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

 
2. Město Dolní Bousov  
Poloha města  
Město Dolní Bousov se nachází v okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Dolní Bousov se 
rozkládá v jižní části Českého kraje. Město spadá do působnosti ORP Mladá Boleslav. Město má šest 
místních částí – Bechov, Svobodín, Vlčí Pole, Horní Bousov. Ošťovice a Střehom. Katastrální území 
obce se rozkládá na ploše 24,3 km2, v nadmořské výšce 246 m n. m. 
 

 
 

Obr. 1: Umístění obce na mapě  
Zdroj: maps.google.cz  

 

 
 
 
Demografická situace  
Dolní Bousov se počtem obyvatel řadí mezi středně velké obce v rámci území. Ve městě žilo k 1. 1. 
2019 celkem 2761 obyvatel. Průměrný věk občanů byl 43,3 let. Za posledních pět let došlo k nárůstu 
počtu obyvatel o 15 % obyvatel. Tento přírůstek je zcela závislý na skupině přistěhovalých a závisí na 
plánování ve městě a podpoře nové výstavby. Tato skutečnost dokladuje tedy význam specifického 
venkovského prostředí a životního stylu. Avšak současně zavazuje k udržování i vytváření podmínek 
pro zachování pozitivního trendu. Počet obyvatel je závislý na územním rozvoji, územním plánu a 
migraci obyvatel. 
 



 

Název Dolní Bousov 

Status Město 

Rozloha k 1. 1. 2017 (km2) 24,3 

Počet obyvatel k 1. 1. 2019 2761 

Nadmořská výška (m n.m.) 246 

části obce 
Bechov, Svobodín, Horní Bousov, Vlčí 
Pole, Střehom, Ošťovice 

Katastrální území 
Dolní Bousov, Horní Bousov, Bechov, 
Vlčí Pole 

Adresa obecního úřadu 
Náměstí T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní 
Bousov 

Starosta Miroslav Boček 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS II (region soudržnosti) Střední Čechy 

NUTS III (kraj) Kraj Středočeský 

NUTS IV (okres) Mladá Boleslav 

NUTS V (obec) Dolní Bousov 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Mladá Boleslav 

PSČ 294 04 

Místní akční skupina (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří  
 
 

3. ZÁKLADNÍ POJMY  
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány 
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní 
pohody, upevňování zdraví, dosaženi výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj 
společenských vztahů.  
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, 

rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivaci a hodnotami jsou pohybové vyžiti, 

organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udrženi nebo zlepšeni 

zdravotní i psychické kondice. 

Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci předškolní či školní výuky (výchovně 

vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve 

školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, 

všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.  

Sportovní kluby a spolky – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťovaní a provozovaní 
sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.  
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná aktivita 
sportovního charakteru.  
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo 
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. 
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volném čase 
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti 
vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.  



 

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,  

* zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,  

* 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 financování 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 uspokojování 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  
Ve městě se nachází tři dětská hřiště, která město průběžně udržuje, doplňuje, rekonstruuje a 
modernizuje. Lokality jsou rovinaté a zatravněné. Všechny jsou veřejně přístupné bez omezení. 
Všechny herní prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné trávení 
volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko kriminality, zvyšují atraktivitu 
obce pro obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, jejich rodiče a 
prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a rozšíření aktivit dětí.  
 
Dětské hřiště v prostoru ulice „Akátová“.  
 
Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 

- houpadlo pružinové 2x 

- houpadlo  dvojpružinové   

- přelízka  

- pískoviště 

- prolézačka  

- dvojhoupačka  



                   

Dětské hřiště v prostoru „na fotbalovém stadiónu“.  
 
Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 

- věž 
- kvak 
- tabule 
- houpačka 
- dvouhrazda 
 

                         
 
Dětské hřiště v prostoru lokality „Zahrádky“.  
 
Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 
- věž se skluzavkou 
- lavičky 
- fotbalová branka 2x + hřiště 
- pískoviště 
- houpačka 
- lezící stěna 
- volejbalová sít + hřiště 
 

 
 
 
Město dále disponuje veřejným fitness hřištěm, které se nachází v prostoru u „Domu 
s pečovatelskou službou“ 
 
Na hřišti byla umístěna tato zařízení: 
- šlapací zařízení 



- procvičování pasu 
- procvičování chůze 
- surfovací zařízení 
 

 
 
 

Město dále disponuje workoutovým hřištěm v prostoru „fotbalového stadiónu“, workoutové 

hřiště je exteriérový fitness program pro mládež, dospělé a výkonnostní i vrcholové sportovce, který 

harmonicky procvičí celé tělo. 

                   

 

Město vybudovalo a provozuje několik dětských hřišť v místních částech.  

Dětské hřiště v místní části Svobodín: 

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 
- kladinka 

- pérová a vahadlová houpadla 

- přelízka 

- lavička 

- trojhrazda 

- věž 

 

                 
 

Dětské hřiště v místní části Horní Bousov: 

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 
- hrazda 
- fotbalové branky + hřiště 
- lavičky 
- sestava houpačka + skluzavka + lanovka 



- lezící stěna 
 

                       
 
 

 

 

Dětské hřiště v místní části Vlčí Pole: 

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení: 
- věž 
- kladinka 
- GEMO 
- kůň na pružině 
- kolotoč 
 

 
Město je dále provozovatelem veřejného víceúčelového hřiště, které se nachází v prostoru v ulici 
„V Lipkách“. Sportoviště je určeno k atletice (disciplínám, pro které je uzpůsobeno), provozování 
míčových her (tenis, minikopaná, košíková, odbíjená, nohejbal aj.) a lednímu bruslení (v zimních 
měsících). V dopoledních a částečně i odpoledních hodinách je toto hřiště využíváno žáky ZŠ k 
výuce TV, po skončení výuky žáků je pronajímáno za úplatu široké veřejnosti. Prostory využívají 
místní sportovní spolky i spolky ze širokého okolí. 
 
Toto hřiště je vybaveno následujícím zařízením:  
- branky na malou kopanou  
- basketbalové koše  
- skok daleký 
- skok do výšky  
- umělá hrací plocha s mantinely 
- tartanový ovál 
- oplocení hřiště  
- osvětlení  
 

 
 

 
Město je také provozovatelem sportovní haly s posilovnou při základní škole v ulici Školní. 
Sportovní hala je určena k provozování míčových her (tenis, minikopaná, košíková, odbíjená, 
nohejbal, florbal, odbíjená, ping pong, cvičení pro ženy aj.). V dopoledních a částečně i 
odpoledních hodinách je toto hřiště využíváno žáky ZŠ k výuce TV, po skončení výuky žáků je 
pronajímáno za úplatu široké veřejnosti. Prostory využívají místní sportovní spolky i spolky ze 
širokého okolí k pořádání turnajů. 
 



 
 

Město je také vlastníkem Sokolovny v ulici Nádražní. Sokolovna je využívána zejména pro 
kolektivní cvičení – aerobik, jóga, zumba aj. V podzimních a zimních měsících jsou prostory 
využívány pro taneční kurzy jak pro děti, tak i pro dospělé a dále pro pořádání kulturních a 
společenských akcí – plesy, zábavy, besedy a posezení.   
 

 
 

V letních měsících (červen – srpen) provozuje město koupaliště. I zde je možno se sportovně 
vyžít. Kromě plavání zde mohou návštěvníci využít beachvolejbalové hřiště a ping-pongové stoly.    
 

         
 
  

Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje v 
převážné míře Dolnobousovský sportovní klub, který byl založen v roce 1919. V současné době 
je počtem téměř 200 svých členů jednou z nejvýznamnějších organizací ve městě Dolní Bousov. 
V současné době reprezentuje klub 6 mužstev mládeže a dvě mužstva dospělých. Sportovní klub 
využívá zázemí fotbalového stadiónu formou dlouhodobé nájemní smlouvy. Areál je ve 
vlastnictví města. 
 

 
 
 



Tento areál je vybaven následujícím zařízením:  
- kabiny, sociální zařízení a ubytovna 
- tři travnaté plochy, jedno s osvětlením 
- dvě přenosné fotbalové branky pro dospělý fotbal 
- osm fotbalových branek pro mládež 
 

             
 
Další spolkem je TJ Sokol Dolní Bousov. Tato organizace provozuje svoji činnost v areálu 
tenisových kurtů. 
 
Tento areál je vybaven následujícím zařízením:  
- 2x tenisový kurt 

- 1x volejbalový kurt 

- klubovna 

 

               
 

Dalším zájmovým spolkem, který provozuje svoji činnost je Stolní tenis Dolní Bousov. Spolek má 

v současné době cca. 25 členů a tři družstva dospělých. S tím, že se vedení spolku věnuje i 

výchově mládeži a podporuje sportování mládeže. Pro svoji činnost využívají prostory malé 

tělocvičny při základní škole. 

 

Velkou historii má ve městě také Auto moto klub Dolní Bousov, který využívá ke své činnosti 

areál na Rachvalách. Premiéra se konala 1. května 1968 – první dolnobousovský motokros byl 

oblastní přebor. Motoristický sport zapustil v Dolním Bousově své kořeny. V dalších letech 

následovala nepřetržitá řada motokrosových závodů. Přibývalo zkušeností a stoupala i úroveň 

závodů. Po oblastních přeborech se jezdilo mistrovství ČSR, v roce 1972 jsme pořádali finálový 

závod mistrovství ČSR. V únoru roku 1973 se zdejším závodišti jel poprvé jeden ze závodů 

Televizních motokrosů. Řada přímých přenosů z oblíbených Televizních motokrosů se z Dolního 

Bousova vysílala i v dalších letech až do roku 1983. První autokros – mistrovství ČSR se v Dolním 



Bousově jel 14. června 1977. V následujících letech se pořádali na zdejším závodišti až do roku 

1983 závody motokrosové i autokrosové. Zvyšující se požadavky na úpravy autokrosové tratě 

rozhodly o tom, že od srpna roku 1985 se na zdejším závodišti Rachvala jezdily jenom závody 

autokrosu. V roce 2010 však došlo ke spojení volného Sdužení motocrossových jezdců a 

Autoklubu PROCLIMA-SVAMP v AČR, čímž se dosáhlo posílení a spojení jednotlivých cílů, tj. 

rozvoj motoristického sportu v Dolním Bousově na závodišti Rachvala. 

 

                 
 

 

Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Dolní Bousov provozuje svoji činnost na 

Továrenských rybnících, na rybníku Zvolínek a potoku Klenice. Organizace žije bohatým veřejným 

životem. Pořádá sportovní rybářské akce pro širokou veřejnost. Vlastními silami zvelebuje vzhled 

rybníků a jejich okolí. Organizace usiluje o zapojení mládeže, pořádá dětské rybářské soutěže, 

organizuje dětský rybářský kroužek. Organizace se snaží předávat mladé generaci dovednosti i 

ekologické povědomí. 

 

Foto rybník Továrenský     

 
 

Další spolky, které se věnují mládeži, jsou Sbory dobrovolných hasičů Dolní Bousov, Bechov – 

Svobodín a Horní Bousov. Sbory dobrovolných hasičů vedou dětské oddíly požárnímu sportu, ve 

kterých se děti učí samostatnosti a trénují tělesnou zdatnost. SDH se pravidelně zúčastňují 

pravidelných soutěží v požárním sportu. Sbory sami pořádají soutěže ve svých místních částech. 

Zapojují se do organizace akcí pořádaných ve městě a příslušných místních částech. 

 

 

 

 



Foto: hasičský areál Svobodín 

 

                      
 

 

Dalším spolkem či kroužkem, který se věnuje mládeži a hlavně dětem školou povinné je 

Přírodovědný kroužek. Na společných setkáních se děti detailněji seznamují s přírodou zejména 

v našem blízkém okolí. Učí se přírodu nejen pozorovat, ale i lépe jí porozumět, poodhalit její 

tajemství, využít jejích darů a samozřejmě jí i pomoci a chránit tam, kde to je v našich silách. 

Skrze přírodu totiž nejvíce pomůžeme sami sobě, neboť z přírody pochází vše co máme a známe 

a pobyt venku v přírodě uzdravuje naše tělo i duši. V případě značně nepříznivého počasí probíhá 

program v prostorách školy. Na schůzky si děti nosí oblečení přiměřené počasí, které se může 

ušpinit, a s sebou pláštěnku (využije se třeba i jako sedátko), pití, tužku a případně i zápisník. O 

společně strávených chvílích si děti vedou kroniku. 

 

Dalším spolkem či kroužkem, který se věnuje mládeži a hlavně dětem školou povinné je 

Včelařský kroužek. Včelařský spolek pro Dolní Bousov byl založen v roce 1919. Od té doby funguje 

nepřetržitě již 100 let. Počty členů se v historii pohybovaly od minimálních 25 členů za války až po 

152 v roce 1970. V současné době má spolek 75 členů a vede také včelařský kroužek pro děti a 

mládež.  

Dalším spolkem, který provozuje svoji činnost je pěvecký sbor Stojmír – Bendl, založený roku 

1862. V současné době má více jak 20 členů. Od svého zaregistrování se spolek STOJMÍR podílí 

na organizování různých koncertů pro veřejnost. 

Dalšími spolky, které podílejí na společenském dění a podílí se na výchově mládeže v našem 

městě je Sdružená obec baráčníků pro Dolní Bousov a také Svaz junáků a skautů, který 

registruje ve svých řadách více jak 30 členů.  

 

6. VIZE A PRIORITY  
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 chování dětí a mládeže.  
 
 
 



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.  
 
3. Sportovní infrastruktura  
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, město vytváří základní 

podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru jedinečná a 

nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a 

snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. 

 

 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže 
Cíl Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé 

součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné 
rozvíjení schopnosti a dovednosti v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu 
vlivu na chování dětí a mládeže. 

Záměry - pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život 
- údržba stávajících zařízení ve vlastnictví města pro aktivní a sportovní 
vyžití obyvatel 
- příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví města 
v souladu s potřebami města 
- údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města 
v souladu s potřebami města 
- podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež 
- příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle 
možnosti rozpočtu města a dotací   

 

 

 

Priorita 2. Sport pro všechny 
Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a 

aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území města a 
místních částí 

Záměry - příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví města 
v souladu s potřebami města 
- pořádání sportovních akcí 
- podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků a města na území 
města a místních částí 
- podpora akcí pořádaných spolky z území města a místních částí 
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 
rozpočtu města a dotací  
- realizace projektu „Rozšíření a modernizace budovy Sokolovny“ 

 

 

 

 



Priorita 3. Sportovní infrastruktura 
Cíl Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové 

aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času 
Záměry - vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury 

- údržba a modernizace sportovní infrastruktury 
- monitorovat počet a stav sportovních zařízení 
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 
rozpočtu města a dotací 
- realizovat plánovaný projekt výstavby In-line dráhy v lokalitě   
Břízky 
- modernizace koupaliště a přilehlého areálu 
- vybudovat nové zázemí pro mládež Dolnobousovského sportovního 
klubu v areálu fotbalového stadiónu   

 
7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI  
Město se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních 
zařízení ve městě a místních částech. V rozpočtu města jsou každoročně vyčleňovány finanční 
příspěvky na chod jednotlivých spolků, rovněž jsou jim bezúplatně poskytovány obecní prostory. 
Obec také investuje do údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají, a 
poskytuje součinnost při zajišťování dotačních titulů.  
Spolky i město informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního 

zpravodaje, webových stránek jak města, tak i jednotlivých spolků, místního rozhlasu a nástěnek. 

 

8. ZÁVĚR  
Strategický plán rozvoje sportu ve městě Dolní Bousov a přilehlých místních částí se bude 
průběžně aktualizovat.  
Strategický plán rozvoje sportu města Dolní Bousov a přilehlých místních částí schválila rada 
města na svém zasedaní konané dne 21. 10. 2019 č. RM10/2019.  
Strategický plán rozvoje sportu města Dolní Bousov a přilehlých místních částí je zveřejněn na 
webových stránkách města Dolní Bousov http://www.dolni-bousov.cz/ nebo je dostupný ve 
fyzické podobě na městském úřadě.  
 
 
 
Miroslav Boček 
starosta města Dolní Bousov 
Náměstí T. G. Masaryka 1, 29404 Dolní Bousov 
Tel.: 326 396 301  
e-mail: starosta@dolni-bousov.cz  
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