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ÚVOD 
Plán rozvoje sportu obce Lichnov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obec zpracovává v samostatné působnosti pro své 

území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. 

Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 odst. 1 zákona takto: 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež; 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů; 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů; 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení; 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit i doplňovat v závislosti na potřebách 

a prioritách obce. 

Cílem plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii rozvoje sportu v obci a způsob jeho 

financování. Důležitým prvkem sportu je i jeho propagace, při které je nutná dostatečná informovanost 

veřejnosti včetně jejího aktivního zapojení. To zahrnuje spolupráci především s místními spolky, 

mateřskou a základní školou, majících též významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a mládeže a také 

s jejich rodiči, kteří svým životním stylem mají nejvýznamnější podíl na směřování svých dětí 

ke sportování a aktivnímu pohybu. Do naplňování tohoto cíle se mohou zapojit i firmy na území obce, 

které budou své zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu či jinak participovat na rozvoji sportu v obci. 

Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument, který bude sloužit jako soubor podkladů pro všechny 

zainteresované strany při plánování podpory sportu se zřetelem na jeho společenskou, výchovnou a 

kulturní funkci. V neposlední řadě bude podkladem pro rozhodování o investičních záměrech obce 

v příštích letech. 

Plán rozvoje sportu obce Lichnov 2021 – 2028 je zpracován v souladu se státní koncepcí Sport 2025 a s 

Plánem rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji. 
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

1.1. Základní informace o obci 

Obec Lichnov se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. 
 

Obec byla založena koncem 13. století (podle nedochované zakládací listiny údajně v roce 1293) jako 

kolonizační ves lánového typu. 

Obec je obklopená věncem kopců a strání a rozprostírá se v malebném údolí Lichnovského potoka. 

Katastr obce sousedí na severu s Kopřivnicí a Vlčovicemi, na východě s Tichou a Frenštátem, na jihu s 

Bordovicemi a na západě s Veřovicemi, Ženklavou a Štramberkem.  

Do Lichnova zajíždí autobus a vede sem silnice III. třídy č. 4865. 

Tabulka 1: Základní údaje o obci 

Ukazatel Jednotka Stav ke 31. 12. 2020 

Typ obce   I typu 

Obec s rozšířenou působností   Frenštát pod Radhoštěm 

Pověřený obecní úřad   Frenštát pod Radhoštěm 

Pracoviště finančního úřadu   Kopřivnice 

Katastrální pracoviště   Nový Jičín 

Matriční úřad   Lichnov 

Rozloha celkem  ha 1209,65 

Počet částí obcí  části 1 

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2020) území 1 

Nadmořská výška  m. n. m  359 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 
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Obrázek 1: Katastrální území obce 

 

Zdroj: Mapy.cz 

 

1.2. Demografický vývoj 

1.2.1. Vývoj počtu obyvatel 

První sčítání lidu v obci, které eviduje Český statistický úřad, proběhlo v roce 1869, kdy bylo evidováno 

celkem 1175 stálých obyvatel. V dalších desetiletích docházelo k růstu, který byl zakončen počtem 

1387 obyvatel v roce 1910. Následují dvě křivky, které odpovídají válečným konfliktům. Maxima počtu 

obyvatel dosáhla obec v roce 1961. Od tohoto období normalizace však dochází ke kontinuálnímu 

poklesu, který se postupně obrací ve stoupající trend až od nového tisíciletí. Graficky vývoj zachycuje graf 

č. 1 na str. 8. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 – 2001 

 

Zdroj: SLBD, vlastní zpracování 

 

V prvních letech nového tisíciletí byl počet obyvatel relativně konstantní. Docházelo k postupnému 

mírnému růstu a na konci roku 2016 dosáhl počet obyvatel svého historického maxima, konkrétně 

1591 obyvatel.  Do roku 2020 následuje jen mírný pokles. Graficky vývoj zachycuje graf č. 2 níže. 

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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1.2.2. Věkové složení obyvatelstva 

Při sledování vývoje věkového složení obyvatelstva obce v období let 2016 – 2020 lze pozorovat, že téměř 

po celé období docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel ve věku 65 let a více, a to celkem o 8,5 % při 

srovnání let 2016 a 2020. Při srovnání kategorie 0 – 14 let nedošlo v porovnání roku 2016 a 2020 k žádné 

změně. K úbytku o přibližně 4 % naopak došlo ve skupině osob v produktivním věku. Grafické znázornění 

je k nahlédnutí níže, graf č. 3. 

Graf 3: Věkové složení obyvatelstva v letech 2016 - 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Jedním k ukazatelů vývoje věkového složení obyvatelstva a jeho vývoje je i tzv. index stáří. Index stáří 

vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 obyvatel do 14 let věku. V obci vzrostl 

index stáří z hodnoty 95,6 v roce 2016 na 103,7 v roce 2020. Jinými slovy se ve sledovaném období 

postupně snižuje rozdíl mezi počtem obyvatel do 14 let a těch, kteří přesáhli věkovou hranici 65 let. 

Průběh křivky indexu stáří ve sledovaném období je znázorněn v grafu č. 4 na str. 10. 
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Graf 4. Vývoj indexu stáří v letech 2016 - 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

V kombinaci s již zmíněným úbytkem obyvatel v produktivním věku (15-64 let) dochází ke zvyšování 

průměrného věku obyvatel. K nepřetržitému růstu docházelo v období let 2016 – 2019. V roce 2020 byl 

průměrný věk obyvatel 41,5 let. Grafické znázornění je v grafu č. 5 níže. 

Graf 5: Průměrný věk obyvatel obce v letech 2016 - 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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1.3. Sportovní činnost v obci 

Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena se spolkovou činností, která je stěžejní pro většinu 

pořádaných sportovních aktivit v obci.  

Sbor dobrovolných hasičů Lichnov byl založen již v roce 1894. Kromě výjezdů k požárům, povodním a 

dalším technickým zásahům zajišťuje jednotka i pomoc občanům při čištění studní, hlídání vatry u 

příležitosti lampionového průvodu, provádí ukázky zásahového vozidla, požární techniky, výzbroje a 

výstroje s odborným výkladem pro žáky základní školy i mateřské školky, na základní škole provádí cvičné 

požární poplachy, provádí asistenci při konání sportovních akcí, jako jsou například cyklistické závody 

„Lichnov 24 hodin“ nebo „Velká cena Lašska“, kdy se podílejí na řízení silničního provozu na křižovatkách 

pro zajištění bezpečného průjezdu závodníků, organizuje různé akce pro mladé hasiče, jako například 

hasičské odpoledne na myslivecké chatě s různými soutěžemi, strašidelný les, akce na horolezecké stěně, 

Mikulášskou nadílku, sáňkování, výlet okolo Červeného kamene, opékání špekáčků a podobně. 

Hlavní činností spolku Myslivecké sdružení Lichnov-Bordovice je péče o zvěř. Někteří ze členů se věnují 

myslivecké kynologii. V obci se spolek podílí na organizaci přeboru ve střelbě ze vzduchovky. 

Hlavním sportovním spolkem v obci je Orel jednota Lichnov, organizace zabývající se volnočasovými 

aktivitami v Lichnově. Byl založen jako sportovní a kulturní katolický spolek 19. července 1923. Dne 14. 

prosince 1934 při veřejné dražbě zakoupila Jednota čsl. Orla za 30000.- Kč domek č.p. 271 se zahradou. 

Domek byl následně přestavěn na „orelské hnízdo“ a 28. září 1935 byl slavnostně posvěcen. Za II. světové 

války byla veškerá spolková činnost zakázána, obnovena byla v roce 1946.  Příkazem Akčního výboru 

národní fronty v Lichnově v březnu 1948 došlo znovu k zastavení činnosti. Po listopadu 1989 - po tzv. 

sametové revoluci byla činnost 1. dubna 1990 obnovena, budova orlovny převzata zpět do vlastnictví 

26.3.1991. Orlové ihned přistoupili ke generální opravě a přestavbě budovy, bylo vybudováno nové 

sociální zařízení a nadstavba kluboven. Byla obnovena kulturní, duchovní i sportovní činnost. Orel začal 

pořádat turnaje ve stolním tenise, dětská odpoledne, běh dětí a mládeže, setkání maminek s dětmi, čtení 

Písma a další činnosti. V roce 2001 byla na zahradě u orlovny přistavěna budova dvoudráhové kuželny, 

kde se nejen členové setkávají při sportovních zápoleních, jsou zde pořádány turnaje v kuželkách i kurzy 

dětí.  V letech 2007 až 2008 bylo vybudováno za přispění MŠMT ČR a Obce Lichnov víceúčelové sportovní 

hřiště na bývalé farní zahradě. Je zde asfaltová plocha, tenisový kurt s umělým povrchem a budova 

sociálního zázemí včetně ubytovny. V roce 2010 byly přidány prolézačky pro děti, v roce 2012 horolezecká 

stěna (postavilo občanské sdružení Tojstoráci). V současné době má jednota přibližně 50 členů, kteří se 

věnují činnosti kulturní, sportovní i duchovní. 



 

12 
 

Tojstoráci je spolek pořádající volnočasové aktivity pro lichnovskou veřejnost, především pro děti a 

mládež. V rámci své činnosti pořádá kroužky pro děti, víkendové pobyty, letní tábory a akce pro veřejnost, 

jako např. den dětí. Ve spolupráci s Orlem jednotou Lichnov a Rodinným centrem vytváří Lichnovské 

centrum volného času. Tojstoráci byli založení 2.4.2007, kdy proběhla první schůzka stejnojmenného 

kroužku. Hned od začátku byl u dětí o nový způsob trávení volného času velký zájem. Kroužek Tojstoráci 

navštěvuje každoročně okolo 15-20 dětí. Jako občanské sdružení jsou Tojstoráci registrování od září roku 

2008. Kromě vedení kroužku je stěžejní činností Tojstoráků pořádání akcí pro veřejnost. 

Oddíl kopané TJ Sokol Lichnov byl založen 27. října 1963. Svých největších úspěchů dosáhl pod novou 

hlavičkou NFC Lichnov (od roku 1994) postupem do I. A třídy v roce 1995 a do krajského přeboru (1999). 

Ve čtyřicetileté historii mužstva kopané se vystřídaly desítky hráčů. Největší počet zápasů odehrál Jiří 

Michna (609), králem střelců lze jednoznačně prohlásit Antonína Kašpárka, který zatížil konto soupeřů 

346 brankami. V současné době se klub zaměřuje na výchovu mladých fotbalistů-pořádá turnaje mladých 

nadějí. A-mužstvo hraje okresní přebor. 

Obec každoročně pořádá Pochod okolo Lichnova. Trasa pochodu se každý rok mění a v jejím průběhu 

účastníci zdolávají různé disciplíny (hod granátem, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, chůdy a další 

zajímavé sportovní aktivity). Obec je spolupořadatelem cyklistického závodu 24 hodin okolo Lichnova a 

mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová, ve kterém jedna z etap startuje a končí 

v Lichnově. Dále obec spolupořádá Lichnovský přebor ve střelbě ze vzduchovky. 

1.4. Sportovní infrastruktura v obci 

V obci se nachází tenisový kurt, hřiště na fotbal, volejbalové hřiště, kuželna, kynologické cvičiště i školní 

tělocvična. Od roku 2012 zde stojí umělá venkovní lezecká stěna. Sportovní infrastrukturu v obci 

ilustrujeme na obrázcích 2 – 5. 
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Obrázek 2: Plocha hlavního fotbalového hřiště 

 

Zdroj: NFC Lichnov,z.s. 

 

Obrázek 3: Tenisový kurt 

 

Zdroj: Orel jednota Lichnov 
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Obrázek 4: Lezecká stěna 

 

Zdroj: Orel jednota Lichnov 

 

Obrázek 5: Kuželna 

 

Zdroj: Orel jednota Lichnov 

 

V obci jsou k dispozici celkem 2 volně přístupná dětská hřiště: 

 V areálu fotbalového hřiště 

 V areálu víceúčelového hřiště 
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1.5. Financování sportu v obci 

Obec se podílí na financování sportovních klubů. Každoročně je na provoz klubu Orel jednota Lichnov 

z obecního rozpočtu vyčleněno přibližně 50 000 Kč, pro spolek Tojstoráci se jedná také o částku přibližně 

50 000 Kč. Pro NFC Lichnov se jedná přibližně o 80 000 Kč ročně. Obec také každoročně přispívá 

Cyklistickému oddílu Frenštát pod Radhoštěm 15 000 Kč na konání cyklistického závodu 24 hodin okolo 

Lichnova a na cyklistické závody pro děti základní školy Lichnov. Částka 20 000 Kč je roční podpora 

mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová. 
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1. CEP 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 
V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Lichnov v oblasti sportu a navržen 

způsob jejího dosažení formulací strategického cíle a návrhem jednotlivých opatření pro jeho dosažení.  

Popsána je také podpora realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a 

aktualizace Plánu.  

2.1. Definování strategického cíle a klíčových oblastí rozvoje sportu 

Definování strategického cíle v oblasti sportu vychází: 

 ze současné situace v obci v oblasti sportu, kterou jsme popsali v analytické části,  

 z požadavků občanů, 

 z představ a možností obce, 

 zohledňuje také národní koncepci sportu „Sport 2025“ a krajský rozvojový dokument „Plán 

rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - 2025“ 

 

Plán rozvoje sportu Moravskoslezského kraje stojí na následujících pilířích: 

 Sport je trvalou a nenahraditelnou součástí života občanů kraje 

 Sport je významným prostředkem pro naplňování zdravého životního stylu a všestranného 

formování člověka 

 Sport prokazatelně přispívá k prevenci negativních jevů ve společnosti a ke smysluplnému 

naplňování volného času občanů kraje, zejména dětí a mládeže 

 Sport v kraji, jeho úspěchy a pozitivní příklady dobré praxe zvyšují motivaci mladých sportovců, 

zvyšují hrdost a sounáležitost občanů s krajem 

 Sport v kraji charakterizuje široké propojení společného úsilí kraje, státu, obecních samospráv, 

široké sportovní veřejnosti i komerčních a dalších subjektů při jeho podpoře a rozvoji  

 

Podporovanou oblastí je samozřejmě i Podpora rozvoje sportovní infrastruktury. Na základě výše 

zmíněného je strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu obce Lichnov: 

Komplexní strategický cíl v návaznosti 
na vizi: 

 
Podpora sportu v obci pro všechny občany s důrazem na 
děti a mládež, pro které bude zajištěna široká nabídka 
sportovního vyžití s odpovídající sportovní 
infrastrukturou včetně odpovídající zázemí. 
 

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:  
P1 – Sportovní infrastruktura 
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Termín splnění komplexního 
strategického cíle: 

 
do 31. 12. 2028 
 

 

2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých 
opatření 

Konkretizace prioritní osy strategického cíle a jednotlivých opatření pro jeho naplnění:  

Prioritní osa 1 Sportovní infrastruktura 

Opatření 1.1 Vybudování Workoutového hřiště 

Opatření 1.2 Vybudování sportovního hřiště u Základní školy 

Opatření 1.3 Výměna podlahy v tělocvičně 

 

Priorita 1  Sport dětí a mládeže 
 

Opatření 1.1 Vybudování Workoutového hřiště 

Popis opatření Vybudování sportovně-posilovacího hřiště za jižní brankou na fotbalovém 
hřišti pro potřeby fotbalového klubu a veřejnosti. 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2022 - 2023 

Odhad nákladů: 500 000,- 

Opatření 1.2 Vybudování sportovního hřiště u Základní školy 

Popis opatření: Nové sportovní hřiště na míčové sporty s atletickou dráhou u Základní školy 
pro její potřebu a potřeby fotbalového klubu a veřejnosti. 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2023 - 2028 

Odhad nákladů: 7 000 000,- 

Opatření 1.3 Výměna podlahy v tělocvičně 

Popis opatření Výměna staré zvlněné parketové podlahy za novou. 

Realizátor: obec 

Doba realizace: 2023 - 2024 

Odhad nákladů: 1 000 000,- 
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2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu 

Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu obce Lichnov má starosta obce (se souhlasem 

zastupitelstva) jako koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. Koordinuje 

organizační kroky nezbytné pro rozjezd realizace Plánu a pro využívání Plánu k řízení rozvoje obce 

v oblasti sportu. Pracovní skupinou je zastupitelstvo obce, které se podílí také na stanovení konkrétního 

harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit.  

Realizace Plánu se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky 

k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategického cíle).  

Podklady pro vyhodnocení naplňování Plánu bude podávat starosta obce, případně další 

osoby/organizace, které za ně budou zodpovídat.  

Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Lichnov 1x ročně na zastupitelstvu obce, 

může být vydávána hodnotící zpráva o naplnění strategie. Zastupitelstvo obce může stanovit každoroční 

plán činností pro postupné naplňování Plánu sportu, a to vždy na další rok, může určit i odpovědnost 

konkrétních osob za dílčí kroky a termíny pro jejich vyhodnocení 

2.3.1. Způsob aktualizace Strategie  

Postup reakce na změny situace a na plnění Plánu rozvoje sportu bude následující: 

 Na základě ročního vyhodnocení realizace Plánu sportu, pokud nastanou významné skutečnosti 

ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů) lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé 

priority, cíle či opatření ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Plánu a rozpočtu obce, 

bude Strategie aktualizována. 

 Aktualizace bude provádět starosta obce Lichnov. 

 Aktualizace bude provedena formou přímé úpravy Plánu s uvedením termínu aktualizace a 

vyznačením provedených změn. 

 Podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.  

 

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce. 

 


