
1 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s vedením obce zpracovala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy 

 

Schváleno zastupitelstvem obce na jednání dne 12.10. 2020 

  

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE RUSAVA  NA OBDOBÍ 2021-2027



2 
 

  



3 
 

1. Obsah 

1. Obsah ............................................................................................................................................... 3 

2. Úvod ................................................................................................................................................ 5 

3. Charakteristika obce ........................................................................................................................ 7 

Demografie obce ................................................................................................................................. 7 

Sportovní vyžití .................................................................................................................................... 9 

Sport dětí a mládeže........................................................................................................................ 9 

4. Základní východiska ....................................................................................................................... 11 

Seznam sportovních akcí a soutěží .................................................................................................... 12 

Sportovní klub Rusava ....................................................................................................................... 13 

Oddíl kopané ................................................................................................................................. 13 

Oddíl cyklistiky ............................................................................................................................... 13 

Oddíl šachu .................................................................................................................................... 14 

Sbor dobrovolných hasičů Rusava ..................................................................................................... 15 

Ski klub Rusava .................................................................................................................................. 15 

Historie sportu v Rusavě .................................................................................................................... 16 

Významné mezníky ........................................................................................................................ 16 

Sportoviště v Rusavě ......................................................................................................................... 16 

Ski areál Rusava ............................................................................................................................. 18 

Dětská hřiště ...................................................................................................................................... 19 

Cyklotrasy .......................................................................................................................................... 20 

Koupaliště .......................................................................................................................................... 21 

Možnosti ubytování ........................................................................................................................... 21 

Rekreační potenciál ....................................................................................................................... 22 

5. Multiplikační dopady sportu ......................................................................................................... 23 

6. SWOT analýza ................................................................................................................................ 25 

Dotazníkové šetření ........................................................................................................................... 26 

7. Definování strategických cílů obce v oblasti sportu ...................................................................... 28 

8. Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit .......................................................................... 29 

Současné hlavní projekty obce pro podporu sportu ......................................................................... 30 

Plochy pro tělovýchovu a sport ..................................................................................................... 30 

Plochy pro silniční dopravu ........................................................................................................... 31 

Další plánované projekty obce .......................................................................................................... 31 



4 
 

9. Financování sportu z rozpočtu obce.............................................................................................. 33 

10. Závěr .......................................................................................................................................... 34 

11. Zdroje ........................................................................................................................................ 35 

 

  



5 
 

2. Úvod 

 

Součást hlavních úkolů obcí je bezpochyby péče o sport a pohybové aktivity. Zároveň koordinují aktivity 

sportovních subjektů ve prospěch obce, zejména obyvatelstva. Kladou tak důraz na efektivnost 

vynaložených veřejných zdrojů, vytváření prostorových podmínek pro sportovních činnost a podporu 

činnosti sportovních organizací a sportovních akcí. Kromě toho je v obecním zájmu vytváření podmínek 

pro zdravotní prevenci, zdatnost a školní sport. Budování příslušných areálů, tělocvičen, parků, hřišť a 

ploch pro kvalitu života a relaxaci jako jsou např. sítě cyklostezek, vodních ploch, volné krajiny atd. 

Plán rozvoje sportu vychází a byl zpracován dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

Plán rozvoje sportu se zaměřuje na 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 nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění 

plánu. 

 

Plán podpory sportu je střednědobým dokumentem konkretizujícím 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. Vychází ze strategických programů rozvoje sportu na 

úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025 a programu rozvoje obce Rusava. 

 

Sportem je dle zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i 

neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, 

a to individuálně nebo společně. 

 

Obec Rusava má zájem rozšiřování nabídky sportovních aktivit poskytujících kvalitní trávení volného 

času obyvatel jako důležitého faktoru zvyšujícího životní úroveň v obci. Sportovní a smysluplné 

volnočasové činnosti hrají významnou roli při posílení prevence sociálně patologických jevů zejména u 

dětí a mládeže. Fenoménem dnešní doby je zdravý životní styl, kde sport hraje významnou roli a 

představuje tak nástroj pro zabránění absence tělesné činnosti a s tím spojené různé civilizační 

onemocnění. Jedná se především o nadváhu, obezitu, kardiovaskulární choroby, diabetes, potíže 

s klouby včetně psychického rozpoložení. 

Hlavním cílem plánu rozvoje sportu je zajistit lepší podmínky pro sport na Rusavě. Pro vytyčení těchto 

cílů je klíčový rozvoj sportovní infrastruktury v obci. Vybudování nových sportovních ploch a podpora 

pro efektivní využití stávajících areálů, rozvoj cyklostezek a tras pro horská kola. Dále je to podpora 

sportovních a pohybových aktivit pro veřejnost. Udržování stávajících významných sportovních akcí a 

vytváření nových akcí. Záměrem obce je zatraktivnit kvalitu života v obci široké veřejnosti a to zejména 

mladým lidem. Zvyšovat zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často nad sportem 

upřednostňuje jiné činnosti a kladně tak ovlivnit jejich fyzickou zdatnost a výchovu. Žádoucí je také 

zabránit sociální exkluzi a poskytnout pravidelnou pohybovou rekreaci starším lidem, nezaměstnaným, 

handicapovaným nebo rodičům na mateřské dovolené. V neposlední řadě zajistit větší kapacity pro 
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vedení sportovních aktivit veřejnosti, najít a zajistit více aktivních osob/trenérů se zájmem o sport, jenž 

je jeden z problémů obce. 

Zvýšení sportovní úrovně kladně přispěje k propagaci a atraktivnosti obce i jejího okolí a částečně 

podpoří naplňování prvků zdravého životního stylu. 
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3. Charakteristika obce 

Obec Rusava se nachází ve Zlínském kraji v hlubokém údolí říčky Rusavy v severozápadní části 

Přírodního parku Hostýnské vrchy v průměrné nadmořské výšce 410 m n. m. K 1.1. 2011 zde žilo celkem 

602 obyvatel na celkové ploše 12,04 km2. Obec je pro svou polohu, malebnost okolní krajiny i 

zachovalost přírodních a kulturních památek vyhledávanou turistickou a rekreační lokalitou. Obec 

Rusava leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem a je členskou 

obcí dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion, občanského sdružení Místní akční skupina 

Podhostýnska, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Spolku pro obnovu 

venkova ČR a Svazku obcí pro hospodaření s odpady. 

 

 
Obrázek 1 Geografické umístění Rusavy 

Obec je významnou a oblíbenou turistickou a rekreační destinací Podhostýnska. Největším bohatstvím 

rázovité obce a jejího okolí je zachovalá příroda, skalní útvary, studánky (Hurbanova, Mléčná, Hladná, 

Veverkova, pramen Rusavy) a zříceniny starých hradů, které lákají milovníky přírody, klidu a sportovní 

turistiky v letním i zimním období. Nejvyhledávanější místní atrakcí je koupaliště – Rehabilitační 

centrum Podhostýnského mikroregionu – s největší kolektorovou plochou pro ohřev vody v bazénu v 

ČR, s tobogánem, skluzavkou, whirpoolem a řadou dalších vodních prvků. V areálu koupaliště je 

umístěn moderní dětský koutek s lezeckou stěnou a průlezkami, asfaltové hřiště pro míčové hry a hřiště 

pro plážový volejbal. Ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití dále slouží tenisové hřiště s umělým 

povrchem a fotbalové hřiště. V zimním období je návštěvníkům obce k dispozici lyžařský vlek o délce 

417m s umělým osvětlením a udržované běžecké trasy. 

  

Demografie obce 

Průměrná velikost obce v ČR činí 1 635 obyvatel. Běžná velikost průměrné obce ČR je však 382 obyvatel 

(polovina obcí ČR má méně než 382 obyvatel). V případě poměru obce Rusava k této velikosti ostatních 

obcí má Rusava nadprůměrný počet obyvatel.  
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Stav obce k 31.12. 2019 je 552 obyvatel. Co se týče posledních 20 let, tak od roku 2000-2013 byl stálý 

počet obyvatel okolo hranice 600. Tento počet však v posledních 7 letech výrazně poklesl. Viz Graf 1. 

 
Graf 1 

Ve zmiňovaném 20letém období nastal největší celkový přírůstek konkrétně v roce 2011. Naopak 

největší pokles v roce 2014. Viz Graf 2. 

 

 
Graf 2 

V ohledu věkového rozložení měla obec podle posledních dostupných statistik v roce 2011 celkový 

věkový průměr 45,2 let (pozn. v roce 2011 byl průměrný věk občana ČR 39,6 let nyní je to 42,5 let). 

Jedná se tedy o problém stárnutí populace v obci. Viz tabulka 1. 
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 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 596 306 290 

z toho ve věku 

15 - 19 40 23 17 

20 - 29 79 40 39 

30 - 39 79 41 38 

40 - 49 93 51 42 

50 - 59 84 47 37 

60 - 64 47 25 22 

65 - 69 28 14 14 

70 - 79 55 21 34 

Průměrný věk 45,2 43,6 47,3 

Tabulka 1 Věkové rozložení obce 2011 

 

Sportovní vyžití 

 

 
Obrázek 2 

K provozování sportovních a rekreačních aktivit slouží sportovní plochy v obci, fotbalové hřiště pro 

příznivce kopané, hřiště s umělým povrchem k provozování míčových sportů a v areálu koupaliště 

asfaltové hřiště, beach-volejbalové hřiště a školní hřiště u JZŠ. 

 

 
Obrázek 3 

Sport dětí a mládeže  

Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv na 

chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů.  
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Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých. Záměrem je 

také iniciovat pořádání veřejně přístupných sportovních turnajů na sportovištích obce. 

Ze zjištěných údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že se obecně fitness či rekreační fyzické 

aktivitě pravidelně (alespoň jednou týdně, nejméně 10 minut v kuse) věnuje přibližně třetina populace. 

Sportovně aktivní jsou mladí lidé ve věku 15-24 let – přibližně 68 % z nich se pravidelně věnuje sportu. 

Před dosažením 35 let se sportu věnuje stále více než polovina populace a zapojení do sportovních 

aktivit s přibývajícím věkem dále klesá. Nejméně aktivní jsou pak starší lidé ve věku nad 65 let – ve 

věkové kategorii 65-74 let se sportu věnuje 12,5 % a v kategorii 75+ pak 5,6 % populace. 

 

Obec Rusava aktivně snaží nabízet řadu akcí pro děti. Pravidelně či jednou za čas jsou to například 

turnaje v malé kopané, amatérský turnaj v tenise, rybářské závody, hasičské soutěže, rekreační akce 

pro veřejnost – Kuličkyáda a Drakyáda, dále dětské sportovní dny a cyklo závody. 

Největším „tahákem“ pro děti a mládež v rámci pohybové aktivity je však místní koupaliště nabízející 

řadu atrakcí. 
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4. Základní východiska 

Definice základních problémů: 

• Nedostatečná ochota a pokles zájmu dětí k pohybovým aktivitám, nevytrvalost ve sportu 

• Snižování pohybové zdatnosti a gramotnosti dětí a mládeže 

• Odlehlá poloha obce vůči velkým městům (z hlediska cestovního ruchu) 

• Struktura obyvatelstva – stárnutí obyvatel 

• Chybějící prostory pro neorganizovaný sport (stolní tenis, squash…) 

• Neaktuálnost informací ve sportovní části webových stránek obce 

• Absence vlastních webových stránek SK Rusava 

• Málo veřejných dětských hřišť 

 

Důležitým článkem podpory soudržnosti rusavských obyvatel jsou místní spolky a organizace, které v 

průběhu roku pořádají celou řadu dnes již tradičních společenských, kulturních i vzdělávacích akcí. Ty 

jsou navštěvovány nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky z širokého okolí. Společenský život 

významně doplňují a zpestřují děti a mládež Jubilejní ZŠ a MŠ Rusava, kteří se svými pedagogickými 

pracovníky dotváří veškerou identitu kulturního života v obci. 

 

Z krajských výsledků v soutěži Vesnice roku byla obci Rusava udělena   

V roce 2001 – Modrá stuha za společenský život   

V roce 2002 – Zlatá stuha – vítěz krajského kola 

z výsledků celostátního kola se Rusava v roce 2002 umístila na 3. místě 

 

Seznam Spolků zaměřených na sport 

Sportovní klub Rusava – organizace s největší členskou základnou navázala na Tělovýchovnou jednotu 

sloučenou ze spolků Dělnické tělovýchovné jednoty a Orla v roce 1947, sdružuje oddíly kopané, 

cyklistiky a šachu, od roku 2004 pořádá závod horských kol Rusavská "50ka", dalšími tradičními akcemi 

jsou Turnaj v malé kopané a Valašský pohár. 

 
Sbor dobrovolných hasičů Rusava – spolek, jehož místo v životě obce je nezastupitelné a který svou 

činností naplňuje ušlechtilou myšlenku hasičství, tedy nezištnou pomoc při ochraně života a majetku, 

byl založen v roce 1936, je jedním z dominantních prvků společenského života v obci, ještě v nedávné 

době pořádali jeho členové tradiční Hasičský ples, v současnosti organizačně zajišťují okrskové 

soutěže v požárním sportu a tzv. Rusavské hasičské hry. 

 
Myslivecké sdružení Rusava – organizace s nejdelší historií v obci oslavila v roce 2008 již 80 let svého 

fungování, pořádá Myslivecký ples, Rybářské závody, Dětské odpoledne s myslivci, Pytláckou noc. 

 
Valašský sbor Portášský – Rusavské desátnictvo – ochránci valašských hor, kteří navazují na tradici 

portášské stanice na Rusavě v letech 1717–1738, pořádají kromě pravidelných pochůzek po 

Hostýnských horách každoročně na jaře Pálení svatojánského ohňa na Klapinově. Při příležitosti oslav 

350. výročí založení obce byla v zahradě evangelického kostela vysazena "portášská jedle". Dnes již 

tradičními akcemi jsou také Štěpánská a Silvestrovská vycházka. 

WEB: http://portasi.cz/ 
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Seznam sportovních akcí a soutěží 

Rusavská ,,50ka“ 

Pravděpodobně neznámější sportovní akcí Rusavy je závod horských kol konaný pod záštitou starosty 

obce. Pořadatelem akce je SK Rusava. 

Každoročně pořádaný závod FORCE Rusavská 50ka je provozován už od roku 2004 a postupem času 

získal na popularitě. Závod je vhodný pro muže a ženy všech věkových kategorií včetně dětí a je 

rozdělen na trasu A (50 km) a lehčí trasu B (35 km). Maximální počet účastníků je 500 přičemž 

rozhoduje rok narození. Samotnému závodu předchází prezentace a po vyhlášení vítězů pokračuje 

doprovodný program na fotbalovém hřišti a koupališti. 

Kategorie jsou následující: 

• Junioři 18 let a mladší (nutný souhlas zákonného zástupce) 

• Muži I 19 - 29 let 

• Muži II 30 - 39 let 

• Muži III 40 - 49 let 

• Muži IV 50 - 59 let 

• Muži V. 60 a více let 

• Juniorky 18 let a mladší (nutný souhlas zákonného zástupce) 

• Ženy I 19 - 39 let 

• Ženy II 40 a více let 

• Tandemy (pouze trasa A) 

Ceny startovného se odvíjí od typu zvolené trasy a data přihlášení.  

 

Další soutěže/závody: 

 

• Valašský pohár v kopané  

• Prosincový Turnaj v malé kopané. 

• Amatérský turnaj v tenise – SK Rusava pořádá v sobotu 21. září na kurtech u penzionu Ráztoka 

6. ročník tenisového utkání RUSAVA OPEN ve čtyřhře. 

• Rybářské závody 

• Hasičská soutěž 

• Rekreační akce pro veřejnost kuličkyáda, drakyáda 

• Fotbal: Pohár OFS Kroměříž – Muži Soutěž: III tř. skup. A Kroměříž – Okresní přebor 

• Žáci – starší přípravka a mladší přípravka – okresní mládežnická soutěž 

Přehled sportovních akcí v roce 2020: 

 
Termín Název akce Pořadatel 

22.02.2020 Miniturnaj mladší přípravky Sportovní klub Rusava  

22.02.2020 Vodění medvěda JZŠ Rusava  

15.03.2020 Dětský karneval JZŠ Rusava  

duben Zápis dětí do 1. třídy JZŠ Rusava  

květen Zápis dětí do mateřské školy JZŠ Rusava  

27.06.2020 Turnaj mladších přípravek Sportovní klub Rusava  

18.07.2020 Noční 12hodinový běh v seriálu Night Trail Run Rusavská sportovní  
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25.07.2020 Valašský pohár Sportovní klub Rusava  

25.07.2020 Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava  

08.08.2020 Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů Rusava  

15.08.2020 Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava  

05.09.2020 Hasičská soutěž mládeže Sbor dobrovolných hasičů Rusava  

19.09.2020 Rusava Open - tenisový turnaj ve čtyřhře Sportovní klub Rusava  

říjen Drakiáda Aktivní klub Rusava  

28.11.2020 Hlavní hon  Myslivecké sdružení Rusava  

26.12.2020 Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava  

26.12.2020 Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava  

31.12.2020 Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský  

 

ZŠ a MŠ Rusava také příležitostně pořádá sportovní akce jako je fotbalový turnaj McDonald’s cup, 

„Olympijský den“, turnaj ve vybíjené, plavecký výcvik nebo sportovní den. 

 

Sportovní klub Rusava 

Sportovní klub Rusava je sdružením s největší členskou základnou mezi zájmovými organizacemi v 

obci. V současné době má cca 78 členů a sdružuje tři oddíly: kopané, cyklistiky a šachu. SK Rusava 

sdružuje aktivní rusavské sportovce a organizuje během roku řadu sportovních akcí, z nichž 

nejvýznamnější je závod horských kol Rusavská "50ka". Předseda spolku je David Zelený. 

Oddíl kopané 

- 56 členů, z toho 25 aktivních fotbalistů, 31 bývalých sportovců 

- Soutěž: MUŽI – I. B třída (krajská soutěž), mužstvo do této soutěže postoupilo v roce 2005. 

- Oddíl se skládá celkem z týmů: muži, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka. 

- Rozpis fotbalových utkání ve formě fotbalového zpravodaje je vydáván od roku 2016 na 

webových stránkách obce Rusava. 

- Momentální soutěž III. třídy, skupiny A – Kroměříž – muži 

- Okresní mládežnická soutěž – žáci 

 

Oddíl cyklistiky 

- Pod názvem TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 

- pod vedením p. Miroslava Ševčáka má celkem 14 aktivních závodníků. 
- Sportovní tým s desetiletou tradicí z valašské obce Rusava, zaměřený především na závody na 

horských kolech. Okrajově pak na silniční cyklistické závody, běžecká a triatlonová sportovní 

klání. 

- Aktuálně soupeří po celé ČR (s občasnými zahraničními soutěžemi) v barvách hlavního 

sponzora - společnosti TÜV SÜD (jedna z největších firem na světě v oblastech inspekcí, 

certifikací, testování a školení) a to aktuálně ve složení: Martina Novotná, Roman Janoš, Tomáš 

Kotas, Miroslav Ševčák, Martin Sovadina, Monika Zelená, Iva Hapalová, Jindra Hanáček, Marek 

Karol, Ota Kutňák, Karel Ševčák, Radek Šidla, Vladan Daněk a Tom Neumann. 
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- O největší úspěchy týmu se v roce 2015 zasloužili především Martina Novotná, která dosáhla 

řady pódiových umístění jak na kole, tak v běžeckých závodech a také tandem, který s vodičem 

Romanem Janošem vybojoval několik prvních a druhých míst. Z těch nejprestižnějších výsledků 

lze zmínit vítězství na Drásalovi a Rusavské 50ce se spolujezdcem Miroslavem Ševčákem a 

vítězství na Salzkammergut s Martinou Novotnou. Úspěchy měly i mix týmy v různém složení 

a neztratil se ani Martin Sovadina, který úspěšně absolvoval extrémní závod 1000 mil napříč 

Česko-Slovenskem. Za pozornost stojí i primát v počtu startů na bikových závodech za sezónu. 

Ota Kutňák, nejstarší člen týmu, jich zvládl absolvovat celkem patnáct. 

 
Obrázek 4 

Oddíl šachu 

V šachovém oddíle SK Rusava je zapsáno celkem 17 hráčů, z toho je 12 aktivních.  

- Nejmladší člen klubu jsou narozen v roce 2004. Věkový průměr klubu je 50 let. 
- oddíl působí v regionální soutěži okresu Kroměříž. 
- Průměrné elo (statistické vyhodnocení výkonosti hráče) všech aktivních hráčů byla v roce 2013 

nejvyšší. Od roku 2016 elo opět postupně narůstá (viz obrázek 5) 
- Ze závěrečné zprávy soutěže družstev – Regionálního přeboru Kroměříž 2019/2020 vyplývá, že 

se oddíl umístil na 10. místě v tabulce. 

 
Obrázek 5 
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Sbor dobrovolných hasičů Rusava 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rusava je spolek, jehož místo v životě obce je nezastupitelné a 

který svou činností naplňuje ušlechtilou myšlenku hasičství, tedy nezištnou pomoc při ochraně života 

a majetku, byl založen v roce 1936, je jedním z dominantních prvků společenského života v obci, ještě 

v nedávné době pořádali jeho členové tradiční Hasičský ples, v současnosti organizačně zajišťují 

okrskové soutěže v požárním sportu. Sbor dobrovolných hasičů je zapsán v rejstříku sportu jako 

pobočný spolek. 

 

Ski klub Rusava 

Ski klub Rusava je sjezdovým lyžařským sportovním klubem jehož hlavní náplní je sportovní vyžití 

školou povinné mládeže. Členem klubu se může stát každé dítě (od 6 do 16 let) se základními lyžařskými 

dovednostmi. Klub sídlí v prostorách lyžařského areálu na Rusavě. V tomto areálu je k dispozici většina 

technického vybavení areálu (vleky, mikrobus).Klub je rozdělen do dvou skupin:  

„vločky“ - děti navštěvující I. stupeň ZŠ, které se schází v PO a ST, 

„sněhuláci“ - děti navštěvující II. stupeň ZŠ, které se schází ÚT a ČT.  

Schůzky začínají od 16:30 do 19:30 h. Doprava je zajištěna Mikrobusem, který jede v 16:00 (Holešov, 

Bystřice p. H.). Po skončení lyžování (v 19:30 h.) jsou děti rozvezeny v opačném pořadí zastávek. 

Klub poskytuje: 

Dvakrát do týdne sjezdovku s instruktorem, mimo státních svátků a prázdnin odvoz členů na sjezdovku 

a zpět. A to z Bystřice pod Hostýnem (parkoviště za cyklosportem Bulis) a z Holešova (Smetanovy sady) 

a po cestě směr Ski areál Rusava, vlekovné zdarma. 

Člen klubu je povinen: 

mít řádně připravenou lyž. výbavu (namazané lyže, zkontrolované a správně nastavené vázáni), dbát 

na své bezpečí a zdraví (bezpečnostní přilbu, brýle), dodržovat bezpečnostní pravidla chovaní se na 

sjezdovce dle FIS „Desatero chování na sjezdovce“ dbát pokynu vedoucího (instruktora) a 

provozovatele Ski areálu. Členský poplatek je stanoven na 4500,- Kč ročně. Poplatek je splatný 

jednorázově nebo ve třech splátkách po 1500,-Kč a to vždy do 20 dne v měsíci za který náleží. Noví 

členové jsou povinni uhradit poplatek nebo jednu ze splátek při registraci. 

 

Klub podporují:  

• CYKLO SPORT BULIS Bystřice pod Hostýnem- Zde je možné provádět registraci nových členů, 

nechat si seřídit a nachystat lyž. výbavu se slevou 5%. 

• SPORT MODA BULIS Bystřice pod Hostýnem – zajišťuje vhodné vybavení 

• ZAHRADNICTVÍ STELLA Holešov - Zde je možné provádět registraci nových členů. 
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• SKI AREÁL RUSAVA- Poskytuje technickou podporu a členům klubu a jejich rodinným 

příslušníkům poskytuje zvýhodněné ceny jízdného. 

Historie sportu v Rusavě 

Již za první republiky působily na Rusavě sportovní spolky - SOKOL reprezentovaný p. Josefem Urubou 

z č.p. 23, DĚLNICKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA reprezentovaná p. Josefem Vašíkem z č.p. 151 a OREL 

reprezentovaný p. Josefem Koutným z č.p. 4. K dalšímu oživění tělovýchovy a sportu dochází pak po 2. 

světové válce, kdy vzniká na Rusavě dne 30. března 1947 jedna zastřešující organizace TJ Sokol Rusava. 

V letech 1950 až 1992 působily na Rusavě oddíly kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl 

saní, oddíl šachu. V roce 1992 rozhodlo vedení TJ Sokol Rusava o přejmenování názvu na Sportovní 

klub Rusava. 

Významné mezníky 

30.3.1947: Valná hromada členů TJ Sokol Rusava, Dělnické TJ a Orel – založení TJ Sokol Rusava jako 

pobočné TJ mateřské TJ Bystřice pod Hostýnem, zvolen první výbor 

9.1.1948: Osamostatnění TJ Sokol Rusava 

1949: Položení základů fotbalového klubu odpovídající soutěžní kopané dle platných fotbalových řádů 

1950: Přihlášení fotbalového oddílu do mistrovské soutěže okresu Holešov 

15.4.1950: Na Valné hromadě zvolen druhý výbor 

19.8.1951: Předání hřiště 38 x 75 m v lokalitě Na Dolinkách veřejnosti 

27.3.1954: Valná hromada volí nový výbor 

1958: Založen oddíl tenisu 

19.11.1959: Valná hromada volí nový výbor 

1963: Založen oddíl saní pod vedením p. Josefa Vašíka, ml. a oddíl stolního tenisu pod vedením p. Otty 

Vítka 

1976: Počátky oddílu šachu pod vedením p. Josefa Zbranka 

1971-1973: Výstavba nového travnatého hřiště 90 x 60 m a zděných šaten v lokalitě na "panské 

zahradě" 

1992: Nový název organizace Sportovní klub Rusava 

1997: Povodeň, která zasáhla i fotbalové hřiště 

1997–1999: Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště 

1999: Oslava výročí 50 let organizované kopané na Rusavě. 

2003: Rekonstrukce šaten SK Rusava + hřiště s umělým povrchem 

2009: Oslava výročí 60 let organizované kopané na Rusavě 

2010: Uložení zemních rozvodů na zavlažování hřiště 

2018: - povrch 5 generace na úmělce 

2020: Nová tribuna u fotbalového hřiště 

 

Sportoviště v Rusavě 

Pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel i návštěvníků obce Rusava slouží řada sportovních ploch, které 

se nachází jednak v areálu Sportovního klubu Rusava (po pravé straně od středu obce směrem na 

lokalitu Ráztoka) a jednak v areálu Rehabilitačního centra Podhostýnského mikroregionu–koupaliště 

(po levé straně od středu obce směrem k lokalitě Ráztoka). 
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FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM ZAVLAŽOVÁNÍM 
Areál SK Rusava 
Rozměry: 60 x 90 m 
Povrch: tráva 
Možnosti využití: fotbalové zápasy, fotbalové 
tréninky v rámci soustředění 

 

 

 

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 
Areál SK Rusava 
 
Rozměry: 40 x 20 m 
Povrch: umělá tráva s křemičitým vsypem 
Možnosti využití: kopaná, házená, nohejbal 

 

 

 

ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ 
Areál koupaliště 
 
Povrch: asfalt 
Možnosti využití: tenis, kopaná, házená, nohejbal 

 

 

________________________ 

BEACH-VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ 

Areál koupaliště 

 

Povrch: písek 

Možnosti využití: plážový volejbal, badminton 

 ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

Areál školy 

Povrch: tartan 

Možnosti využití: fotbal, basketbal 

 

 

Pro hřiště s umělým povrchem je zde vyhrazena provozní doba, která je každý den od 8:00 do 20:00 

hodin. Je zde vyvěšen i kontakt na správce hřiště jenž je zároveň správcem fotbalového hřiště. 

 

 

Vybudování hřiště s umělým povrchem 

V roce 2003 byla realizována investiční akce na vybudování moderní víceúčelové plochy s umělým 

povrchem ve sportovním areálu SK Rusava. Prvotní terénní úpravy neudržovaného pozemku za 

šatnami SK Rusava u fotbalového hřiště byly provedeny již v roce 1988 a po delší pauze pokračovaly v 

roce 2001 oddrenážováním plochy budoucího sportoviště. V roce 2002 pokračovala stavba realizací 

jednotlivých podložních vrstev, nasypáním štěrku a položením koberce s umělým povrchem a 

křemičitým pískem. Okolní plochy byly vydlážděny a celé sportoviště oploceno vysokým pletivem. 

http://www.rusava.cz/grafika/obsah/sportoviste/hriste_fotbal.jpg
http://www.rusava.cz/grafika/obsah/sportoviste/hriste_up.jpg
http://www.rusava.cz/grafika/obsah/sportoviste/hriste_asfalt.jpg
http://www.rusava.cz/grafika/obsah/sportoviste/hriste_beach.jpg
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Vzhledem k umístění hřiště ve svažitém terénu byla nedílnou součástí stavby i výstavba opěrných zdí z 

betonu a dřevěného bednění. Hřiště o rozměrech 40 x 20 m slouží k provozování různých druhů sportu 

– tenis, malá kopaná, nohejbal aj. Výstavba víceúčelového hřiště zkvalitnila zázemí sportovních oddílů, 

podpořila aktivní trávení volného času všech generací a přispěla k rozšíření nabídky služeb v oblasti 

sportu a rekreace pro obyvatele i návštěvníky obce. Celkové náklady stavby činily 1 833 tis. Kč, z toho 

dotace z programu obnovy venkova 500 tis. Kč a vlastní zdroje 1 333 tis. Kč. V roce 2018 byl umístěn 

nový povrch hřiště za celkem 3,7 mil. Kč. Z toho 2,5 mil. činily dotace MMR a 1,2 mil. vlastní zdroje. 

 

Rekonstrukce šaten SK Rusava 

Předmětem investiční akce v roce 2001 byla generální oprava zázemí Sportovního klubu Rusava ve 

sportovně-rekreačním areálu obce u fotbalového hřiště. Původní objekt šaten z roku 1974 byl ve 

značně havarijním stavu a nesplňoval prostorové, technické a hygienické požadavky na něj kladené. 

Vlastní rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy stávající budovy, rozšíření šaten a vestavbu dvou 

bytových jednotek. Na budově byly provedeny nové krovy a zastřešení, instalována byla dřevěná 

eurookna a zřízeno bylo venkovní sociální zařízení pro návštěvníky a uživatele sportovního areálu. Akce 

zlepšila zázemí sportovních oddílů a celkově zkvalitnila provozování sportovně-rekreační činnosti. 

Celkové náklady stavby činily 4 791 tis. Kč tis. Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 1 200 

tis. Kč a vlastní zdroje 3 591 tis. Kč. 

Fitness – Malé fitness s rotopedem a šlapadly je situováno u wellness zóny Hotelu Rusava. Další je 

v areálu koupaliště. Jedná se o místo s fitness prvky určené seniorům. 

Tělocvičny – Děti navštěvující Základní a Mateřskou školu Rusava mohou využívat také moderně 

vybavenou budovu tělocvičnu školy která byla v průběhu let 2000 a 2001 přistavena jako součást školní 

budovy a prošla komplexní rekonstrukcí a modernizací. Poskytuje tak kvalitní prostory pro rozvoj 

tělovýchovy dětí. Nejedná se však o veřejnou tělocvičnu pro veřejnost. 

 

Ski areál Rusava 

Ski Areál Rusava je lyžařské středisko s 25-ti letou tradicí, nacházející se v Hostýnských horách v 

obci Rusava ve výšce 410 m.n.m.. Z okresního města Kroměříž je vzdálen 20 minut jízdy autem. 

 

 
Obrázek 6 

• V areálu se nachází tři lyžařské vleky, z toho dva paralelní vleky typu KV 400 a TATRAPOMA 

pro dospělé o délkách 387m a 417m a jeden vlek dětský v délce 100m. 
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• Přepravní kapacita vleků je 1200 osob za hodinu. 

• Průměrný sklon tratě je 11 stupňů. 

• Sjezdová trať je vhodná zejména pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře nebo snowboardaře, 

ale vzhledem k členitosti terénu je vhodná i pro pokročilé lyžaře. 

• Lyžařská škola a půjčovna lyží a snowboardů 

• Dostatek sněhu zajišťuje šest sněhových děl 

• Středisko také nabízí každodenní večerní lyžování. 

• Svah je upravován sněžnou rolbou každý den a díky šířce sjezdovky je povrch kvalitní po celý 

den. 

Dětská hřiště 

• Hotel Rusava – Dětské hřiště s herní věží, pískovištěm a trampolínou pro menší děti a herní 

prvky pro větší děti – skluzavka, lezecká stěna, hrazdy, které jsou rozmístěny v areálu hotelu. 

V případě nepříznivého je k dispozici dětská herna nebo do krytý bazén s dětským 

brouzdalištěm. 

• Koupaliště Rusava – Pro návštěvníky koupaliště se zde nachází dětský koutek s lezeckou 

stěnou a průlezkami. 

 

Obrázek 7 umístění dětských hřišť Hotelu a koupaliště Rusava 

• Dětské hřiště Rusava – Dětské hřiště se nachází pod fotbalovým hřištěm SK Rusava. 

V současné době je jediným veřejným dětským hřištěm v obci. 
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Obrázek 8 umístění obecního dětského hřiště 

Dětské hřiště JZŠ a MŠ – Hřiště se nachází v exteriéru základní a mateřské školy. 

 
umístění školního hřiště 

Cyklotrasy 

Obcí prochází několik cyklotras v rámci komplexu cyklotras Hostýnských vrchů. 

Konkrétně jde o tyto cyklotrasy: 

Brusné – Rusava – Držková jedná se o cyklotrasu vedenou po silnici III/43816. Z ní odbočuje cyklotrasa 

5121 jako propoj na cyklotrasu 5036 Holešov Fryšták. V nedávné době pak byla realizována nová 

zpevněná cesta propojující obec s Bukovinou a dále na Hostýn.  

Plán rozvoje obce dále navrhuje nový koridor cyklostezky mezi obcemi Rusava – Brusné. 
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Obrázek 9 Mapa turistických tras a cyklotras 

Koupaliště 

Obec Rusava je vyhlášeným turistickým a rekreačním střediskem Hostýnských vrchů. Jednou z hlavních 

atraktivit obce resp. celého Podhostýnska je místní koupaliště – Rehabilitační centrum 

Podhostýnského mikroregionu. Návštěvníkům areálu je k dispozici velký bazén o délce 43 m se 

skluzavkou a vodními chrliči, dětské brouzdaliště s vodním hřibem a 66 m dlouhý tobogán a venkovní 

whirlpool s masážními lavicemi a tryskami. Voda v bazénu je vyhřívaná solárními kolektory, které jsou 

svojí plochou (540 m2) největším funkčním fototermickým systémem v celé ČR. V areálu koupaliště je 

umístěn: 

• dětský koutek s lezeckou 

stěnou a prolézačkami,  

• asfaltové hřiště pro 

míčové sporty,  

• pískové hřiště pro 

plážový volejbal,  

• ruské kuželky a skákací 

trampolína.  

Přístup na koupaliště a do 

jednotlivých objektů je řešen 

bezbariérově. 

 

 

Možnosti ubytování 

Obec Rusava nabízí poměrně širokou nabídku ubytování. Další nejbližší možnosti pronájmu jsou možné 

například v nedalekém městě Holešov nebo Bystřici pod Hostýnem. 

• Hotel Rusava – Hotel Rusava se nachází v Hostýnských vrších, méně než 2 km od centra města. 

Nabízí wellness centrum, krytý bazén, dětské hřiště. V hotelu je také bowling a bar s 

kulečníkem a stolním tenisem. Malé fitness s rotopedem a šlapadly je situováno u wellness 

zóny. 

Obrázek 10 
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• Hotel Rusava 2 depandance - Hotel 2 leží cca. 80 m od hlavní budovy. Disponuje 19 nově 

vybavenými dvoulůžkovými pokoji s možností 1 přistýlky. 

• Apartmány Rusava – V těsné blízkosti domu se nachází dětské hřiště a multifunkční sportovní 

kurt, další vyžití nabízí areál koupaliště. 

• Penzion Koliba Čecher – Stylový rekreační penzion Koliba Čecher nabízí možnost ubytování po 

celý rok v 1 až 4 lůžkových pokojích se sociálním zařízením. Penzion je vybaven i restaurací. 

Nově zřízena půjčovna horských kol, sauna a solárium v budově. 

• Chaty Kotárky – Společenská místnost s možností skupinových akcí, bar, kulečník, stolní tenis, 

suchá sauna, venkovní grilování, dětský koutek, vlastní parkování, úschovna kol, ohniště. 

• Chata Sport Rusava – K dispozici sauna, bar, stolní tenis, kulečník, dětský koutek 

• Vila Rusava – K dispozici sauna, sušárna, úschovna lyží a kol, venkovní přístřešek, zahrada. 

Parkování je v uzavřeném objektu. 

• Penzion u Ráztoky – ubytování, restaurace, tenisové kurty, dětské hřiště, vlastní parkování. 

Turistické a cyklistické stezky začínají pouhých 20 metrů od budovy. 

• Hotel nad přehradou – přírodní koupání, bufet 

• Myslivecká chata Grůň – chata s venkovním dětským hřištěm, občerstvení – myslivecké 

speciality. 

• Rekreační středisko Jestřabí – Rekreační areál je po částečné rekonstrukci a uspokojí ty, kteří 

hledají zázemí pro pobyt s dětmi nebo bez. K dispozici jsou chaty, táborové sruby a pokoje ve 

zděné budově. Kromě ubytovaní poskytuje středisko také domácí kuchyni a doprovodné služby 

zejména pro dětské a sportovní organizace. 

• Oneness centrum o.p.s. Rusava – dětské hřiště, stolní tenis, dětský koutek 

 

Rekreační potenciál 

Katastr obce Rusava má významný rekreační potenciál. V řešeném území jsou hojně zastoupeny 

samostatné plochy rodinné rekreace – chaty, realizované převážně v druhé polovině minulého století. 

Počet těchto objektů je více jak 400 a výrazně přesahuje počet rodinných domů. S ohledem na silné 

zastoupení této formy rekreace v obci je navržena pouze jedna doplňující rozvojová plocha. Uvedený 

rozsah individuální rekreace představuje hrozbu narušení společenství obyvatel a je nutné ho do 

značné míry považovat za limitní. Žádoucí je případný rozvoj krátkodobé rekreace a sportu, zejména 

který by přispěl k rozvoji pracovních příležitostí v obci. 
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5. Multiplikační dopady sportu 

Sport je činnost, která má základy ve společenských, výchovných a kulturních hodnotách civilizace. 

Dopad sportu je do téměř všech oblastí lidského života. Přestavuje společenský fenomén s neustále 

vzrůstajícím významem. 

 

Zdravotní dopady  

Nedostatek tělesné aktivity prokazatelně zvyšuje výskyt nadváhy, obezity, kardiovaskulárních chorob, 

diabetes a dalších civilizačních chorob. Jejich výskyt má negativní dopad nejen do kvality života 

jednotlivce, ale negativně se odráží i v ekonomické sféře, neboť léčba chronických i akutních nemocí 

vyžaduje nákladnou léčbu. Lze Konstatovat, že jakýkoliv finanční obnos investovaný do sportu šetří 

několikanásobně vyšší prostředky ve zdravotnictví.  

 

Rekreace  

Rekreace a aktivní odpočinek, je důležitou součástí životního stylu. Je předpokladem pro kvalitní lidský 

život a pozitivně se projevuje i následně v pracovních výkonech. Má rovněž kladný vliv na prevenci 

pracovních úrazů a tím i pozitivní vliv na ekonomiku. Sport je jednou z nejčastějších forem rekreace. 

Jak už bylo nastíněno, obec Rusava má významný rekreační potenciál. 

 

Mezilidské vztahy 

Nezanedbatelnou úlohu má sport a tělovýchova v oblasti mezilidských vztahů. Sport zprostředkovává 

rozvoj vědomostí, dovedností, motivace, formování charakteru, odpovědnosti, sebehodnocení, smyslu 

pro povinnost, cílevědomost a mnoha dalších osobních charakteristik jedince. Zároveň má sport 

potenciál lidi sdružovat a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, sociální původ apod. Tím výrazně 

podporuje toleranci k odlišnostem a snižuje xenofobní tendence.  

 
Občanství  

Sounáležitost k týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína – to vše 

jsou jevy, které sport vytváří či podporuje. Dochází tak k interiorizaci návyků, které jsou důležité pro 

odmítnutí sociálně nežádoucího chování. Sport tak má pozitivní dopad v rámci nespecifické prevence 

společensky nežádoucího chování. Příslušnost k určité skupině také posiluje pocit sounáležitosti. 

Nezanedbatelným přínosem sportu v oblasti občanství je také veliká míra dobrovolnosti, které je 

součástí každé moderní společnosti.  

 

Zdatnost  

Sport je dominantním prostředkem tělesného rozvoje člověka a zvyšování jeho fyzické zdatnosti, 

výkonnosti a psychické odolnosti. To má dopad nejen do ekonomiky a zdravotnictví, ale velmi úzce 

souvisí např. s obranyschopností státu. 

 

Seberealizace  

Sport umožňuje každému jedinci seberealizaci, čímž výrazně obohacuje jeho život. Seberealizaci 

zprostředkovává sport prostřednictvím uspokojení z pohybu, sociálního kontaktu, úspěšného 

překonání překážek, uspokojením z vítězství a mnoha dalších faktorů.  
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Ekonomika  

O přínosu sportu do ekonomiky existuje celá řada studií. Některé dopady do ekonomiky jsou naznačeny 

i ve výše uvedených multiplikačních efektech sportu. Sport je dynamickým a velmi rychle rostoucím 

hospodářských odvětvím. Může být nástrojem pro rozvoj mikroregionů, regionů i celého státu. Vztah 

mezi ekonomikou a sportem je obousměrný. Ekonomika vytváří prostor pro příznivé podmínky a 

naopak sport napomáhá rozvoji ekonomiky (na všech úrovních).  

 

Přínos sportu do ekonomiky  

Přínos sportu do ekonomiky spočívá zejména v následujících oblastech:  

• organizace sportovních akcí,  

• výstavba sportovních objektů a zařízení,  

• výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní,  

• obchod se sportovním zbožím,  

• služby (např. fitcentra, posilovny, organizace kurzů pro všechny věkové kategorie),  

• doprava sportovců a diváků,  

• modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem,  

• mediální sféra.  
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6. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Tradice a schopnost vést děti a mládež 
ke sportu 

• Pořádání akcí se zaměřením na 
sportování dětí 

• Aktivní působení sportovního klubu 
v obci s rozličnými sportovními oddíly 

• Atraktivní lokalita a vhodné podmínky 
pro cyklistiku a pěší turistiku 

• Frekventovaně navštěvované koupaliště 

• Aktivně působící spolky v obci se silnou 
tradicí 

• Soupis sportovních spolků v obci a 
aktuality na internetových stránkách 
obce 

• Pořádání sportovních soutěžních klání 

• Dobrý stav místních komunikací 

• Zahrnutí oblasti rozvoje sportu do 

strategických dokumentů obce 

• Investice do sportovní infrastruktury ze 

strany obce 

• Odlehlá poloha obce vůči velkým 

městům (z hlediska cestovního ruchu) 

• Struktura obyvatelstva – stárnutí 

obyvatel 

• Nedostatečná ochota a pokles zájmu 
dětí k pohybovým aktivitám, 
nevytrvalost ve sportu 

• Snižování pohybové zdatnosti a 
gramotnosti dětí a mládeže 

• Absence haly či jiné možnosti sportování 

v nepříznivém počasí nebo v zimním 

období 

• Absence vlastních webových stránek SK 

Rusava 

• Málo veřejných dětských hřišť 

Příležitosti Hrozby 

• Plánované projekty obce s možností 

využití dotačních titulů 

• Příznivý vývoj HDP a nárůst financí do 
rozpočtu obce 

• Zapojení veřejnosti do realizace 
sportovního dění v obci 

• Využití opuštěných objektů pro 

sportovní a rekreační účely 

• Dočasné zpřístupnění školní tělocvičny 

veřejnosti 

• Zajištění nových trenérů či dalších 

kompetentních osob pro vedení 

sportovních kroužků/týmů/klubů 

• Pokles příjmů financí do rozpočtu obce 

• Ztráta zájmu veřejnosti o sportování v 
obci 

• Odliv mladých obyvatel do jiných 
obcí/měst 

• Ztráta zájmu veřejnosti o sportování dětí 
v obci 

• Uzavření sportoviště 

• Chátrání nevyužitých objektů – 

nedostatek financí 

• Zánik tradic a historických vazeb na 

Valašsko 

• Zánik spolků vlivem přílišné byrokracie 
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Dotazníkové šetření 

Výsledky dotazníku jsou převzaty z dotazníkového šetření pro tvorbu programu rozvoje obce Rusava.  

Veřejnost odpovídala na následující otázky: 

 

1. Jak hodnotíte současnou podporu obce Rusava do oblasti sportu? 

 
Graf 3 

 

2. Věnujete se pravidelně (alespoň 1x týdně) sportovním aktivitám? 

 
Graf 4 

Dotazovaní pravidelně provozující sportovní aktivitu uvedli:  

− procházka se psem 

− běh, jóga 

− hasič 

− fotbal, běh, tenis 

− fotbal 

− cyklistika 

  

4

21

1

18

podpora je příliš vysoká

podpora je adekvátní

podpora je nedostatečná

nemohu posoudit

Hodnocení podpory obce do oblasti sportu

22

8

3

7

Ne

Rád/a bych, ale nemám čas

Rád/a bych, ale chybí mi v obci vhodné zázemí

Ano (uveďte jakým)
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3. Co byste v obci v oblasti sportu nejvíce uvítali? 

 
Graf 5 

Dotazovaní jako jinou nejpřívětivější změnu uvedli: 

− cyklostezku Rusava-Brusné 

− tenisové kurty 

− větší možnost volnočasových aktivit pro děti v obci 

4. Který sportovní oddíl v obci považujete za nejpřínosnější? 

 
Graf 6 

Jako jiný nejpřínosnější sportovní oddíl obce dotazovaní uvedli: 

− Oddíl kopané a Myslivost 

− Myslivci 

− Chtěl bych větší prostor pro běžné hraní dětí – volně přístupné hřiště pro děti v obci, ne na 
koupališti! 

 
Podle dotazníkového šetření bylo dále zjištěno že 39 % dotazovaných by přednostně využilo obecní 

finanční prostředky na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit. 

Součástí odpovědi otázky z dotazníkového šetření „které konkrétní projekty v obci byste chtěl(a) 

realizovat“ bylo z 64 % vybraná možnost – podpora spolků, které udržují v obci kulturní a sportovní 

život a starají se o mládež. Dále podle otázky „Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí“ bylo zjištěno že  

15 % dotazovaných se v obci líbí sportovní vyžití. 

Je třeba dodat že věkové zastoupení v dotazníku je z 67 % vyplňováno lidmi nad 50 let. Z 28 % je 

vyplňováno dotazovanými ve věku 30-49 let a z věkové hranice 15-29 let pouze z 5 %. 

11

9

2

4

Větší nabídku sportovních kroužků pro děti a mládež

Více sportovních akcí pro širokou veřejnost

Lepší zázemí pro sportovní aktivity

Jiné

4

24

9

1

5

Cyklistika Dobrovolní hasiči Kopaná Šachy Jiný
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7. Definování strategických cílů obce v oblasti sportu 

Rozvojová vize obce: 

Obec Rusava směřuje v budoucnosti k atraktivní se rozvíjející obci s aspektem udržitelného rozvoje, 

založená na udržování tradic a pokojné spolupráci spolků, občanů a drobných podnikatelů. Obec se 

bude soustřeďovat na rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dobudování infrastruktury a rozvoje 

služeb pro návštěvníky, turisty a rekreanty. Obec bude mít v roce 2027 atraktivní prostředí jak pro své 

obyvatele, tak i pro turisty. Obec Rusava se stane jedním z těžišť turistických aktivit v regionu. 

Obec si v oblasti rozvoje sportu klade dva hlavní cíle: 

1. Rozvoj sportovní infrastruktury obce 

• dobudovat chybějící kapacity sportovních zařízení, 

• nadále rozvíjet víceúčelový areál koupaliště, vybudování nových vodních atrakcí, 

• vybudovat místo – plochu pro volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií, 

• rozvíjet areál lyžařského vleku, 

• vytvořit plochy pro zimní využití, 

• podporovat rozvoj cyklistických stezek a tras pro pěší turistiku, 

• vybudovat více tras pro horská kola, 

 

2. Podpora a rozvoj sportovních a volnočasových aktivit v obci 

• zintenzivnit podporu sportu, a tím posilovat jeho pozici na území města jako významného 

prostředku občanské soudržnosti a nezbytné součásti životního stylu zdejších obyvatel, 

• podporovat sportovní akce a programy pro širokou veřejnost, nadále podporovat sportovní 

akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel, 

• věnovat zvýšenou pozornost podpoře tělesné výchovy a sportu dětí ve škole, 

• dbát na pohybové aktivity již v mateřské škole, 

• pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat další možné finanční zdroje pro 

jeho rozvoj, 

• udržet, podporovat a efektivně více využívat stávající areály, 

• poskytnout a zajistit kapacity pro vedení sportovních aktivit pro děti a mládež – trenéry, 

kompetentní osoby se zájmem o sport, 

• udržet nejznámější každoroční sportovní akce Rusavy - např. Force Rusavská 50ka a vytvářet 

nové akce 
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8. Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit 

Obec provádí opatření pro reálné naplňování vlastního plánu rozvoje sportu. V místním programu 

obnovy venkova obce Rusava za minulé období 2009 – 2015 byly jasně definovány vize v jednotlivých 

oblastech. Konkrétně v oblasti úpravy sportovních ploch a zařízení pro rekreaci to bylo: modernizace 

fotbalového hřiště a jeho zázemí, modernizace víceúčelového hřiště v areálu koupaliště, modernizace 

lyžařského vleku, Obnova značení turistických tras, rozšiřování cyklotras, zřízení půjčovny kol, společná 

propagace rekreačních zařízení, modernizace kempu, úprava vyhlídkových míst výstavba fotbalové 

tribuny, fitcentra a sportovní haly. 

 

Rusava se aktivně rozvíjí v oblasti sportu. Následující tabulka 3 obsahuje přehled těch 

nejvýznamnějších akcí, které se podařilo za pomoci evropských, národních i krajských zdrojů 

uskutečnit.   

Projekt 
Rok 

realizace 

Celkové 

náklady 
Dotace 

Vlastní 

zdroje 
Popis 

Tribuna u 

fotbalového hřiště 
2020 7 155 500,- 4 079 663,- 3 075 837,- 

Tribuna byla vybudována 

v rámci dostavby a 

doplnění občanského 

vybavení 

Dětský bazén na 

koupališti 
2019 2 259 189,- - 2 259 189 

Výstavba nového 

dětského bazénu 

v nerezovém provedení 

Rekonstrukce 

sportovního hřiště v 

obci Rusava 

2018 3 681 316,- Kč 
2 556 932,- 

Kč 

1 124 384,- 

Kč 

Rekonstrukce byla nutná 

z důvodů nevyhovující 

kvality koberce s 

křemičitým vsypem a 

značně nerovného 

povrchu. 

Revitalizace hřiště ZŠ 

Rusava 
2016 1 675 838,- Kč 400 000,- Kč 

1 275 838,- 

Kč 

Rekonstrukce stávající 

plochy školního hřiště s 

novým pryžovým 

povrchem. Opravená 

kamenná zídka s novým 

oplocením, nový mobiliář 

a sportovní vybavení 

hřiště pro různé druhy 

sportu. 

Modernizace 

koupaliště Rusava 
2012 5 693 000,- Kč 

5 000 000,- 

Kč 
693 000,- Kč 

V areálu koupaliště 

vybudován nový 

relaxační bazén – 

venkovní whirlpool 

v nerezovém provedení 

s masážním systémem a 

lavicemi 



30 
 

Rusavské safari 2011 785 120,- Kč 400 000,- Kč 385 120,- Kč 

V rámci investiční akce 

byl v zahradě Jubilejní ZŠ 

T.G. Masaryka a MŠ 

Rusava vybudován 

atraktivní dětský koutek, 

který je moderním a 

bezpečným zázemím pro 

hry a pohybové aktivity 

dětí. 

Tabulka 2 - Seznam úspěšné realizovaných projektů z minulých let 

Současné hlavní projekty obce pro podporu sportu 

Současná projektová činnost vyplývající z územního plánu obce pracuje v oblasti sportu konkrétně 

s těmito projekty: 

Plochy pro tělovýchovu a sport 

Popis lokality – rozšíření sjezdovky nad obecním úřadem, prodloužení lyžařského vleku 

 

výměra plochy (ha) – 0,398 

 

Hlavní využití – tělovýchova a sport 

Přípustné využití – areály aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a rekreace, stavby a zařízení 

související s převažujícím využitím, stravování a přechodné ubytování, služby jako doplňkové funkce k 

převažujícímu využití, bydlení jako provozní byty, související dopravní a technická infrastruktura, 

plochy veřejných prostranství, sídelní zeleň 

Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisí s převažujícím a přípustným 

využitím. 

 

Jsou vymezeny tři stávající plochy sportovních zařízení. Sportovní areál v jihozápadní části obce 

obsahující víceúčelové hřiště, provozní objekt se šatnami. Vlastní fotbalové hřiště navazující na tyto 

šatny je pak situováno na katastru obce Lukoveček. Areál koupaliště s asfaltovým hřištěm a beach-

volejbalovým hřištěm a lyžařský areál. Stávající plochy lze hodnotit jako dostačující, je navržena jedna 

rozvojová plocha: 

 

OS 14 – návrhová plocha pro rozšíření sjezdovky – prodloužení lyžařské dráhy a vleku. Viz obrázek. 

Plocha byla převzata ze Změny č.2 územního plánu Rusava. V rámci této změna byla na tuto plochu 

vypracována SEA, a bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu ZK za dodržení následujících 

podmínek: 

- Záměr prodloužení lyžařské dráhy a vleku posoudit z hlediska vlivu na hlukovou situaci v lokalitě 

samostatnou hlukovou studií. – Bude posouzeno v případě realizace projektu v rámci stavebního řízení.  

- Navrhnout dílčí zalesnění v okrajové části plochy, které by svým charakterem odpovídalo zásadám 

lesnické typologie a krajinnému rázu zájmového území. Navrhnout doplňující výsadbu na plochách 

mimo les. – Splněno v návrhu územního plánu. Některé předmětné plochy již byly zalesněny. V návrhu 

ÚP jsou zařazeny jako návrhové plochy lesa. Tímto budou stávající plochy lesních 

porostů uvedeny do souladu s evidencí KN. 
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- V projektové dokumentaci stavby vyhodnotit zvýšené riziko sesuvu půdy. – V dané lokalitě se 

nevyskytuje sesuvné území. Blíže bude posouzeno v případě realizace projektu. 

- Provést orientační biologický průzkum ve vegetačním období. – Blíže bude posouzeno v případě 

realizace projektu. 

- Objekty citlivě osadit do terénu, využívat přírodní a tradiční materiály (objekt výstupní stanice). 

Navrhnout kulisovou výsadbu dřevin. – Blíže bude navrženo při realizaci projektu. 

- Rovněž kompenzační zalesnění musí být v souladu s krajinným rázem (preference stanovištně 

původních dřevin, tvar plochy k zalesnění). – Blíže bude navrženo při realizaci projektu. 

 
Obrázek 11 návrhová plocha pro rozšíření sjezdovky – OS 14 

 

Plochy pro silniční dopravu 

Pro obec je ve sportovním ohledu velmi žádoucí rozvoj cyklostezky. Proto územní plán vymezuje 

stávající síť dopravní infrastruktury – silniční dopravy. Nově je navrženo: 

DS 10 – návrhová plocha cyklostezky směr Brusné. Jedná se o návrh samostatné 

cyklostezky na příjezdové trase do obce pro větší bezpečnost cyklistů. Plán navrhuje koridor 

cyklostezky, ve kterém by došlo k přeložení části cyklotrasy 5038 mimo těleso silnice. Řešeným územím 

dále vedou turistické trasy – stezky pro pěší pod čísly 0524, 2047, 4558, 7575, 7577. Číselné označení 

je vyznačeno v koordinačním výkrese. 

Popis lokality – cyklostezka do obce Brusné 

výměra plochy (ha) – 0,659 

Odhadovaný finanční objem – 4 000 000,- Kč 

 

Další plánované projekty obce 

podle dokumentu plánovaných aktivit 2015–2020 byly v obci, konkrétně pro podporu sportovních 

aktivit, plánovány tyto další projekty: 

• Úprava cyklotras dle pasportizace PMR 

• Postupná obnova dětských hřišť 
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• Nové hřiště pro děti a mládež 

• Vybudování sportovní haly 

• Vybudování fitcentra 

• Postupná obnova koupaliště 

• Modernizace a rozšíření kempu o dětské hřiště 

• Podpora modernizace lyžařského vleku 

• Dopravní značení pro cyklisty  

Mnoho projektů však stále není v žádné fázi přípravy. Nedotažené projektové záměry často souvisí 

s nedořešenými majetko-právními vztahy u pozemků v obci. Proto je nezbytně nutné pro další období 

zvažovat a připravovat komplexní pozemkové úpravy, které by mohly část návrhů projektových záměrů 

znovu obnovit. Prioritně se ale obec zaměřuje na postupnou obnovu koupaliště, které láká mnoho 

návštěvníků. Dále se řeší modernizace areálu sportovního klubu Rusava, jenž spravuje fotbalové hřiště 

a v neposlední řadě vybudování nové sportovní haly. 

 

Záměrem obce jsou také další projekty jako: 

 

• Rozvoj víceúčelového areálu na koupališti – hřiště, herna, ubytování 

• Údržba a podpora většího využití stávajících areálů 

• Vytvoření plochy pro zimní využití, lyžařské trasy 

• Rozvoj areálu lyžařského vleku 

• Trasy pro horská kola – úprava komunikací, značení 

• Rozvoj cyklostezek – trasa Rusava – Brusné,  

• Pořízení nabíjecích zařízení pro elektrokola-Cyklopoint 

• Vodní atrakce na koupališti 

• Podpora sportovních aktivit pro veřejnost – fitcentrum 

• Zapojení aktivních osob do vedení sportu pro děti a mládež 

• Postupná obnova a doplnění dětských hřišť 

• Modernizace a rozšíření kempu 

• Turistika – značení tras, odpočívadla 

• Lanové centrum u ubytovacího areálu 

• Požární sport 

• Workoutové hřiště, centrum fyzické aktivity 
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9. Financování sportu z rozpočtu obce 

Obec nemá přehlednou strukturu rozpočtu obce za jednotlivé roky. Následující graf zobrazuje finanční 

výdaje obce v oblasti tělovýchovy. 

Rok Vynaložený finanční objem 

2015 36 439,- 

2016 50 890,- 

2017 175 580,- 

2018 
4 145 153,-  

*včetně rekonstrukce hřiště* 

2019 1 833 150,- 

2020 3 075 840 

 

 
Graf 7 
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10. Závěr 

 

Plán rozvoje sportu obce Rusava je základním koncepčním návrhem pro rozhodování zastupitelstva 

obce v uvedeném období 2021-2027. Stanovuje priority i prostředky pro jejich naplnění. Plán může být 

upravován a plánované projekty tak realizovány v závislosti vývoje potřeb občanů nebo také 

v závislosti na finančních možnostech obce Rusava. 

 

Obec Rusava má významný rekreační potenciál a sport je stále častěji využíván i jako efektivní nástroj 

rozvoje obce a záměrů souvisejících s cestovním ruchem. Rolí sportu v dnešní společnosti je, mimo jiné, 

zvýšit rozsah pohybu. V zájmu všech by měl být větší rozvoj sportu na všech územních úrovních pro 

zdravý životní styl a kvalitnější život. Nedílnou součástí obce je místní sportovní klub ale i jiné kluby a 

spolky které pomáhají s vytvářením a rozvojem sportovních akcí. Obec si váží a také spolupracuje na 

vyhlášených každoročních sportovních akcích.  

 

Obec Rusava se zavazuje řešit nedostatky sportovní infrastruktury. Cíleně tyto nedostatky odstraňovat 

za použití vlastních finančních prostředků i pomocí prostředků z dotačních programů. 

 

Cílem plánu rozvoje sportu je zajistit všem obyvatelům obce, zejména pak dětem a mládeži, sportovní 

vyžití na odpovídající úrovni. 
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