhrad, Masarykova 305 

GPS: 49.0855189N, 16.6043856E 

Volejbal 

Volejbal je týmový míčový sport, který rajhradská veřejnost provozuje převáţně 

zájmově. Z kapacitních důvodů je nutné ho hrát na venkovních hřištích, coţ 

neumoţňuje hru za špatného počasí. Venkovní areál TJ Sokol disponuje novým 

hřištěm pro pláţový volejbal s venkovními sprchami. 

 Volejbal se v Rajhradě provozuje v areálu sokolovny 

Rajhrad, Masarykova 305 

GPS: 49.0855189N, 16.6043856E 

Minigolf 

Hřiště minigolfového klubu bylo zaloţeno skupinou nadšenců v zahrádkářské kolonii 

v lokalitě u Staré pily. Hra minigolfu je moţná jen za příznivého počasí o víkendech  

v období květen – září. Rajhradští občané mají zvýhodněné vstupné, pro rajhradské 

děti a studenty je vstup zdarma. Na hřišti Minigolf Clubu Rajhrad trénuje reprezentant 

ČR v minigolfu Ivan Macho. 

 http://www.minigolf-rajhrad.cz/ 

 Minigolf je v Rajhradě provozován v zahrádkářské kolonii U staré pily 

Rajhrad, Benediktinská  

GPS: 49.0919150N, 16.6150283E 

 

http://www.minigolf-rajhrad.cz/
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Biliár 

Biliár se ve městě Rajhrad hraje pod křídly klubu Orel BICRA Rajhrad. Původní 

biliárová herna v části restaurace Simálka byla přestěhována do prostor Kinokavárny 

ve staré orlovně. S velkým ohlasem místních se setkává kaţdoroční vánočně–

silvestrovský turnaj VASIL, pořádány jsou také kulečníkové víkendy a turnaje 

jednotlivců v technických disciplínách na malém stole.  

 http://bicra.webz.cz/ 

 Biliár je v Rajhradě provozován v Kinokavárně ve staré orlovny Na Kině. 

Rajhrad, Masarykova 459 

GPS: 49.0881081N, 16.6048489E 

 

Šipkový sport 

Druţstvo Rychlé Šípy Rajhrad ke svým domácím zápasům v hodu šipkou nastupuje 

v Herna baru Kamčatka na ul. Dobrovského. Veřejnost je vítána k poměření 

sportovní výkonnosti či schopností s domácími ligovými hráči. 

 Šipkový sport je v Rajhradě provozován v Herna baru Kamčatka, Rajhrad, 

Dobrovského 15 

GPS: 49.0879708N, 16.5987319E 

 

Florbal, Basketbal, Sálová kopaná, Badminton 

Zájem o tyto sporty v poslední době sílí, kapacity však umoţňují hru pouze členské 

základně TJ Sokol Rajhrad, nejsou tedy zatím volně dostupné veřejnosti.  

 https://tjsokolrajhrad.webnode.cz/ 

 kontaktní sporty jsou v Rajhradě provozovány v tělocvičně sokolovny, Rajhrad, 

Masarykova 305 

GPS: 49.0855189N, 16.6043856E 

 

http://bicra.webz.cz/
https://tjsokolrajhrad.webnode.cz/
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Kondiční cvičení 

V rajhradské sokolovně cvičí všechny věkové kategorie členů TJ Sokol Rajhrad (ţáci, 

ţákyně, rodiče s dětmi, ţeny, věrná garda). Ve zdravém těle zdravý duch. Vstup  

na různorodá cvičení s pomůckami, sportovním nářadím i bez nich je podmíněn 

členstvím. 

 https://tjsokolrajhrad.webnode.cz/ 

 Lekce kondičního cvičení jsou v Rajhradě provozovány v sokolovně  

Rajhrad, Masarykova 305 

GPS: 49.0855189N, 16.6043856E 

 

4. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ  

A PRIORITY 
 

Vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory 

sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města. 

Rajhrad se neustále rozrůstá, stále se zvyšuje počet obyvatel. Mění se  

i demografická skladba obyvatel – blízkost k hlavnímu městu láká nové rodiny 

s dětmi a mladé páry. Město musí drţet krok s potřebami a zájmy svých obyvatel,  

a proto je potřeba zlepšit sportovní infrastrukturu ve městě a navýšit její kapacitu. 

V dalších letech lze navíc očekávat další nárůst obyvatel vzhledem k plánům na 

výstavbu nových domů a bytových jednotek. 

Dalším důleţitým prvkem podporujícím cyklodopravu je rozšíření stání pro kola  

u nádraţí a u radnice, to by mělo přispět ke sníţení počtu parkujících aut v tomto 

místě. Je moţné očekávat, ţe v budoucnu budou ve městě stále populárnější 

elektrokola. Bylo by proto vhodné umoţnit cyklistům bezpečné ukládání kol 

v uzamykatelných boxech, aby se nemuseli obávat krádeţí. Součástí boxů  

by v budoucnu mohl být i stojan pro dobíjení elektrokol.  

https://tjsokolrajhrad.webnode.cz/
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Jednou z oblastí podpory sportu je jeho rekreační funkce pro nejširší vrstvy obyvatel  

s vyuţitím přírodního prostředí ve městě a okolí a stávajících i nově vybudovaných 

sportovních zařízení a hřišť. Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně 

nenáročné a v případě cyklostezek a volně přístupných hřišť nebudou ani časově 

omezené. Z hlediska dostupnosti sportu pro děti a mládeţ je důleţité, aby 

financování sportovních a pohybových aktivit nebylo jen na straně rodičů, ale aby 

obec přispívala na činnost sportovních organizací dle předem stanovených pravidel. 

Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury 

z hlediska nároků na současné sportovní vyţití, na tvorbu návrhů na doplnění  

a modernizaci stávající sportovní infrastruktury s cílem dosáhnout zlepšení 

kvalitativních parametrů sportovišť (moţnost realizace nových dosud 

nerealizovatelných kolektivních her aj.). Úspěšnému splnění plánovaných opatření 

má pomoci vytvoření a naplňování specializované koncepce sportu. 

I nadále je potřeba ze strany města pokračovala podpora sportovních organizací  

a spolků, které zde působí, zejména pak TJ SOKOL Rajhrad a RAFK Rajhrad, které 

jsou klíčové pro zdejší tělovýchovu a sportování dětí, mládeţe a dospělých. 

V oblasti rozšíření sportovní infrastruktury je potřeba zejména: 

a) postavit novou sportovní halu, která by umoţnila celoroční provozování sálových 

míčových sportů pro sportovní oddíly a širokou veřejnost z Rajhradu a z okolí a která  

vy zkvalitnila výuku TV na zdejších školách,  

b) v areálu RAFK Rajhrad vybudovat tréninkové fotbalové hřiště pro fotbalovou 

přípravku. Stávající hřiště nestačí pro tréninky oddílů ţáků a dorostu. 

Ze strategického plánu obce vyplývají následující priority a konkrétní akce, které chce 

město v následujících letech uskutečnit: 

1. Vybudování krytého multifunkčního prostoru pro víceúčelové vyuţití, primárně  

pro sportovní a společenské akce 

a. sportovní hala při ZŠ Rajhrad včetně parkoviště 
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2. Budování a rekonstrukce prostor pro vnitřní sportovní aktivity 

a. rekonstrukce multifunkčního zařízení Na Kině 

b. nová elektroinstalace a ventilace v sokolovně 

c. zateplení sokolovny, přístřešek na uskladnění mobilního parketu 

d. modernizace velké školní tělocvičny 

3. Budování a zajištění provozu otevřených sportovišť 

a. vybudování tréninkového fotbalového hřiště pro děti 

b. vybudování dopravního hřiště v areálu MŠ 

c. zřízení nového outdoorového hřiště pro dospělé s prvky fitnes 

d. venkovní šatna na kluzišti 

4. Zajištění provozu a údrţby infrastruktury pro sportovní aktivity 

a. nové vstupní brány na venkovní hřiště 

b. modernizace interiéru sokolovny 

c. rekonstrukce zázemí pro hráče RAFK (sprchy, šatny) 

5. Podpora občanských sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů 

a. finanční příspěvky na konkrétní sportovní aktivity 
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5. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRS 
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní 

financování pro naplánované aktivity. Rozpočet města je limitován, město  

se v případě větších investic musí z velké části spoléhat na získané dotace a granty. 

Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování financování z různých 

zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z prostředků EU, hlavním 

dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační 

podpora ČR prováděná prostřednictvím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

ČR. Sekundárním zdrojem dotací budou zdroje a fondy Jihomoravského kraje. 

 

5.1 Financování sportu – stát  

 

Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové 

aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale  

i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce. 

Objem finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech 

úrovních ukazuje jako významně niţší neţ u většiny zemí EU. Vysoká ekonomická 

spoluúčast rodin na sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu, 

trvalý pokles zdatnosti populace, sniţující se úroveň pohybové gramotnosti,  

růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v České republice ve srovnání 

se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje sportu 

podpořené novou legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci 

dotačních programů, institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace 

sportovních odborníků.  

Sport je veřejnou sluţbou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové 

organizace a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Je nutné hledat 

nové řešení institucionálního zabezpečení sportu, neboť zjištěné problémy jsou 

takového rozsahu a významu, ţe je nemůţe vyřešit stávající uspořádání. 
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Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce 

Sport 2025) předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, 

strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025. Jednou z priorit 

Koncepce Sport 2025 je dodrţování principu transparentnosti rozdělování dotací  

a otevřenosti informací jak na straně státu, tak na straně sportovních subjektů. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále téţ „MŠMT“) poskytuje ze státního 

rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných  

na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeţe, sportu pro 

všechny, sportu zdravotně postiţených osob a na podporu úspěšných sportovních 

reprezentantů České republiky.  

MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací ţádajících  

o podporu ze státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním 

organizacím zapsaným v rejstříku. Sportovní organizace ţádající o podporu  

ze státního rozpočtu je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku zákonem 

stanovené údaje a jejich změny (nejpozději do 30. 6. 2019). 

MŠMT ČR – Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 

Kdo můţe ţádat: 

 spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu 

 obec 

Výše a míra podpory: 

 spolky - 60 % (u rekonstrukcí a oprav) / 80 % (u novostaveb) způsobilých 

výdajů; 

 obce - 50 % (u rekonstrukcí a oprav) / 60 % (u novostaveb) způsobilých 

výdajů 

Podporované aktivity: 

 stavby: rekonstrukce, modernizace a nové stavby; 

 stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu. 
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Ostatní podmínky: 

 Sportovní zařízení, na které se dotace ţádá, nesmí být zatíţeno zástavním 

právem nebo bankovním úvěrem týkající se stavby či pozemku. 

 Státní dotace se nevztahuje na investiční akce zabezpečované tzv. 

„svépomocí“. 

 Hlavním předmětem činnosti spolku – ţadatele, dle jeho stanov, je sportovní 

činnost. 

 Je-li ţadatelem obec, přikládá k ţádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým 

bylo schváleno podání ţádosti. 

 Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce 

provádět v následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze 

státního rozpočtu. U staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení 

stavebního úřadu k uţívání stavby, resp. převzetí díla. 

 Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť  

a tělocvičen. 

 V případě, ţe pozemek pod předmětnou nemovitostí má jiného vlastníka musí 

mít ţadatel uzavřenou nájemní smlouvu na nájem pozemku či výpůjčku 

daného pozemku uzavřenou na dobu min. 10 let ode dne podání ţádosti. 

Vlastníkem pozemku nemůţe být subjekt vykonávající podnikatelskou  

a obchodní činnost slouţící k vytváření zisku. Podmínkou je, aby majetkové 

vztahy byly jednoznačně smluvně ošetřeny. 

 Ţádost můţe být podána pouze do výše 20 mil. Kč státní podpory. 

 Náleţitosti ţádosti: investiční záměr, stanovisko k ţádosti, základní dokumenty 

ţadatele, formulář ţádosti, atd. 

 

5.2 Financování sportu – Město Rajhrad 
 

Rajhrad dlouhodobě podporuje rozvoj sportu na svém území. Ve svém rozpočtu 

pravidelně vyčleňuje finance na podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů  

a zájmových sdruţení a na jednorázové sportovní akce, dle aktuálních moţností, 
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potřeb či podaných ţádostí o podporu. Dále Rajhrad vyčleňuje finance na investice 

do sportovní infrastruktury. Např. RAFK i TJ Sokol kaţdoročně cca 300 tisíc na 

provoz a 500 tisíc na investice. 

Částku vyčleněnou na sport a tělovýchovnou činnost plánuje Rajhrad pro následující 

období dále zvyšovat. Pro roky 2019 a 2020 se v rozpočtovém výhledu jiţ počítá 

s dalšími investicemi do oblasti sportu, které vyplývají z jiţ uzavřených smluv nebo 

naplánovaných akcí. V roce 2019 plánuje Rajhrad vynaloţit minimálně 5 mil. Kč na 

tělocvičnu u školy, záleţí na dotačních moţnostech. V roce 2020 se počítá se stejně 

velkou investicí do sportoviště u fotbalového hřiště. 

Vzhledem k omezenému rozpočtu není Město Rajhrad samo schopno financovat 

větší projekty spojené s rozvojem sportovní infrastruktury, vznik nových sportovišť i 

školní tělocvičny je tak podmíněný získáním dotace z alternativního zdroje. 

 

6. PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 
 

Rajhrad bude v období 2018-2028 pracovat na plnění priorit a cílů stanovených 

v tomto plánu rozvoje, bude usilovat o státní i krajské dotace určené na investice do 

sportovní a volnočasové infrastruktury.  

V plánu je od roku 2020 začít s výstavbou nového sportoviště poblíţ fotbalového 

hřiště, které by poskytlo jednak zastřešený víceúčelový prostor vhodný pro činnost 

sportovních oddílů a skupin a pořádání nejen sportovních akcí a školního sportu, ale 

také pro společenské a kulturní akce, jako jsou koncerty, divadelní představení, plesy 

a jiné setkávání obyvatel. Součástí komplexu by měla být i řada drobných 

venkovních sportovišť, která budou veřejně přístupná obyvatelům obce.  

Rajhrad by měl mít vybudovanou dostatečnou sportovní infrastrukturu co do pestrosti  

a kapacity pro všechny věkové a sociální skupiny. Školní sport by měl být součástí 

výchovně-vzdělávacího procesu. Výkonnostní sport bude mít při vytvoření příznivých 

podmínek dostatečnou členskou základnu. Rajhrad podporuje sport na školách, 

sportovní akce pro veřejnost i organizaci významných sportovních událostí. 
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6.1 Výčet projektových záměrů 

 

Následující seznam projektových záměrů Města Rajhrad se týká budování sportovní 

infrastruktury a zlepšování podmínek pro sport ve městě. Uvedené finanční náklady  

a termíny realizace jsou pouze orientační. 

 Technické a sportovní vybavení sportovišť RAFK a TJ Sokol včetně oprav  

a rekonstrukcí 

např. pořízení velkokapacitní vodárny, prohloubení studny na RAFK, osvětlení 

hrací plochy a ozvučení areálu, rekonstrukce sprch v kabinách, vytápěná šatna  

ke kluzišti, vybudování fitness centra, přístřešek pro mobilní parket a vybavení  

na nohejbalových kurtech, rekonstrukce okapového chodníku na tenisových 

kurtech, oprava podlahy malého sálu v sokolovně, jeviště i schodiště… 

Finanční náročnost: cca 1.000.000 Kč / ročně    

Realizace: 2018 – 2028 

 

 Modernizace sportovního vybavení loděnice k závodění na vodě pro děti a dorost, 

příprava na pořádání Českého poháru a Mistrovství ČR v závodech na P5   

Finanční náročnost: cca 300.000 Kč / ročně    

Realizace: 2018 – 2028 

 

 Výstavba sportovní haly při ZŠ Rajhrad 

Finanční náročnost: cca 100.000.000 Kč 

Realizace: 2020-2022 

 

 Vybudování dopravního hřiště v areálu MŠ 

Finanční náročnost: cca 1.000.000 Kč 

Realizace: 2020-2022 

 

 Vybudování nového outdoorového hřiště pro dospělé s prvky fitness 

Finanční náročnost: cca 1.000.000 Kč 

Realizace: 2019-2022 
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 Vybudování tréninkového fotbalového hřiště pro děti 

Finanční náročnost: cca 1.000.000 Kč 

Realizace: 2021-2026 

 

 Vybudování zázemí pro sportovní kluby a volnočasové organizace 

Finanční náročnost: cca 500.000 Kč 

Realizace: 2022-2026 

 

 Rekonstrukce multifunkčního zařízení Na Kině 

Finanční náročnost: cca 50.000.000 Kč 

Realizace: 2024-2028 

 

 

7. ZÁVĚR 

Díky blízkosti města Brna a výbornému dopravnímu spojení (auto, IDS a vlak 15-20 

min. do centra Brna v cca 20 min. intervalech) prošel Rajhrad za uplynulých 15 let 

poměrně výrazným stavebním vývojem. Bylo zde postaveno cca 240 nových 

rodinných domů a 260 nových bytů. Dalších 50 RD a 150 bytů je ve fázi 

rozestavěnosti nebo mají platná územní rozhodnutí. Tato nová výstavba způsobila 

nárůst obyvatel Rajhradu. Zatímco v roce 2005 zde ţilo cca 2600 obyvatel, tak 

v současné době je počet obyvatel jiţ téměř 4000. Dalších zhruba 500 – 600 

obyvatel zde není přihlášeno k trvalému pobytu, nicméně zde ţijí a vyuţívají místní 

občanskou vybavenost. Město Rajhrad disponuje dalšími rezervními plochami pro 

bydlení, které by se měly otevírat pro stavění v horizontu 8-10 let. Nárůst počtu 

obyvatel by poté mohl být plus 3000. Stejný stavební boom zaznamenáváme  

i v okolních obcích, které jsou od Rajhradu vzdáleny od 50m (Holasice) do 5 km. 

Jedná se o obce Holasice, Popovice, Rajhradice, Opatovice, Syrovice, Otmarov, 

Rebešovice a Vojkovice. Většina těchto obcí je sdruţena v Mikroregionu Rajhradsko 

se sídlem v Rajhradě. Obyvatelé těchto obcí jezdí do Rajhradu za nákupy 
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(supermarkety Tesco, Billa + další obchody), k lékařům (děti, dospělí, specialisté),  

na poštu atd., děti zde chodí na 1 a 2 stupeň ZŠ a dále vyuţívají veškeré sluţby  

a městskou infrastrukturu, kterou těmto občanům našeho mikroregionu nabízíme 

k vyuţívání. Celkový počet obyvatel těchto obcí do 5 km je tak asi 12000. Většina 

nových obyvatel zejména pak Rajhradu, Holasic a Syrovic ale i dalších obcí jsou 

rodiny s dětmi. Většinou k nám přicházejí z Brna či jiných měst, oceňují klidnější 

ţivotní prostředí a dobrou dostupnost velkého města, neţijí jiţ tradičním venkovským 

ţivotem, mají zájem o aktivní trávení volného času a poptávají moţnosti sportovního 

vyţití. Nabízíme jim aktivní účast na sportování v místních fotbalových, 

mládeţnických i dospělých oddílech, v TJ Sokol, kde je mnoho sloţek muţských, 

ţenských a ţákovských, jiţ 5 let provozujeme mobilní ledovou plochu s umělým 

chlazením pro bruslení škol, veřejnosti a amatérských hokejových oddílů, dále zde 

působí vodácké oddíly, oddíly juda a další. Kapacity zdejších sportovišť však jiţ 

přestávají stačit a zájemce o sportování nejsme jiţ schopni uspokojit neboť jediné 

kryté sportoviště – místní sokolovna je obsazená na 100 %. Také nám přestávají 

kapacitně stačit tělocvičny na spádové základní škole pro výuku tělesné výchovy  

a pro mimoškolní odpolední vyuţívání sportovními krouţky. Místní střední odborná 

škola zahradnická s učilištěm a internátem, kde jsou studenti a ţáci z celé republiky 

nemá tělocvičnu vůbec a pro výuku tělesné výchovy musí vyuţívat zdejší sokolovnu, 

čímţ jsou blokovány časy, které by mohla vyuţít veřejnost a spolky. Nová sportovní 

hala by nám proto velmi pomohla uspokojit poptávku po sportování ze stran 

sportovních organizací, spolků a občanů Rajhradu a okolních obcí, protoţe podobné 

zařízení se v tomto spádovém území nenachází. Současně by nám sportovní hala 

výrazně zkvalitnila výuku tělesné výchovy na místních školách a pořádáním různých 

soutěţí a turnajů, které tam plánujeme, ať jiţ školních či mimoškolních bychom 

přispěli i k navazování nových kontaktů mezi lidmi tím pádem ke zlepšení 

mezilidských vztahů. 
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Schválený plán rozvoje sportu v Rajhradě se stane základním koncepčním vodítkem 

pro rozhodování zastupitelstva města pro období let 2018-2028. Stanovuje priority  

i prostředky pro jejich naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti 

na finančních moţnostech bude moci být upravován a realizace navrţených opatření 

případně i zrychlována. 

Rajhrad má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující 

sportovní infrastruktury, která bude dostupná pro obyvatele z různých věkových 

i sociálních skupin. Rozrůstající se výstavba nových domů a bytových jednotek 

naznačuje, ţe bude v budoucnosti pokračovat trend růstu počtu obyvatel a s tím  

i poptávka po moţnostech kvalitně trávit volný čas.  

Dlouhodobým nedostatkem v oblasti sportu je absence školní tělocvičny a uzavřené 

sportovně-kulturní haly, nedostatek veřejně dostupných sportovišť a nedostatečné 

zázemí pro sportovní kluby a organizace. Rajhrad usiluje o odstranění těchto 

nedostatků, a to za pouţití jak vlastních, tak za vyuţití dotačních programů získaných 

finančních prostředků.  
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8. POUŢITÉ ZDROJE 
 

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

Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 

Strategický plán rozvoje Města Rajhrad 2018 - 2028 

Webové stránky Města Rajhrad 

Webové stránky Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

Webové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

 

9. SEZNAM ZKRATEK 
 

EU – Evropská unie 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SK – sportovní klub 

ŠSK – školní sportovní klub 

TOM – turistický oddíl mládeţe 

ÚJV – Ústav jaderného výzkumu 

ZŠ – základní škola 

PRS – Plán rozvoje sportu 

 

 


