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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu vznikl v přímé návaznosti na znění zákona č. 230/2016 Sb. ze dne
28. června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů. Tento plán řeší oblasti podpory sportu v obci Senohraby a lze jej
měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce a jejích obyvatel. Cílem
tohoto plánu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování.

Základní údaje o obci Senohraby
Status

obec

Rozloha obce

343 ha

Katastrální území

Senohraby

Nadmořská výška

270 až 424 metrů n.m.

Počet obyvatel (k 13.1.2019)

1224 osob

Průměrný věk obyvatel (k 13.1.2019)

43,5 roku

Počet dětí v mateřské škole

50

Počet dětí v základní škole

111

Kontakt: Příčná 61, 251 66 Senohraby
Tel: 323 655 336
www.senohraby.cz
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Péče o sport patří ze zákona mezi jedny z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Dle §
6 novely zákona o podpoře sportu 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.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v
obci a zajišťuje jeho provádění.

2. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU
Sportovní politika obcí se odvíjí od jejich potřeb a vychází z jejich kulturně historických
tradic. Úlohou obce je nejen se podílet na financování sportu, ale zároveň koordinovat
činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolovat
efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou
vazbu vůči obci.
Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem
reaguje na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Současně
se zvyšuje hodnota zdraví, roste snaha o zkvalitňování života, smysluplné aktivní
užívání volného času, zdravý životní styl, ale také o sociální kontakt, seberealizaci
a aktivní odpočinek.
Pro děti a mládež je sport významným socializačním faktorem, výchovným
prostředkem, účinnou formou primární prevence sociálně patologických jevů a
důležitým prvkem harmonického a zdravého vývoje.
Sport je zdrojem zábavy pro širokou veřejnost, vhodným prostředkem umožňujícím
pěstovat v občanech obce patriotismus a může být významným prostředkem účinné
reklamy obce.
Obec si uvědomuje význam sportu, jež sehrává nezastupitelnou úlohu v životě dětí a
mládeže. Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím
předcházet poklesu tělesné zdatnosti, růstu nadváhy a obezity u dětí.

3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
3. 1 Sport v obci Senohraby – současný stav
Obec Senohraby chce svým občanům umožnit nejen aktivní sportování, ale i pasivní
účast na sportovních akcích. Sport v obci Senohraby má dlouholetou tradici; zejména
sport organizovaný ve sportovních spolcích. První zmínky o sportování jsou již z roku
1910, kdy letní návštěvníci Senohrab hráli kopanou, tenis a provozovali lehkou atletiku.
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Senohraby náležely i mezi střediska zimních sportů, kde vedle ledního hokeje byla
sáňkařská a sjezdová dráha, běžecké tratě a areál skokanského můstku. Většina
sportovišť v průběhu času zanikla. V současné době v obci rozvíjí sportovní činnost
tyto spolky a veřejné organizace:

 TJ Sokol Senohraby
Spolek byl založen v roce 1918. Začátky sportovních aktivit byly
společenského a kulturního rázu např. se konaly taneční zábavy, recitační a
divadelní večery a loutkohraní. V roce 1928 senohrabští fotbalisté otevřeli
hřiště „Na Požáru“ kde působili dva roky. V letech 1935-6 bylo vybudováno
hřiště „U Kanálu“, které sloužilo jako letní cvičiště a v zimně jako kluziště.
S růstem členské základny i rozšířením palety sportovních aktivit zažíval
senohrabský Sokol nebývalou obrodu už krátce po válce. V roce 1951 bylo
slavnostně otevřeno nové hřiště „V Lipách“. V letech 1952 až 1954 se vybudovalo
nové kluziště v Hrušově, které během let 1962 až 1964 prošlo rekonstrukcí. Zaniklo
však v důsledku povodní v roce 1974. V roce 1961 se započalo se stavbou
tělocvičny, jejíž vybudování trvalo čtyři roky. Současnost spolku je stejně pestrá
jako jeho historie. Nabízí celou řadu sportovních aktivit pro děti, mládež a dospělé
a k tomu využívá veškerá svá nebo pronajatá sportoviště. V současné době má
spolek 425 aktivních členů a z toho 310 sportovně aktivních dětí.
http://www.tjsokolsenohraby.cz/

Oddíly a sporty, které TJ Sokol Senohraby nabízí:


Badminton
Badminton, nejrychlejší raketový sport, který vyžaduje postřeh, hbitost a výbornou
kondici má i v Senohrabech dlouhou historii stejně jako celý spolek. Historicky se
zde hrál na vysoké úrovni. V úzkém okruhu cca 5 lidí se hráči scházejí v tělocvičně
TJ Sokol Senohraby už přibližně 5 let. Věkové rozhraní hráčů je od 30 do 60 let.



Fotbal
První zmínky o fotbale v Senohrabech sahají až do roku 1926, kdy rostoucí vlna
popularity kopané zasáhla i místní mládež, která se k jejímu provozování scházela
na pastvinách pod nádražím blízko Mnichovického potoka. Podle oficialit začal
místní fotbalový oddíl fungovat o dva roky později. Fotbal v Senohrabech slaví 92
let a těší se z velkých úspěchů. V současnosti se dospělému A týmu podařilo
úspěšně vstoupit do krajské soutěže I. B třídy, organizované FAČR (Fotbalová
asociace ČR). Dalším velkým úspěchem je v rámci mládeže kategorie dorostu,
která vznikla v roce 2020. V posledních letech v okolních obcích, ale i v rámci celé
FAČR, tato kategorie spíše zaniká a je soustředěna do velkých tréninkových center
či klubů. Je tedy velkým úspěchem, že se tato celá generace mladých sportovců
dostala až do této kategorie, byť tento team vznikl ve spolupráci s TJ Mnichovice.
Kromě dorostu organizuje fotbalový oddíl tréninky a soutěže také v kategoriích
starší a mladší žáci, starší a mladší přípravky a také nejmenších, tedy „mini
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přípravky“. Po dlouhé době jsou tedy zastoupeny všechny věkové kategorie, což
je velice důležité pro budoucnost senohrabského fotbalu. Oddíl eviduje přes 70
nadšených mladých sportovců a cca 16 dospělých. Je to nejvíce v celé
senohrabské fotbalové historii!


Lední hokej
Hokej má v Senohrabech dlouholetou tradici. V 50. letech HC Sparta Praha
v Senohrabech hrála na tzv. náplavce. V 60. letech bylo svépomocí vybudováno
kluziště a posléze zřízeno i osvětlení. To však v roce 1974 zničila zmiňovaná
povodeň způsobená protrženou hrází Hubačovského rybníka. Od té doby se
veškeré domácí utkání okresního přeboru konala ve Velkých Popovicích.
V současnosti se věnuje lednímu hokeji cca 26 hráčů ve věkové kategorii od 30 do
50 let a úspěšně se účastní uzavřené soutěže NHLH (Neregistrovaní hráči ledního
hokeje) Benešov. Tréninky probíhají na zimním stadionu ve Velkých Popovicích.
Kromě dospělých se hokeji věnují i senohrabské děti hrající závodně za HC LEV
Benešov, kde také trénují.



Lyžaři
Organizované lyžování v Senohrabech má svůj počátek na přelomu roku 1910/11.
Pořádaly se zde závody jak na lyžích, tak především v přespolních bězích, které
získaly velkou popularitu. V roce 1933 se v Hrušově slavnostně otevřel skokanský
můstek, který byl sice zpustošen koncem války, ale svého znovuotevření se díky
členům lyžařského oddílu dočkal v roce 1961. Téměř všechny lyžařské aktivity se
tehdy odehrávaly pod skokanským můstkem a v jeho okolí. Skákalo se na něm až
do roku 1977. Po jeho stržení se aktivity lyžařského oddílů postupně přesunuly na
Vávrův palouk. Základnou celému oddílu se zde stala nově vystavěná lyžařská
chata. Po revoluci zájem o samotný oddíl klesal a na chodu oddílu se aktivně
podílelo už jen pár členů. To se však s přílivem mladých nadšenců změnilo a od
roku 2012 se činnost lyžařského oddílu obnovuje. V současné době čítá přes 100
aktivních členů. Od září do června na Vávrově palouku probíhají pravidelné
tréninky pro děti a mládež s metodickým zaměřením na běžecké lyžování a
příbuzné vytrvalostní sporty. Mladí lyžaři se úspěšně účastní řady
celorepublikových soutěží.



Nohejbal
Podobně jako ostatní sporty i nohejbal byl v prvopočátcích sportu v Senohrabech.
Nejprve byl podskupinou fotbalového oddílu. Pro jeho potřeby se upravilo
prostranství, které bylo součástí fotbalového hřiště. Vybudovalo se zde hřiště
nohejbalové. Aktivně oddíl funguje skoro 25 let. V současnosti se pro radost ze hry
schází cca 6 hráčů 1x týdně.



Sokolínek
Sokolínek v Senohrabech působí od roku 2009. V Sokolovně TJ Sokol Senohraby
nabízí cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro předškoláky, všeobecnou gymnastiku, a
teamgym. Teamgym pochází z Dánska a je to odnož sportovní gymnastiky.
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V současné době v Sokolínku cvičí 183 dětí ve věkovém rozpětí od jednoho roku
do 17 let. Sokolínek dále organizuje v průběhu roku řadu aktivit – velikonoční
tvoření, sportovní příměstské tábory, gymnastická soustředění, mikulášská nadílka
a dětský karneval.


Tenis
Tenisový oddíl TJ Sokol Senohraby sdružuje od svého počátku především
rekreační hráče, kteří využívají jeden tenisový kurt umístěný vedle fotbalového
hřiště v centru Senohrab. Využívat jej mohou nejen členové, kterých je v tuto chvíli
9, ale i široká veřejnost, která má možnost využít rezervační systém na stránkách
TJ Sokol Senohraby.



Turistika
I pěší turistika má v Senohrabech dlouholetou tradici. Již okolo roku 1965 zde byl
turistický kroužek dětí a mládeže. Turistika v Senohrabech dosáhla
nadregionálního významu, jelikož od roku 1971 pořádá proslulý pochod „Okolo
hvězdárny k Ladově chalupě“, který se stále těší velké oblibě. V roce 2020 by se
konal 50. ročník.



Triatlon
Triatlonový oddíl je nejmladší ze všech oddílů TJ Sokol Senohraby. Za 4 roky
fungování se může pochlubit úspěchy dětí na republikové úrovni v závodech
triatlonu, aquatlonu, duatlonu a v závodech Moderního pětiboje. Závodní,
tréninková i organizační činnost oddílu je úzce propojena s lyžařským oddílem.
Triatlonu se věnuje 37 sportovců.



Volejbal
Volejbal se v Senohrabech hraje od nepaměti. Současnost volejbalu je v sestavě
12 žen a 1 muž. Trénují jednou týdně v tělocvičně TJ Sokol Senohraby. Na podzim
roku 2018 se senohrabský volejbalový tým zúčastnil volejbalového turnaje ve
Strančicích, kde obsadil 4. místo.



Cvičení žen
Pravidelné cvičení žen v tělocvičně TJ Sokol Senohraby. Cviky jsou přizpůsobeny
věkovým potřebám všech a přechází od zátěžového cvičení ke zdravotnímu.
Cvičení v roce 2020 zahajuje 32. ročník.



Cvičení na gymnastických míčích – bodyball
Cvičení probíhá v tělocvičně TJ Sokol Senohraby. Jedná se o posilovací a balanční
cvičení na velkých míčích, které obsahuje některé z rehabilitačních prvků zlepšující
stabilitu i ohebnost páteře a posilovací cviky pro zpevnění i tvarování postavy. Patří
mezi aerobní hodiny, při kterých se maximálně šetří kloubní systém.
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 Sbor dobrovolných hasičů Senohraby
Historie hasičského sboru v Senohrabech se počíná psát rokem 1898. V roce
1906 byl podán návrh na postavení obecního domku a kůlny na "stroj
hasičský". V počátku měl sbor jen 16 členů. Podílel se na mnoha kulturních
a jiných akcích v obci. Členové se účastnili sjezdů župních, okrskových i
místních cvičení a pořádali taneční zábavy. Hasičský sbor zřídil v obci
knihovnu, pořádal závody v koulení kuželek a založil v obci ochotnický spolek. V létech
okupace se sbor odmlčel a prováděl jen nařízené úkoly. Teprve po osvobození nastala
opět výrazná činnost. Hasičská jednotka se stala zdatnou složkou nejen v obecním,
ale i okresním měřítku. V roce 1974 bylo senohrabskému hasičskému sboru za
úspěšnou činnost jak na sportovním poli, tak i při zdolávání požárů přiděleno první
cisternové vozidlo. Tato činnost se v průběhu dalších let neustále zdokonalovala;
svědčí o tom četné úspěchy na soutěžích požárního sportu a četnost používání
zásahových jednotek při likvidaci požárů nejen v katastru Senohraby, ale i v katastrech
vzdálenějších. V současné době je sbor organizační jednotkou SH ČMS (Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska) a má v současné době 136 členů. Zajišťuje nejen
požární ochranu, ale věnuje se také výchově mladých hasičů, kteří své dovednosti
zdokonalují převážně při sportovních disciplínách zaměřených na hasičskou činnost –
požární sport pro děti, mládež a dospělé. Sbor využívá pro sportovní činnosti dětské a
víceúčelového hřiště s umělým povrchem, běžecký a lyžařský areál na Vávrově
palouku a areál u bývalého skokanského můstku v části Hrušov.
http://hasicisenohraby.cz/


Požární sport
 Mladí hasiči – do kroužku mladých hasičů chodí děti od 6 do 15 let a jsou
rozděleny do kategorií mladší a starší. Mladí hasiči se věnují požárnímu sportu,
při kterém se učí základy hasičiny, které využijí hlavně na soutěžích. Účastní
se celostátní hry Plamen. Dále se účastníme uzlovacích závodů, okrskových
soutěží nebo ukázek našich dovedností při různých místních událostech.
Schůzky mladých hasičů se konají v pátek.
 Ženy – První úspěchy hasiček v soutěžích požárního sportu se datují okolo
roku 1963. V současné době se družstvo účastní okresních soutěží
v osmičlenném týmu.
 Muži – Družstvo muži mladší A působí od soutěžního roku 2002-2003. Své
působení na poli požárního sportu započalo v dorostenecké kategorii. Někteří
členové se účastní soutěže Dobrovolný železný hasič pořádané Sborem
dobrovolných hasičů Senohraby. Členové družstva se nemalým dílem podílí na
chodu sboru a jeho jednotky a pomáhají při organizaci různých soutěží a jiných
akcí sboru. Družstva Muži mladší B a Muži starší jsou týmy tvořeny členy sboru,
kteří už soutěží pro radost a účastní se většinou okrskových soutěží a různých
memoriálů.
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 Základní a mateřská škola Senohraby
Historie školy sahá až do roku 1921, kdy byla zřízena v přestavěném
obecním domku. Tato budova však dlouho nevyhovovala a stávala se
závadnou. V roce 1937 obec koupila budovu ve středu obce a od 1.
ledna 1938 se zde zahájila výuka. V září roku 1948 zde byla otevřena i
mateřská škola, ale jen na krátké období 2 let. Ta se následně na několik
desetiletí přestěhovala do jiné nemovitosti. Generální oprava školní
budovy byla započata v roce 1956. V roce 1999 bylo rozhodnuto o
přistavení nové mateřské školy a jídelny ke stávající budově školy a provoz byl zahájen
v roce 2001. V roce 2020 se započalo s přestavbou a rozšířením budovy mateřské
školy Senohraby. Základní a mateřská škola Senohraby zajišťuje navazující vzdělání
dětí od 3 do 12 let. Mateřská škola s naplněnou kapacitou 50 dětí o dvou třídách a
základní škola v současné době se 110 žáky pro 1. stupeň je od roku 2011
organizována jako pětitřídní. Při škole je zřízena školní družina. Pro obě zařízení je
společná kuchyň a jídelna. Stravování ve školní jídelně je zajišťováno pro děti základní
a mateřské školy a důchodce. Ke sportovním aktivitám škola využívá dětské hřiště
s hracími prvky a pískovým doskočištěm a víceúčelové hřiště s umělým povrchem jenž
jsou součástí školní zahrady. Dále využívá areály TJ Sokol Senohraby – fotbalové
hřiště, a především tělocvičnu. Kromě zákonem dané výuky tělesné výchovy škola
podporuje u dětí i další volnočasové aktivity prostřednictvím pořádaných sportovních
akcích, zimních a jarních ozdravných pobytů a sportovních kroužků.
http://www.zssenohraby.cz/

 Tenisový klub Hrušov
Klub má více než stoletou tradici. Je pokračovatelem Sportovního Sdružení
Senohrabského, které vzniklo roku 1909 a navazovalo na činnost
v Senohrabském ohlašovacím spolku. Z dobových stanov vyplývá, že byl
založen za účelem pěstování sportu, s důrazem na tenis, avšak provozoval
se zde i stolní tenis, nohejbal a další sporty. K dispozici jsou 2 tenisové kurty na kterých
se podařilo realizovat množství turnajů čtyřher, mixů, rodinných a dámských. Na závěr
sezony drží tradici turnaj čtyřher Hrušov Cup, který sahá více jak 25 let zpět.
Pravidelně se zde pořádá Svatováclavský dětský tenisový turnaj. Klub podporuje
závodní a soutěžní ambice. Má dvě závodní družstva, která se pravidelně účastní
soutěže v rámci středočeského kraje pod záštitou Českého tenisového svazu. V rámci
klubu dochází k přípravě hráčů pod vedením profesionálního trenéra a také k
samotným soutěžním zápasům.
http://www.tkhrusov.cz/

 Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz
Spolek byl založen v roce 1997 jako „Občanské sdružení
pro obnovu provozu senohrabské plovárny a zachování přívozu"
za účelem záchrany unikátního komplexu říčních lázní
založených v roce 1899. Dalším účelem založení spolku bylo
zachování provozu přívozu přes řeku Sázavu, který funguje minimálně od roku 1931 v
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prostoru senohrabské plovárny pod hradem Zlenice. Spolek zajišťuje provoz plovárny
společně s přívozem, spojujícím lázně se Zlenicemi na protějším břehu řeky. Veškeré
své úsilí spolek věnuje snaze o zachování charakteru tohoto ojedinělého místa
historického významu. Celý areál plovárny a přívozu spolek nejen udržuje, ale
postupně zvelebuje a rozšiřuje.
https://plovarna-senohraby.cz/

3. 2 Sportovní a volnočasové areály a zařízení v obci Senohraby
Sportovní a volnočasové areály jsou velmi důležité pro vykonávání pohybových a
sportovních aktivit obyvatel, především pak dětí a mládeže. Umožnují různorodý pohyb
pro jednotlivce i skupiny, podporují setkávání a soutěživost. Sportování celých rodin
děti motivuje nejvíce a příklad rodičů je pro ně nejlepším impulzem pro rozvoj aktivního
způsobu života v dospělosti.

 Dětské hřiště s hracími prvky, pískovým doskočištěm a altánem
Hřiště je ve vlastnictví obce a je součástí školní zahrady, která je veřejně přístupná.

Obec má v plánu hřiště dle finančních možností revitalizovat. V současné době
jsou na hřišti tyto herní prvky: dvě houpačky, lanová pyramida na lezení, sestava se
skluzavkou a prvky na lezení pro děti od 3 let, sestava se skluzavkou pro malé děti,
boulderová stěna, tabule na kreslení, dva stoly na stolní tenis, pískoviště, pískové
doskočiště, lavičky se stolem a venkovní altán se stoly a lavicemi. Oddělenou část
tvoří hřiště pro MŠ, které projde v roce 2021 kompletní revitalizací v rámci akce
„Rozšíření kapacity MŠ Senohraby“. Celé dětské hřiště je v největší míře využíváno
žáky ZŠ a MŠ Senohraby, kteří mají přednostní právo užívání během tělocviku a
družiny od 12:00 do 16:00 hodin. Hřiště je volně přístupné i pro volnočasové a
rekreační aktivity dětí a dospělých. Využíváno je i Sborem dobrovolných hasičů při
trénincích a hasičských soutěžích v rámci požárního sportu. Jeho provoz je upraven
provozním řádem.
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 Víceúčelové hřiště
Hřiště je součástí dětského hřiště a je ve vlastnictví obce. Bylo spolufinancováno
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a postaveno v roce 2012.
Má umělý povrch a je uzpůsobeno pro různé míčové sporty (branky, basketbalové
koše, možnost upevnění sítě atd.). Slouží pro děti ZŠ a MŠ, Sbor dobrovolných hasičů
a širokou veřejnost. Provoz je upraven provozním řádem.

 Fotbalové hřiště s osvětlením
Travnaté hřiště s osvětlením a automatickou závlahou jehož náročnou a nákladnou
údržbu zajišťuje fotbalový oddíl. Je ve vlastnictví TJ Sokol Senohraby a nejvíce je
využíváno jeho fotbalovým oddílem. Konají se zde fotbalové zápasy, turnaje, tréninky
od mini žáků až po dospělé. Je k dispozici i jiným oddílům a členům TJ Sokol
Senohraby dle tréninkového harmonogramu. Využíváno je i ZŠ a MŠ Senohraby při
různých sportovních akcích.
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 Nohejbalové hřiště s osvětlením
Hřiště je ve vlastnictví TJ Sokol Senohraby a pořádají se na něm nohejbalové tréninky,
zápasy a turnaje. V zimních měsících je v případě příznivých mrazivých podmínek díky
dobrovolníkům především z řad TJ Sokol Senohraby přeměněno na kluziště. Je
využívané Základní školou Senohraby a širokou veřejností.

 Tenisový kurt Senohraby
Kurt je ve vlastnictví TJ Sokol Senohraby a mohou ho využívat nejen členové
tenisového klubu, ale i veřejnost. Byl vybudován v druhé polovině osmdesátých let
svépomocí členy Sokola. Kurt nemá vzhledem ke stísněnějším podmínkám závodní
parametry, nicméně jeho nespornou výhodou je umístnění v centru Senohrab.

 Běžecký a lyžařský areál s lyžařskou chatou
Běžecký a lyžařský areál se zázemím v lyžařské chatě se nachází na pronajatých
pozemcích na Vávrově palouku. V jeho okolí jsou lyžařské tratě, jejichž úprava je
v režii lyžařského oddílu. Tratě procházejí napříč senohrabským, čtyřkolským a
pětihostským katastrem. Při pořádání závodů jsou tratě vždy perfektně připravené, a
to vše díky členům oddílu a jeho příznivcům. Lyžařská chata tvoří zázemí lyžařskému
a turistickému oddílu a je ve vlastnictví TJ Sokol Senohraby.
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 Sokolovna
Budova s tělocvičnou a zázemím pro všechny oddíly byla otevřena v roce 1965. Je ve
vlastnictví TJ Sokol Senohraby a je vybavena nářadím a náčiním pro mnoho sportů,
v rámci dotačních titulů MŠMT a Středočeského kraje disponuje vzduchotechnikou a
zastíněním. Je plně vytížena členy a oddíly TJ Sokol Senohraby. Využívá jí i ZŠ a MŠ
Senohraby nejen k výuce, ale i pro konání školních akcí. Sokolovna slouží i ke
komerčním účelům.

 Požární zbrojnice
Zbrojnice prošla v roce 1958 rekonstrukcí, která si vyžádala 1158 brigádnických hodin.
Bohužel však nezabránila pádu střechy garáží, která byla v havarijním stavu. To
přimělo členy k získání stavebního povolení a financí pro stavbu nového požárního
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domu. Úsilí vyvrcholilo v roce 1961, kdy byly práce na nové budově zbrojnice
dokončeny. Bylo zde odpracováno 8 tisíc dobrovolnických hodin. V roce 2008 prošla
zbrojnice velkou rekonstrukcí. Budova je ve vlastnictví obce Senohraby a je využívána
Sborem dobrovolných hasičů Senohraby a zároveň Jednotkou požární ochrany II. Je
zde k dispozici veškeré vybavení – automobily, ochranné oděvy, hasební prostředky
atd.

 Senohrabská plovárna s přívozem
Plovárna se nachází na pravém břehu řeky Sázavy. Místo je zajímavé historicky,
kulturně i rekreačně. Areál je ve vlastnictví obce Senohraby. Provozuje ho Spolek pro
senohrabskou plovárnu a přívoz. Prostor říčních lázní je oplocen společně s přilehlým
pohostinstvím „Baštírna“, které provozuje jiný pronajímatel. Areál je otevřen od dubna
do října, avšak provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu.
Návštěvníkům je zde k dispozici koupací molo (ponton) na břehu Sázavy, sociální
zařízení (záchody s venkovní i vnitřní sprchou), rozsáhlý areál pro volnočasové
aktivity, zastřešené sezení u ohniště, převlékací kabiny, knihovnička, přilehlé
pohostinské zařízení Baštírna, převoznický domek s přívozem na druhou stranu řeky
Sázavy (Zlenice), hřiště, dětské hřiště (skluzavka, houpačka, pískoviště), pingpongový
stůl a půjčovna sportovního náčiní či předmětů určených k vodním radovánkám.
Provoz přívozu rovněž zajišťuje Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz a funguje
každý rok od počátku dubna do konce října. Přívoz bez jištění na vlastní pohon (na
bidlo) mezi Senohrabskou plovárnou a Zlenicemi (cca 65 m) zajišťuje převozní loď
„HLÁSKA“ s kapacitou 10 osob, která je v soukromém vlastnictví členů Spolku pro
senohrabskou plovárnu a přívoz. Loď byla postavena v roce 2010 jako replika
historické pramice používané na zdejším přívoze.
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 Tenisové kurty Hrušov
Areál je koncipován v rodinném duchu. Vlastníkem je Tenisový klub Hrušov. Ambicí
není vybudování kolosu, ale udržení současné rodinné atmosféry. K dispozici jsou
kvalitně udržované 2 antukové kurty a tréninková tenisová zeď. Do areálů se průběžně
investuje v rámci možností klubu. Poslední velká investice proběhla na jaře 2013, kdy
byl kompletně zrekonstruován jeden z kurtů. Areál dále nabízí sociální zázemí,
klubovnu a je zde také možnost i menšího občerstvení. Areál je obvykle otevřen v
období květen–září.

3. 3 Každoročně pořádané sportovní akce v obci Senohraby
Základní škola Senohraby:
 Pohár čtyř škol konaný v obci Senohraby na fotbalovém hřišti a se zázemím
v tělocvičně TJ Sokol Senohraby (Senohraby)
 Olympijský víceboj – olympijské testování (Senohraby)
 Zimní a jarní ozdravné pobyty (ČR)
TJ Sokol Senohraby:
 Jarní běh u kanálu 57. ročník (Senohraby)
 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě 50. ročník – pochod (Senohraby)
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Podzimní běh lyžařů 64.ročník (Senohraby)
Senohrabská 15“ 41. ročník běhu (Senohraby)
Běh do vrchu „Hvězdonice-Ondřejov“ 22.ročník (Hvězdonice/Ondřejov)
Triatlonové závody pro děti (Senohraby)
Letní tenisový turnaj (Senohraby)
Tenisový memoriál Oldy Hartla 3. ročník smíšených dvojic (Senohraby)
Vánoční pingpongový turnaj – stolní tenis (Senohraby)
Novoroční nohejbalový turnaj (Senohraby)
Nohejbalový memoriál Stanislava Baťchy (Senohraby)
Silvestrovský hokej (hokejový stadion Sparta Praha)
Pohádkování (Senohraby) – společenská akce s doprovodným sportovním
programem – podpora TJ Sokol Senohraby při organizaci této akce, kterou
pořádá Senohrabská Beseda

Sbor dobrovolných hasičů Senohraby:
 Železný hasič (Senohraby)
 Dětský železný hasič (Senohraby)
Tenisový klub Hrušov:
 MUDr. Souček Cup klubový turnaj (Hrušov)
 Hrušov Cup klubový turnaj (Hrušov)
 Svatováclavský dětský tenisový turnaj (Hrušov)
Senohrabská plovárna s přívozem:
 Hláska Cup pingpongový turnaj (Senohraby plovárna)

3. 4 Možnosti dalšího sportování
Kromě výše uvedených sportovišť je ke sportovním aktivitám využíváno i okolí obce.
Jsou zde možnosti cyklistiky, pěší turistiky, vodní turistiky, plavání, běhu, běžeckého
lyžování, bruslení, jezdectví a golfu.

 Cyklotrasy v Senohrabech a jeho okolí


Cyklotrasa 0030: Senohraby – Pyšely – Nespeky

Cyklotrasa 0030 vede ze Senohrab přes Pětihosty, Pyšely do Nespek, kde se
napojuje na Posázavskou cyklotrasu č. 19. Délka trasy je 8 km, vede po silnicích s
menším provozem, v okolí Senohrab po polních cestách a místních komunikacích.


Cyklotrasa 0020: Březí – Říčany – Strančice – Mirošovice – hrad Zlenice

Cyklotrasa 0020 vede jihovýchodně od Prahy, z Březí přes město Říčany,
Strančice až na Senohrabskou plovárnu a k hradu Zlenice u řeky Sázavy. Trasa
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měří 24 km, vede po méně frekventovaných silnicích, místních komunikacích a
polních cestách. Poslední úsek Senohraby – Hrušov – hrad Zlenice vede po lesní
pěšině, která je za deště hůře sjízdná.


Cyklotrasa 0023: Hrušov – Ondřejov – Voděradské bučiny – Louňovice

Cyklotrasa 0023 vede ze Senohrab – z Hrušova přes Ondřejov, Zvánovice, Černé
Voděrady do Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, za nimiž je v
Louňovicích ukončena. Délka trasy je 20 km, vede převážně po silnicích s malým
provozem, lesních a polních zpevněných cestách.

 Turistické trasy v Senohrabech a jeho okolí

Žlutá turistická značka „Zřícenina hradu Zlenice – Hláska“
Žlutá turistická značka vede z vlakového nádraží Senohraby, kde je turistický
rozcestník, ven ze Senohrab podél trati a dále podél potoka Mnichovka až na
zříceninu hradu Zlenice, pod kterým se rozprostírá plovárna s přívozem a je možné
se zde i občerstvit.

Červená turistická značka
Červená turistická značka vede od turistického rozcestníku na vlakovém nádraží
Senohraby přes Hrušov podél potoka Šmejkalka směr Ondřejov. Červené turistické
značení prochází i přes Senohrabskou plovárnu od Javorníka a pokračuje proti
proudu řeky Sázavy směr Chocerady.

Modrá turistická značka
Po modré turistická značce je možné do Senohraby přijít do ulice U tunelu od
Mirošovic podél Kunického potoka. Pokračuje přes Hrušov až do Poddubí k řece
Sázavě a dále až do obce Lensedly.

Zelená turistická značka
Zelená turistická značka vede do Senohraby k ulici U Tunelu ze směru Hrusice,
vede přes Hrušov a pokračuje dále až do obce Lensedly.
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Vodnické vycházky
Ze Senohrab se můžete také vydat na naučnou stezku Vodnické vycházky, která
vznikla v roce 2011 v rámci projektu Vycházky po staronových cestách. Naučná
stezka začíná na nádraží Senohraby, kde jsou umístěny informační tabule, na
kterých jsou uvedeny informace o naučné stezce a o obci Senohraby. Dále
prochází Hrušovem a vede podél potoka Mnichovka k řece Sázavě a hradu Zlenice
– Hláska. Trasa pokračuje proti proudu řeky Sázavy až do Poddubí a dále zpět do
Hrušova. Je možné pokračovat i do Lensedel a Ondřejova. Vodnické vycházky
celkem zahrnují tři samostatné části. První část – Ondřejovská (Ondřejov – Kaliště,
délka 3,5 km), druhá část Lensedelská zaměřená na kulturní dědictví venkova
(procházka obcí, délka 2,5 km) a třetí část již zmíněná Senohrabská, která je
zaměřená na historii zajímavých míst v Senohrabech. Nachází se na nich 13
zastavení s informačními tabulemi a místy k odpočinku.

 Vodní turistika - „vodáctví“
Vodáctví přímo na dlani díky řece Sázavě. Na řece je nespočet půjčoven
s vodáckým vybavení. Sjízdnost jednotlivých úseků je podmíněno aktuálním
stavem hladiny řeky.

 Plavání
Možnost plavání v Senohrabech a jeho okolí je v řece Sázavě, na Štičím rybníku
v Mirošovicích a na Hubačovském rybníku v Mnichovicích. Pro veřejnost je také
zpřístupněn venkovní bazén Hotelu SEN v Senohrabech.
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 Běh a běžecké lyžování
K těmto aktivitám jsou využívány různé úseky turistických tras, lesních a polních
cest, a mimo jiné i tratě v režii lyžařského oddílu TJ Sokol Senohraby se startem
na Vávrově palouku. Tyto tratě jsou vytyčovány a udržovány lyžařským oddílem.
Při pořádání závodu Podzimní běh lyžařů je značení trati významně posíleno a
tratě jsou perfektně připraveny.

 Bruslení
Pokud jsou příznivé podmínky, v Senohrabech se bruslí na rybníčku pod zvoničkou
a na nohejbalovém hřišti, které jak už bylo zmíněno, je v mrazivém zimním období
díky dobrovolníkům přeměněno na kluziště. Pokud nejsou podmínky příznivé, je
možné využít veřejné bruslení na zimním stadionu ve Velkých Popovicích,
Benešově nebo v Říčanech.
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 Jezdectví
Nedaleko Senohraby v obci Čtyřkoly od roku 2015 funguje jezdecký areál
Čtyřkolák, který nabízí jezdecký výcvik nejen dětí, ale i dospělých.

 Golf
V okolí Senohrab je několik golfových hřišť. Nejbližším je Loreta golf club
Pyšely, cca 7 km od Senohrab. Další golfová hřiště v okolí jsou Golf na
zámku Štiřín, Golf resort Konopiště, Adventure Golf Benešov atd.

4. FORMY PODPORY ROZVOJE SPORTU V OBCI SENOHRABY
Snahou obce je vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybové
aktivity, včetně stabilizace sportovního zázemí dle potřeb obyvatel obce. Výstavba
sportovní vybavenosti nebo volnočasových sportovních areálů znamená pro obec
nejenom vysokou vstupní investici, ale také každoroční výdaje na provoz a údržbu.
Nejedná se jen o udržení funkčnosti, provozu, kapacity, ale především bezpečnosti.
Cílem je nejen zachovat v obci stávající plochy sloužící ke sportování a volnočasovým
aktivitám, ale vytipovat plochy nové, které je možné k těmto aktivitám v budoucnu
využít.

4.1

Přímá podpora

 Financování sportu z rozpočtu obce


Obec Senohraby bude dle možností rozpočtu uvolňovat finanční prostředky na
podporu sportu, na podporu provozu sportovních spolků a na podporu
sportovních akcí pořádaných v obci.



Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu bude obec z veřejných
prostředků investovat do rekonstrukce, modernizace a údržby sportovišť.
 Rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení – rekonstrukce
stávajících sportovních zařízení s ohledem na dlouhodobé budoucí užívání,
sledování trendů vývoje a doplňování či obnovování vybavení pro sportovní
aktivity, a především zajišťování jejich bezpečnosti.
 Údržba existujících sportovních zařízení – údržba stávajícího sportovního
zařízení z důvodu nežádoucího zhoršení technického stavu.
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Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu bude obec z veřejných
prostředků (dle finančních a dotačních možností obce) investovat do nových
sportovišť, které budou vhodně doplňovat stávající sportovní zařízení.
Možnost rozšíření stávajících sportovišť v obci:
 Výstavba workoutového hřiště. Obec záměr připravuje, mapuje možná místa
k jeho realizaci a zároveň veškeré možné dotační tituly. Jednou z variant je
umístění workoutového hřiště na obecní pozemky č. 354/5 a č. 354/19 za
fotbalovým hřištěm.
 Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Výstavba tohoto hřiště
rozšíří možnosti sportovního vyžití obyvatel obce. Zrealizování tohoto
projektu se uvažuje na pozemku v ulici U Tunelu č. 510/31, který je ve
vlastnictví České dráhy, a. s.. Tento pozemek má v dlouholetém pronájmu
TJ Sokol Senohraby. Případná realizace projektu bude ve spolupráci s TJ
Sokol Senohraby.
 Revitalizace školního hřiště na pozemcích obce č. 412/2, 412/1, 412/15.
Obnova a doplnění herních prvků.
 Revitalizace části školního hřiště určeného pro MŠ Senohraby na obecním
pozemku č. 412/2. Po dokončení přestavby budovy MŠ dojde i k revitalizaci
a rozšíření části školního hřiště určeného pro MŠ Senohraby. Hřiště bude
osazeno novými herními prvky.
 Možnost revitalizace obecního pozemku č. 454/1 a přilehlých pozemků u
bývalého skokanského můstku v Hrušově. TJ Sokol Senohraby ve
spolupráci s obcí Senohraby nechal na tuto oblast v roce 2015 zpracovat
studii sportovního areálu se zimní a letním využitím. Studie navrhuje
například lyžařský vlek, snowtubingovou dráhu, zábavnou dráhu pro děti se
šatnovým zázemím, občerstvení a technické zázemí pro zasněžování a
úpravu areálu. Možnost výstavby běžkařské dráhy s umělým osvětlením a
pumptracku. V létě dráha na sjezd na horských kolech a na kárách. Zázemí
a dráha pro pořádání sportovních soutěží, parkoviště pro veřejnost.
 Podpora TJ Sokol Senohraby při realizování záměrů ohledně výstavby a
přestavby sportovních zařízení zahrnující tělocvičnu se zázemím, hřiště a
jejich okolí.
 Iniciace lepšího propojení cyklotrasou se sousední obcí Mirošovice a tím
zlepšení návaznosti na novou cyklostezku Mnichovice – Říčany – PrahaKolovraty.
 Revitalizace sportovního a relaxačního areálu Senohrabská plovárna a
Baštírna.
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 Využívání dostupných dotačních titulů pro rozvoj sportu v obci
Obec bude mapovat a získávat finanční zdroje z dotačních programů pro další
budování a rekonstrukce sportovních zařízení v obci především od uvedených
poskytovatelů a zprostředkovatelů:






4.2

MAS Posázaví
Středočeský kraj
MŠMT
Nadace Via
Národní sportovní agentura a případně další

Nepřímá podpora

 Podpora jednotlivých sportovních akcí
V obci se každoročně pořádá řada sportovních akcí zmíněných v bodě 3.3. Jedná se
o akce určené pro děti, mládež a dospělé. V rámci základní školy se jedná o akce pro
žáky. Akce spolků jsou pořádány nejen pro členy, ale i pro širokou veřejnost s hojnou
celorepublikovou účastí.


Obec bude zveřejňovat a propagovat sportovní akce v místním tisku, na webových
stránkách, informačních nástěnkách obce a formou informativních SMS.



Obec bude iniciovat spolupráci s místními obyvateli na organizaci a zajištění
sportovních akcí.



Obec umožní bezplatné využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí.

 Obec bude propůjčovat pro sportovní akce materiálně-technické vybavení skrze
spolky Posázaví a Ladův kraj jejichž je členem.

5. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Senohraby byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání konaném dne 15.12.2020 usnesením č. 86/2020. Je zveřejněn na webových
stránkách obce a v tištěné podobě dostupný na obecním úřadě.
Veškeré aktivity uvedené v plánu rozvoje sportu budou průběžně vyhodnocovány a dle
možností rozpočtu obce a dalších získaných finančních zdrojů realizovány. Tento
dokument je jedním z podkladů při tvorbě ročního rozpočtu obce, rozpočtových
výhledů i dlouholetých finančních plánů.
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Zdroje:
www.senohraby.cz
www.tjsokolsenohraby.cz
www.fotbalsenohraby.eu
www.sose.cz
www.hasicisenohraby.cz
www.zssenohraby.cz
www.tkhrusov.cz
www.plovarna-senohraby.cz
https://agenturasport.cz/
https://www.msmt.cz/
http://leader.posazavi.com/cz/welcomeMAS.aspx
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1743-metodika-smscr-k-planu-rozvoje-sportu

V Senohrabech dne 13.12. 2020
Zpracoval: Ing. Lucie Pancířová

………………………………………
Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce

………………………………………
Milan Kraut v.r.
místostarosta obce

