Plán rozvoje sportu
2019 – 2025

Obec Chýně
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1. Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Chýně je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách
obce. Cílem planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a vymezit
způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. Základní pojmy
Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné
k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a
opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů
v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.
Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků
z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

3. Obec Chýně
V těsném sousedství Prahy, mezi Hostivicí a Rudnou, se od dávných časů rozkládá ves
Chýně. Kdy přesně vznikla, nevíme. První historický záznam o Chýni pochází z roku 1273. Jde o
privilegium papeže Řehoře X. Strahovskému klášteru, kterému potvrzuje jeho statky, mezi jinými
také Chýni (Kayn). Četné archeologické nálezy z doby laténské – pece na železo, polozemnice,
nádoby a další – prokazují již dávné keltské osídlení.
Chýně je obklopena převážně zemědělskou krajinou, lesních porostů zde najdeme
poskrovnu. Západně od Chýně pramení Litovický potok, který ještě v katastru obce protéká
rybníky Bašta a Strahovským a pokračuje dále do přírodní památky Hostivické rybníky, aby se po
téměř 22 kilometrech (už přejmenován na Šárecký) spojil s Vltavou. A právě krajina kolem
Litovického potoka je cílem intenzivní obnovy a rekultivace a zve k příjemným procházkám. Vedle
procházek je Chýně také oblíbeným cílem cykloturistů (cyklotrasy mapy.cz). Ti po desítkách
doplňují síly a tekutiny v restauraci Pivovarská krčma, sousedním Pivovarském dvoře s prvním
minipivovarem v Čechách či v originálně vyzdobeném hostinci U Hamouzů v těsném sousedství
františkánského kláštera Hájek.
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Přestože v Chýni během budování socialismu působilo známé JZD, obec do roku 1990
neměla vybudovány ani inženýrské sítě. Tlaková kanalizace, ČOV, a plynofikace byly realizovány
až koncem 90. let minulého století. V roce 2004 schválilo zastupitelstvo také územní plán., který
odstartoval masivní rozvoj obce.
Strategická poloha předurčuje Chýni k rychlému rozvoji. Blízkost dálnic D5, rychlostních
silnic R6 (karlovarské), R7 (slánské) či R1 (pražský okruh) zajišťuje vynikající dopravní
dostupnost. Chýni obchází i železniční trať 122 se dvěma vlakovými zastávkami Chýně a Chýnějih, otevřenými v roce 2014. Autobusové spojení na metro B-Zličín a metro A-Motol zajišťují linky
347 a 358.

Zdroj: www.mapy.cz

Blízkost hlavního města, výborná dopravní dostupnost a nejčistější ovzduší v okolí Prahy
jsou hlavními faktory rychlého rozvoje Chýně. O bydlení v Chýni je veliký zájem – v obci
v současnosti staví několik developerů i individuální stavbaři. Vedení obce intenzivně pracuje i na
dalším zlepšení občanské vybavenosti – zpevnění komunikací, rozšíření školních zařízeních,
doplnění chybějících služeb pro občany jako jsou, obchody, bankovní služby, apod. Přestože se
Chýně rychle mění v městečko, zachovává si výhody klidného bydlení na vsi a řada místních
spolků zde pořádá mnoho zajímavých akcí, jimiž udržuje staré a zakládá nové tradice.

4. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
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zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,



kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.



obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu
v obci a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak
v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a
s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro uspokojováni potřeb
svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a
vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

5. Současný stav
V obci se nachází mnoho míst pro volnočasové aktivity. V současné době místa slouží
především pro děti předškolního a mladšího školního věku.

5.1.

Volná prostranství

Volná prostranství jsou především parky a místa v přírodě přístupná pro veřejnost,
využitelná pro trávení volného času. V Chýni se v současnosti nachází park Višňovka, prostranství
okolo Strahovského rybníku a prostor mezi rybníkem Bašta a tratí. Všechny tyto oblasti jsou
využívány pro trávení volného času a sportovní aktivity.
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5.2.

Venkovní sportoviště

Chýně nabízí několik možností, kde trávit čas sportováním venku – školní hřiště přístupné
ve vymezeném čase veřejnosti, obecní hřiště travnaté a obecní hřiště s šotolinou pro volejbal,
nohejbal,apod.
Nejnovější a nejlépe vybavené je hřiště při Základní škole Chýně, které je v odpoledních
hodinách a o víkendech neomezeně k dispozici i pro veřejnost.

Dále je dispozici je obecní hřiště – travnatá plocha o rozměrech cca 16x45 m s dvěma
kovovými bránami.

V současnosti nemá obec žádné fotbalové hřiště, které by splňovalo

předepsané rozměry pro konání sportovních utkání. I přesto se zde koná mnoho akcí, například
tréninky fotbalové přípravky a mladších žáků, dětský den, atletické závody pro děti a školka jej
využívá jako prostor pro volnočasovou výuku.

5.3.

Dětská hřiště

Velmi početnou skupinu tvoří v Chýni dětská hřiště. Na území obce se nachází celkem 8
dětských hřišť. Celkem 6 je určeno pro děti do 6 let, jedno od 6 let a jedno hřiště je lanové centrum.
Všechna hřiště jsou velmi dobře vybavena různými herními prvky a jsou na dobře dostupných
místech po celé obci.


Lanové centrum Mariánka
Hřiště umístěné v biokoridoru ve stínu topolů. Nalézá se zde lanová dráha
bezpečná i pro menší děti a lanovka s talířovou houpačkou.

6



Dětská hřiště – Na Kališti, vedle obecního hřiště v ulici Okružní, Na Vyhlídce, vedle
Základní školy Chýně v ulici Bolzanova, herní prvky ve Višňovce, dětské hřiště na
pozemku školky.

6. Vize a priority
Priority lze rozdělit do několika skupin:
1. Sport dětí a mládeže
2. Sport pro všechny
3. Sportovní infrastruktura

6.1.

Sport dětí a mládeže

Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport
je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná
forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
Cílem této priority je podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako
samozřejmé součástí zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže. Dále
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pak příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami
obce. Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s potřebami
obce. Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.

6.2.

Sport pro všechny

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou
třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. Dále pak příprava a realizace projektů
sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami obce, podpora sportovních zařízení
ve vlastnictví spolků na území obce a podpora akcí pořádaných spolky z území obce. Sekundárním
cílem je i příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.

6.3.

Sportovní infrastruktura

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná a
nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží
se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. Realizovat vize obce v oblasti
sportu týkající se sportovního vybavení a zázemí – kapitola

6.4.

Vize obce Chýně v oblasti sportu:

Hlavním cílem této priority je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové
volnočasové aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času. Vybudování
plnohodnotné sportovní infrastruktury. Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.


Rozšíření stávající obslužné cesty k zemědělským účelům a přístupové cesty k trafostanici
za tratí na cyklostezku – využití pro cyklisty, bruslaře.



Zřízení workoutového hřiště.



Vybudování nových parků v nově zastavěné části obce – Opatovka a park za řadovými
domy.



Výstavba fotbalového hřiště.



Konání sportovních akcí širokou veřejnost.
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7. Formy podpory sportu v obci
Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních
zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na chod
jednotlivých spolků. Každý pátek poskytuje obec bezúplatně sportovní halu pro sportovní vyžití
občanů. Každé odpoledne ve všední den a celý víkend je obcí zdarma poskytnuto víceúčelové
hřiště u Základní školy Chýně.
Obec také investuje do údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají,
a poskytuje součinnost při zajišťování dotačních titulů. V současnosti obec nejvíce podporuje
fotbalový klub FC Chýně a organizaci, která pořádá atletické závody TJ Sokol Chýně. Spolky i obec
informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního zpravodaje,
webových stránek jak obce, tak i jednotlivých spolků, místního rozhlasu a nástěnek.
Obnova sportovišť je součástí každoročního rozpočtu. Probíhá údržba dětských hřišť,
obecního hřiště a sportovní haly včetně víceúčelového venkovního hřiště. Každý rok se rozšiřuje
a doplňuje sportovní mobiliář.

8. Financování sportu obce
Obec Chýně dlouhodobě podporuje rozvoj sportu na svém území. Ve svém rozpočtu
pravidelně vyčleňuje finance na podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů a zájmových
sdružení včetně investice do sportovní infrastruktury ve výši 200 000 Kč ročně.
Obec dále každoročně poskytuje ze svého rozpočtu dotace dle zásad pro poskytování
finančních podpor neziskových činností třetím osobám, kde je každoročně na činnost v oblasti
tělovýchovy a sportu z rozpočtu obce vyčleněna částka 50 000 Kč.
Částku vyčleněnou na sport a tělovýchovnou činnost plánuje obec pro rok 2020 - 2025
zvýšit. Pro rok 2020 se v rozpočtovém výhledu již počítá s dalšími investicemi do oblasti sportu.
V roce 2020 plánuje obec vynaložit minimálně 1,5 mil. Kč na výstavbu fotbalového hřiště, přičemž
záleží také na dotačních možnostech. Dále obec plánuje zřízení venkovního fitness centra
v hodnotě 440 000 Kč. V budoucnosti dále obec počítá s podporou výstavby tenisových kurtů,
workoutových hřišť a skateparku.
Vzhledem k omezenému rozpočtu není obec sama schopná financovat větší projekty
spojené s rozvojem sportovní infrastruktury, vznik nových sportovišť je tak podmíněný získáním
dotací z alternativního zdroje.
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9. Závěr
Strategický plán rozvoje sportu obce Chýně se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Chýně schválilo Zastupitelstvo obce Chýně na svém
zasedání konaném dne 20. 11. 2019, usnesením č. 6/11/2019.
Strategický plán rozvoje sportu obce Chýně je zveřejněn na webových stránkách obce
Chýně http://chyne.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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