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1. ÚVOD  
Strategický plán rozvoje sportu v obci Rybniště 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 obce. Cílem planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách 
a vymezit způsob financovaní podpory sportu v obci.  
 
 
 

2. OBEC 
Poloha 
Rybniště je obec ve východní části okresu Děčín, spadající pod ORP Varnsdorf. Leží v 
nadmořské výšce 460 m v sedle mezi Plešivcem a Širokým vrchem. Obec se rozkládá na 1271 
hektarech a je ovlivněna polohou v hodnotném krajinném prostředí (55 % území je pokryto 
lesy). Větší část území obce se nachází v CHKO Lužické hory, na severovýchodě řešeného území 
se nachází přírodní rezervace Velký Rybník, na sever zasahuje Ptačí oblast a na severu a na jihu 
jsou Evropsky významné lokality. Celým územím obce prochází Územní systém ekologické 
stability (ÚSES) zastoupený všemi jeho úrovněmi: lokální, regionální i nadregionální. Obec 
spadá do působnosti ORP Varnsdorf.  Obec se skládá ze dvou odlišných katastrálních území 
Nová Chřibská a Rybniště.  
 
 
Demografická situace 
Pokud se zaměříme na vývoj počtu obyvatel spíše z historického hlediska, obec Rybniště měla 
největší počet trvale žijících kolem roku 1930. Počet obyvatel začal klesat až v letech 
hospodářské krize od roku 1933, následně počet obyvatel klesal v důsledku válečných událostí 
druhé světové války. Počet obyvatel přesto k roku 1961 překročil 750, od té doby klesal. Počet 
obyvatel má od roku 2016 mírně stoupající tendenci. Současný počet obyvatel je 665. 
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů vykazuje obec stále nově narozené občánky.  
 
 
Souhrnné informace o obci 
 
Název  Rybniště 
Status  Obec  
Rozloha k 1.1.2020 (ha)  1271   
Počet obyvatel k 1.1.2020  670  
Nadmořská výška (m n.m.)  460  
části obce  Rybniště, Nová Chřibská  
Katastrální území  Rybniště, Nová Chřibská  
Adresa obecního úřadu  Rybniště 33, 40751  Rybniště 
Starosta  Ing. Roman Forfera  
NUTS I (stát)  Česká republika  
NUTS II (region soudržnosti)  Severozápad  
NUTS III (kraj)  Ústecký kraj  
NUTS IV (okres)  Děčín  
NUTS V (obec)  Rybniště 
Obec s rozšířenou působností (ORP)  Varnsdorf  
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Obec s pověřeným obecním úřadem 
(POÚ)  

Varnsdorf  

PSČ  40751  
Dobrovolný svazek obcí  DSO Tolštejn  
Místní akční skupina (MAS)  MAS Český sever  

 
 
 

3. ZÁKLADNÍ POJMY 
 
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.  
 
Sport dětí a mládeže – 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 infrastruktura – patří sem objekty, pozemky, vodní plochy, budovy a jejich soubory, 
které slouží výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Úkolem obce je vytvářet 
podmínky pro rozvoj sportu, zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržovat a provozovat svá 
sportovní zařízení. A také musí zabezpečovat finanční podporu ze svého rozpočtu. 
 
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – 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.  
 
 
 

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 
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obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec 
tak v samostatné působnosti ve svém územním 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 
V obci se nachází dvě dětská hřiště, jedno je vybudované v roce 2012 a druhé v roce 2015 – 
obě za přispění dotace z MMR ČR. Obec zajišťuje pravidelnou údržbu a drobné opravy. Obě 
jsou veřejně přístupná 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 15 let, jejich rodiče a prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost 
vybraných prvků a rozšíření aktivit dětí. 
 

 
Dětské hřiště v centru obce. 

 

 
Dětské hřiště u Hangáru. 
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Obec je vlastníkem p.p.č. 227/1 v k.ú. Rybniště, kde se nachází sportovní areál s fotbalovým 
hřištěm a menším hřištěm, které lze využít např. na volejbal nebo nohejbal. Součástí areálu 
jsou šatny pro sportovce, sociální zařízení a klubovna. Obec tento areál bezplatně pronajímá 
Tělovýchovné jednotě Tatran Rybniště. V roce 2018 byl z rozpočtu obce dobudován 
zavlažovací systém a revitalizována travnatá plocha. V roce 2020 proběhla oprava střechy a 
zabráněno dalšímu zatékání do objektu. 
 

 
Pohled na klubovnu.           Celkový pohled na klubovnu a zázemí.   
 

 
Trávník na ploše fotbalového hřiště v květnu 2020. 

 
 
Obec je vlastníkem p.p.č. 410/1 v k.ú. Rybniště, kde se nachází plocha bývalého sportovního 
hřiště. V současné době je plocha využívána minimálně.  
 
 
V rámci areálu Základní školy a mateřské školy je možné po dohodě s ředitelkou školy využít 
pro organizované sportování prostory tělocvičny.  
 
 
Jediným spolkem, který se věnuje systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a 
aktivit volného času, je Sbor dobrovolných hasičů Rybniště. Sbor dobrovolných hasičů vede 
dětské oddíly požárního sportu, ve kterém se děti učí samostatnosti a trénují tělesnou 
zdatnost. SDH Rybniště se pravidelně účastní soutěží, zapojuje se i do organizace akcí 
pořádaných v obci. 
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TJ Tatran Rybniště je od roku 2016 zapsaným spolkem a hlásí se k tradicím tělovýchovy 
a sportu v Rybništi. V současné době funguje pouze oddíl kopané.  
 
 
Děti, které navštěvují Základní školu Rybniště (1. – 5. třída), mohou v rámci mimoškolních 
aktivit využít dva kroužky podporující pohyb a aktivitu dětí: Fotbal a Sportovní hry. 
 
 
 

6. VIZE A PRIORITY 
 
1. Sport dětí a mládeže  
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je 
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. 
Sport je způsob vlivu na chování děti 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, 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.  
 
 
 
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 
Formulace cílů a záměrů vychází z Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů 
Ústeckého kraje na období 2018 – 2028 a z Plánu rozvoje obce Rybniště na období let 2020 – 
2028.  
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Priorita Sport dětí a mládeže 

Cíl: 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.  

Záměry  Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež – Podpora TJ 
Tatran, SDH Rybniště, rozvoj spolupráce s Schrödingerovým institutem, podpora 
činnosti základní školy.  

Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití 
obyvatel (dětská hřiště, areál u fotbalového hřiště, tělocvična v ZŠ).  

Příprava a realizace projektů zaměřených na sport dětí a mládeže v souladu s 
potřebami obce (nové sportoviště v centru obce, rekonstrukce školní zahrady, 
prostranství u kulturního domu).  

 
 

Priorita Sport pro všechny 

Cíl: Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní 

zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.  

Záměry  Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.  

Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití 
obyvatel (areál u fotbalového hřiště, tělocvična v ZŠ).  

Příprava a realizace projektů zaměřených na sport pro všechny v souladu s 
potřebami obce (nové sportoviště v centru obce, prostranství u kulturního 
domu).  

 
 

Priorita 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.  

 
 
 
 

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, 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 obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního 
zpravodaje nebo webových stránek.  
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8. ZÁVĚR 
Plán rozvoje sportu v obci Rybniště bude průběžně aktualizován. 
Plán rozvoje sportu obce Rybniště schválilo Zastupitelstvo obce Rybniště dne 13.12.2020, 
usnesením č. 151/20 a je také zveřejněn na webových stránkách Obce Rybniště 
www.obecrybniste.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě 
 
 
 
 
 


