Plán rozvoje sportu
Město Švihov (období 2019 – 2024)
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Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v městě Švihově je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Je otevřeným dokumentem,
který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu je
obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v
obci. Plán rozvoje sportu vychází ze strategického programu rozvoje sportu pro Plzeňská kraj.
1. Charakteristika obce
Město Švihov se rozkládá v údolí řeky Úhlavy asi 10 km severně od Klatov a 25 km jižně od
Plzně. Jak celkovou plochou území obce 3 452,91 ha, tak počtem 1646 obyvatel k 1.1.2019,
žijících v 11 částech (Švihov, Jíno, Kaliště, Kokšín, Kamýk, Lhovice, Bezděkov, Těšnice,
Třebýcinka, Stropčice, Vosí) je největším a nejvýznamnějším střediskem osídlení lokálního
významu s výraznými vazbami na okresní město Klatovy. Hustota zalidnění obce je 49,03
obyv./km2.
Okrajovou částí města prochází významný dopravní tah silnice E 53, vedoucí z Plzně do
Klatov a dále na hraniční přechod v Železné Rudě. Švihov je propojen s městem Klatovy
cyklostezkou č. 38, která pokračuje do Běšin a dále na Železnou Rudu. Dobré silniční i
železniční napojení na okolní střediska osídlení, poloha v jedné z hlavních rozvojových os
okresu Plzeňského kraje i blízkost Klatov činí ze Švihova do budoucna atraktivní rozvojové
sídlo. Význam sídla je navíc posílen existencí řady památkově chráněných, kulturních a
přírodních zajímavostí jak v sídle samotném, tak v jeho okolí. Nejvýznamnější dominantou
města a atraktivitou cestovního ruchu nadregionálního významu je Vodní hrad Švihov,
národní kulturní památka. Místní části Jíno, Kokšín a především samotný Švihov jsou
opakovaně ohrožovány povodňovými stavy řeky Úhlavy a Točnického potoka.
Dle níže uvedené tabulky je patrné, že celkový počet obyvatel obce během posledních 14 let
mírně vzrostl a poslední roky stagnuje.
Tabulka č.1 - Počet obyvatel v období 2004–2017 vždy k 1.1.
Rok
Obyv.

2006
1595

2007
1584

2008
1590

2009
1609

2010
1607

2011
1643

2012
1646

Rok
2013 2014 2015 2016 2017
1675 1677 1672 1677 1662
Obyv.
zdroj: Český statistický úřad
2. Současný stav a přehled sportovní vybavenosti

2018
1661

2019
1646

Všechna sportovní zařízení jsou v majetku města. Hlavním venkovním sportovištěm je
sportovní areál školy, kde je fotbalové hřiště, atletický ovál s atletickými sektory a
víceúčelový kurt s umělým povrchem. Více jak 50 let starý atletický stadion potřebuje projít
rekonstrukcí. Před 15 lety bylo v areálu školy vybudováno víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a dále druhé travnaté hřiště s menší vyasfaltovanou plochou.
Další dvě hřiště jsou za Kulturním domem ve Švihově, kde je antukové hřiště na volejbal a
víceúčelové hřiště s betonovým povrchem. Ke sportu slouží také tělocvična u ZŠ, která je
však svými rozměry volejbalového hřiště nedostatečná jak pro školní vyučování, tak i pro
sportovní aktivity. Proto byla nákladem 29 mil Kč v roce 2018 přistavěna sportovní hala. K
některým sportům se využívá i velký sál KD Švihov, kde nemohou být provozovány míčové
hry.
V místních částech Lhovice, Kaliště, Stropčice, Třebýcinka, Kokšín a Kamýk jsou venkovní
písková hřiště na volejbal. V těchto místních částech s výjimkou Kokšína lze provozovat
některé sportovní aktivity v sále místních kulturních domů.
Sportovní zařízení v majetku obce – popis
Níže jsou uvedena sportovní zařízení v majetku obce. Sportovní zařízení jsou udržována
v provozuschopném stavu, některá potřebují provést rozsáhlejší rekonstrukci. Bližší údaje o
každém sportovním zařízení je k dispozici v příloze – Karta sportoviště.
Tabulka č.2 – Sportovní zařízení v majetku obce
Název zařízení
Atletický stadion školy
Fotbalové hřiště školy
Travnaté hřiště školy s asfaltovou plochou
Víceúčelové hřiště školy s umělým povrchem
Antukový kurt u KD Švihov
Víceúčelové hřiště s betonovým povrchem u KD Švihov
Travnatý volejbalový kurt v Kališti
Pískový volejbalový kurt v Kamýku
Pískový volejbalový kurt v Kokšíně
Pískový volejbalový kurt ve Lhovicích
Pískový volejbalový kurt ve Stropčicích
Pískový volejbalový kurt ve Třebýcince
Sportovní hala školy
Tělocvična školy
KD Švihov
KD Lhovice
KD Kamýk
KD Kaliště
KD Stropčice
Klubovna SDH Třebýcinka
3. Stanovení oblastí podpory sportu, cílů a plánů v oblasti sportu
Ve městě působí čtyři sportovní organizace Sokol Švihov, FC Švihov, Cykloklub Velovis a
Sportovně střelecký klub Kokšín. Podpora sportu ve městě se bude zaměřovat především na

školní mládež sportující při hodinách výuky a zájmových kroužcích, a dále na mládež do 18
let organizovanou ve sportovních spolcích. Vzhledem k tomu, že veškerá sportovní
infrastruktura je v majetku města, budou tato sportoviště udržována v provozuschopném stavu
a postupně budou rekonstruovaná.
Oblasti podpory sportu:
A) Sportovní činnost dětí a mládeže
B) Sport pro všechny
C) Sportovní infrastruktura
Tabulka č.3 – Oblasti podpory sportu, cíle a plány
Oblast
Cíl

Sportovní činnost dětí a mládeže

Záměry

Podporovat školu v organizování sportovních kroužků
Podporovat školu v účasti žáků ve sportovních soutěžích mezi školami – atletika,
florbal, fotbal, košíková, vybíjená odbíjená atd.

´

Zapojit co nejvíce dětí a mládeže do sportovních aktivit

Finančně podporovat sportovní organizace v práci s mládeží do 18 let
Oceňovat městem trenéry, kteří se věnují mládeži do 18 let
Oceňovat městem nejlepší mladé sportovce do 18 let
Oblast

Sport pro všechny

Cíl

Umožnit široké veřejnosti využívat sportoviště města

Záměry

Umožnit pronájem sportovní haly a tělocvičny také široké veřejnosti
Ponechat bezplatně volně přístupná venkovní sportoviště široké veřejnosti
s výjimkou školního fotbalového a atletického stadionu
Finančně podporovat organizování sportovních akcí určených pro širokou
veřejnost

Oblast

Sportovní infrastruktura

Cíl

Zmodernizovat stávající sportovní infrastrukturu

Záměry

Vybudovat umělé zavlažování fotbalového hřiště v areálu školy
Opravit atletickou dráhu a sektory pro skok daleký, skok vysoký a vrh koulí
v areálu školy
Udržovat v provozuschopném stavu všechna sportoviště

4. Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit
Každoročně bude vyhlašován dotační program z prostředků města na podporu mládeže do 18
let organizované ve spolcích. Dále bude každý rok vyhlašován dotační program na podporu
sportovních organizací.
Z rozpočtu města a jeho příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Švihov
budou každý rok vyčleněny dostatečné finanční prostředky na údržbu sportovní
infrastruktury.

Do roku 2022 bude provedena modernizace atletického stadionu a fotbalového hřiště školy.
5. Financování sportu
A. Přímá podpora (finanční)
a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
− Program podpory mládeže spolků 400 Kč/ rok/ člen do 18 let
− Program podpory sportu ročně ve výši minimálně 50 % výnosu daně z hazardních her za
předchozí rok
b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce:
− ZŠ a MŠ Švihov – náklady na údržbu atletického stadionu a fotbalového hřiště školy
- náklady na údržbu a opravy sportovní haly, tělocvičny a víceúčelového
školního hřiště s umělým povrchem
B. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
Město bude usilovat o získání dotací na opravy a modernizaci sportovní infrastruktury
z národních i jiných zdrojů.
C. Nepřímá podpora
a) Sportovní organizace se sídlem na území města Švihova platí zvýhodněný pronájem
sportovní infrastruktury (hala, tělocvična, KD Švihov…), venkovní sportoviště užívají
bezplatně.
Závěr
Strategický plán rozvoje sportu v městě Švihově se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu města Švihova schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání konaném dne ________, a to usnesením č. ____.
Strategický plán rozvoje sportu města Švihova je zveřejněn na webových stránkách města
http://www. svihov.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na městském úřadě.

Připomínky k návrhu plánu rozvoje lze zasílat do 15. 3. 2019 na e-mail mu@svihov.jz.cz

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 26.02.2019
Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky:

