Plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit v obci
Žďárky na období 2020-2030

Projekt „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457, je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Obsah

1.

Základní údaje ...........................................................................................................................................3

2.

Úvod ...........................................................................................................................................................4

3.

Metodický přístup .....................................................................................................................................5
3.1

Fáze 1: sběr podkladů a dat ...............................................................................................................5

3.2

Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření ..............................................................5

3.3

Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu ..................................................................5

4.

Územní charakteristika ............................................................................................................................6

5.

Demografická analýza ..............................................................................................................................7

6.

Školní a školská zařízení v obci ............................................................................................................10

7.

Analýza současného stavu ....................................................................................................................10
7.1

Analýza současného stavu nabídky sportu ......................................................................................10

7.2

Analýza současného stavu sportovní infrastruktury .........................................................................11

8.

Podpora sportu ze strany obce a současný stav financování sportu ..............................................13

9.

Výsledky dotazníkového šetření – školy ..............................................................................................15

10. Výsledky dotazníkového šetření – dotazník pro sportovní organizace ............................................22
11. SWOT analýza .........................................................................................................................................30
12. Strategie rozvoje sportu ........................................................................................................................31
12.1

Prioritní osa č. 1: Podpora sportu pro všechny ................................................................................31

12.2

Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury .............................................................................34

12.3

Prioritní osa č. 3: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování ..................................36

13. Závěr ........................................................................................................................................................38
14. Seznam zkratek .......................................................................................................................................39
15. Seznam tabulek.......................................................................................................................................40
16. Seznam obrázků a grafů ........................................................................................................................41
17. Přílohy ......................................................................................................................................................42

2

1. Základní údaje
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1

Dříve BDO Advisory s.r.o. v průběhu realizace projektu došlo ke změně názvu dodavatele.
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2. Úvod
Tento dokument je výstupem z realizace veřejné zakázky s názvem Plán rozvoje sportu a volnočasových
aktivit v obci a je vypracován pro jednotlivé obce na území Hronovska. Hronovskem je označováno území
SO POÚ Hronov, tedy správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Hronov. Jmenovitě se veřejná
zakázka dotýká obcí Hronov, Stárkov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská a Žďárky. Tento dokument je zaměřen na
obec Žďárky.
Plán rozvoje sportu obce Žďárky je strategickým dokumentem v oblasti sportu, který v souladu s § 6a odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje prioritní osy podpory
sportu a stanovuje cíle a opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany
obce. Tento dokument předkládá efektivní řešení problematiky této oblasti v závislosti na specifických
podmínkách a prioritách obce.
Dokument vznikl na základě komplexní analýzy územně analytických podkladů, sportovní infrastruktury
a financování sportu v obci. Cílem plánu rozvoje sportu je zejména zajištění efektivní, transparentní
a systematické podpory sportu včetně určení finančních prostředků z rozpočtu obce a dalších finančních
zdrojů, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu.
Dle Zákona o podpoře sportu (viz výše § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.) má obec Žďárky za cíl ve své
samostatné působnosti vytvořit následující podmínky pro sport a jeho rozvoj:
•

zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;

•

zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;

•

zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytnout tato
zařízení pro sportovní činnost občanům;

•

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;

•

zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;

•

zpracovat v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajistit jeho provádění.

Tento plán vychází ze státní koncepce v oblasti sportu – Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025.
K pochopení informací zmíněné v tohoto dokumentu, je nutné definovat základní pojmy. Pojem sport
představuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti
kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních
výkonů v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně:
-

Sport pro všechny je definován jako organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace
určená širokým vrstvám obyvatelstva.

-

Sportovním zařízením je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící
výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

-

Sportovní organizací je dle výše zmíněného zákona právnická osoba, pokud je založená za jiným
účelem než dosažení zisku a zahrnuje-li předmět její činnosti činnost v oblasti sportu.

Realizací tohoto strategického dokumentu obec Žďárky deklaruje své směřování v oblasti podpory sportu,
a to efektivně a transparentně podporovat sport na svém území, který vychází jak ze zákona o podpoře sportu
a státní politiky České republiky, tak z přirozené působnosti obce v této oblasti. V rámci tvorby Plánu rozvoje
sportu a volnočasových aktivit zohlednil Zpracovatel již existující Strategický plán obce Žďárky na období
2016-2026.
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3. Metodický přístup
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti Moore Czech Republic s.r.o. ke zpracování plánu rozvoje sportu
obce Žďárky.

3.1 Fáze 1: sběr podkladů a dat
V rámci této podkapitoly jsou shrnuty podklady, z nichž bylo při zhotovení plánu rozvoje sportu vycházeno.
Provedená analýza sportu a sportovní infrastruktury byla založena převážně na:
1. podkladech a souborech poskytnutých Objednatelem (územně analytické podklady, podklady
k financování sportu, počty registrovaných členů sportovních klubů a spolků apod.);
2. dalších podkladech, veřejně dostupných zdrojích a dobré praxi Zpracovatele z realizace zakázek
se stejným nebo obdobným předmětem plnění.
Uvedené podklady byly doplněny o informace získané z rozhovorů s vedením obce a o informace z další
průběžné e-mailové a telefonické komunikace.

3.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření
Podkapitola popisuje fázi, v níž došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření. Na základě těchto
analýz byly identifikovány rozvojové oblasti obce Žďárky v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
Na základě obdržených podkladů ze strany obce byly provedeny následující práce:
• analýza strategických dokumentů obce (územně analytické podklady apod.);
• analýza finančních podkladů (příspěvky na sportovní aktivity obce aj.);
• analýza současného stavu obce (demografická analýza, sportovní vybavenost apod.);
• analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

3.3 Fáze 3: tvorba závěrů a vyhotovení plánu rozvoje sportu
Na základě identifikovaných zjištění v oblasti sportu Zpracovatel vyhotovil koncepční dokument v souladu s § 6
odst. 2 zákona o podpoře sportu, který bude sloužit vedení obce jako soubor podkladových materiálů pro
strategické rozhodování o podpoře sportu a investičních aktivitách obce, které souvisejí se sportovní
a volnočasovou vybaveností obce Žďárky.
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4. Územní charakteristika
Obec Žďárky je jednou z pěti obcí území SO POÚ Hronov, tedy správního území s pověřeným obecním
úřadem Hronov. Území dále vymezují obce Hronov, Stárkov, Velké Poříčí a Vysoká Srbská. Tyto obce spadají
do správního území ORP Náchod, který se nachází v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. Území
SO POÚ je lokalizováno v blízkosti státní hranice s Polskem na jih od Broumovské vrchoviny, z části leží v
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a protéká jím řeka Metuje či potok Dřevíč. Svou rozlohou 58,1 km 2
zaujímá 1,2 % z celkové rozlohy Královéhradeckého kraje.
Samotné Žďárky leží jihovýchodně od města Hronov při státní hranici s Polskem, přibližně 7 km severně od
Náchoda. Obec se nachází v nadmořské výšce 397 m n. m. a protéká jí říčka Brlenka. Rozloha obce je 4,6
km2 a z celkového území ORP Náchod zabírá pouze 1,3 %, tedy nejméně ze všech obcí SO POÚ. Obcí taktéž
prochází hranice CHKO Broumovsko, nicméně do chráněného území spadá pouze její severní část. První
písemná zmínka o Žďárkách pochází z roku 1415 a název obce pochází z období, kdy se v obci vypalovalo
uhlí („žďářilo“).2
Obrázek č. 1: geografická poloha SO POÚ Hronov s vymezením jednotlivých obcí

Zdroj: Mapový podklad – Data50, 2019 © Český úřad zeměměřický a katastrální, vlastní zpracování v programu QGIS

Výše uvedený obrázek prezentuje geografickou polohu SO POÚ Hronov. Jedna z místních částí samotného
města Hronov je oddělena od zbytku města dalšími obcemi a leží ve výběžku při hranici s Polskou republikou.
Z tohoto důvodu je město Hronov barevně odlišeno od ostatních obcí SO POÚ.

2

www.obeczdarky.cz, www.mistopisy.cz
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5. Demografická analýza
Demografická analýza představuje dosavadní vývoj počtu obyvatel, věkovou strukturu obyvatelstva a podíly
z hlediska pohlaví. Na základě výsledků demografické analýzy jsou v druhé části dokumentu navržena
doporučení v oblasti sportu a sportovní infrastruktury. Ta reagují na demografický vývoj sledovaného území
a zasazují se o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu, stejně tak jako využívají
potenciálu sportu v oblasti rozvoje komunitního života. Vzhledem k očekávanému obecnému stárnutí populace
bude udržení pohybových schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout tyto
problémy spojené s demografickým stárnutím obyvatel.
Nejprve je představeno početní složení všech obyvatel zájmového území. Tabulka níže představuje přehled
složení obyvatel jednotlivých obcí SO POÚ Hronov ke konci roku 2018. Nejvíce obyvatel přirozeně žije ve
městě Hronov, které tvoří centrum správního obvodu. Občané z celku obyvatel SO POÚ Hronov tak tvoří
61,5 %. Město Hronov je následováno Velkým Poříčím, kde obyvatelé tvoří necelých 24 % ze všech. Obce
Stárkov a Žďárky představují každá přibližně 6 % z celkového počtu obyvatel správního obvodu. Vysoká
Srbská, jakožto nejmenší obec, poté tvoří z celku obyvatelstva necelá 3 %. Počet obyvatel za celé území
SO POÚ se v absolutních hodnotách blíží 10 000. Průměrná hustota zalidnění SO POÚ Hronov k 31. 12. 2018
je nadprůměrná: 171 obyvatel/km2 (průměr v České republice je 134 obyvatel/km2 a v Královéhradeckém kraji
116 obyvatel/km2).
Tabulka č. 1: obecná charakteristika – počet obyvatel v obcích SO POÚ Hronov (k 31. 12. 2018)
Počet obyvatel
Název obce
Celkem

Ženy

Muži

Hronov

6 125

2 958

3 167

Stárkov

644

337

307

2 356

1 145

1 211

Vysoká Srbská

279

149

130

Žďárky

552

265

287

Celkem

9 956

4 854

5 102

Velké Poříčí

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obec Žďárky měla ke dni 31. 12. 2018 celkem 552 obyvatel, jak můžeme vyčíst z tabulky uvedené níže.
Z hlediska pohlaví bylo na konci roku 2018 v obci 52 % žen a 48 % mužů. Vzhledem k číslům za celkový
průměr ČR se toto rozložení pohlaví liší spíše nepatrně. Ženy v celorepublikovém průměru tvoří 50,8 %
obyvatel a muži 49,2 %. Hustota osídlení obce k 31. 12. 2018 je 120 obyvatel/km2 a je tedy ze všech obcí
v SO POÚ Hronov nejblíže k celorepublikovému průměru (134 obyvatel/km2).
Tabulka č. 2: počet obyvatel – Žďárky (k 31. 12. 2018)

Počet a podíl obyvatel – Žďárky
Muži

Celkem

Ženy

552

265

287

100 %

48 %

52 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Při pohledu na níže uvedený graf, nemá vývoj počtu obyvatel obce Žďárky za posledních 10 let zřejmou
tendenci vývoje. Nejvíce obyvatel (519) měla obec v roce 2009 a 2016. Od roku 2009 počet obyvatel postupně
klesal až k hodnotě 541 obyvatel v roce 2013, kdy obec dosáhla nejmenšího počtu obyvatel ve sledovaných
letech. Od tohoto roku počet obyvatel znovu stoupal až na zmiňovaných 559 v roce 2016. V celém časovém
úseku sledovaných letech se střídají plusové i mínusové roky, jak z hlediska přírůstku přirozeného, tak
i migračního.
Graf č. 1: vývoj počtu obyvatel – Žďárky
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Meziroční přírůstek obyvatel v absolutních i relativních číslech v obci Žďárky za sledované období 10 let
prezentuje tabulka níže. Z dostupných dat byla opět vypočtena průměrná hodnota absolutního přírůstku
populace obce za sledované období. Ta dosahovala hodnoty – 1 obyvatel a za posledních 5 let se jedná
o průměrný přírůstek s hodnotou 2. V otázce relativních hodnot dosáhl průměrný meziroční pokles obyvatel
hodnoty -0,1 % obyvatel ve sledovaných letech (za posledních 5 let v průměru růst 0,4 %). Největší pokles
obyvatel, v absolutních i relativních hodnotách, zažila obec v roce 2013 a 2017, kdy se populace snížila celkem
o 11 obyvatel. Naopak největší nárůst (absolutně i relativně) přišel v roce 2016, kdy se naopak populace obce
zvýšila o 13 obyvatel (2,4 %).
Tabulka č. 3: meziroční přírůstek a úbytek obyvatel – Žďárky (k 31. 12. daného roku)
Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

Počet obyvatel
Rok

(k 31.12. daného roku)

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

2008

558

x

x

2009

559

1

0,2 %

2010

555

-4

-0,7 %

2011

551

-4

-0,7 %
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Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

Počet obyvatel
Rok

(k 31.12. daného roku)

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

2012

552

1

0,2 %

2013

541

-11

-2,0 %

2014

549

8

1,5 %

2015

546

-3

-0,5 %

2016

559

13

2,4 %

2017

548

-11

-2,0 %

2018

552

4

0,7 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Jeden ze základních problémů vývoje populace v dalších letech je otázka jejího stárnutí. Dle Českého
statistického úřadu po celou dobu trvání druhé poloviny 21. století čekají obyvatelstvo zásadní změny ve
struktuře obyvatelstva. V České republice by mělo v druhé půlce 21. století žít 2,5krát více seniorů než dětí.
Tomu nezabrání ani masivnější migrace ani o něco vyšší úroveň plodnosti. 3 Publikace „Proměny věkového
složení obyvatelstva ČR - 2001-2050“4 poukazuje na očekávané proměny věkové struktury obyvatelstva.
Z této publikace vychází, že průměrný celorepublikový podíl osob v produktivním věku se má snižovat až na
hodnotu 56,5 % v roce 2050, u dětí má klesnou na 14,8 % a naopak stále stoupat u kategorie seniorů, která
by měla představovat v roce 2050 hodnotu 28,6 %.
Z důvodu očekávaného stárnutí populace jsou uváděny rozdílné hodnoty počtů obyvatel dle základních
věkových skupin. Obyvatelstvo je zpravidla děleno do tří hlavních věkových skupin – do dětské (0-14 let),
produktivní (15-64 let) a seniorské/postproduktivní (65 a více let). Počet obyvatel v těchto věkových skupinách
v časovém odstupu 10 let mezi lety 2008 a 2018 prezentuje tabulka níže. Jak je z tabulky zřejmé, tak největší
rozdíl v absolutních hodnotách je zaznamenán v produktivní skupině obyvatel, v meziročním srovnání let 2008
a 2018 je hodnota úbytku -7,6 %. Naopak největší relativní zvýšení počtu osob můžeme sledovat u generace
starší 64 let, kde tato hodnota činí 24,4 %.
Tabulka č. 4: věková struktura – Žďárky (k 31. 12. daných let)
Z toho ve věku
Rok

Počet obyvatel

Průměrný věk
0-14 let

65 a více let

15-64 let

2008

558

76

396

86

40,0

2018

552

79

366

107

43,7

Rozdíl let

-6

+3

- 30

+ 21

+ 3,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Průměrný věk obyvatel obce Žďárky se v rozdílu let 2008 a 2018 zvýšil o 3,7 roku. Populace obce zestárla,
nicméně v obcích s malým počtem obyvatel tvoří jednotlivec daleko větší (silnější) procento celkové populace.
3

Stárnutí se nevyhneme: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947
4 Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050 (https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-vyrazne-meni)
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Obyvatelstvo obce ke konci roku 2018 bylo taktéž celkově starší (43,7 let), než je průměr v celé České
republice (42,3 let). Obyvatelé v produktivním věku obce Žďárky v tomto období tvořili 66,3 %, což je stále více
než celorepublikový průměr (64,5 %). Naopak podíl dětí v populaci obce má nižší hodnotu (14,3 %), než je
průměr celé České republiky (15,6 %). Podíl obyvatel starší generace se od celorepublikového průměru
prakticky neliší (19, 4 % a 19,6 % za ČR).
Pro efektivní plánování strategie sportu a volnočasových aktivit obce Žďárky, bylo potřeba detailnější analýzy
z hlediska věkového složení obyvatel (tabulka níže). Aktuální rozřazení obyvatel dle věku je stěžejní pro
následná doporučení ke strategii v návrhové části dokumentu. Obyvatelé v rámci jednotlivých zvolených
věkových skupin mají z hlediska sportování jiné potřeby a preference. Z důvodu jiných možností využití
sportovišť a dalších prostor a zájmů v oblasti sportu i volnočasových aktivit občanů v různorodém věku, je
nutné jednotlivé věkové kategorie řešit odděleně.
Tabulka č. 5: věkové skupiny obyvatel – Žďárky (k 31. 12. 2018)

Počet
obyvatel

552
100 %

Z toho věkové skupiny
0-4 let

5-14 let

15-24 let

25-64 let

85 a více let

65-84 let

22

57

45

321

99

8

4%

10,3 %

8,2 %

58,2 %

17,9 %

1,4 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

6. Školní a školská zařízení v obci
Škola má v oblasti podpory sportu, zejména v menších obcích, nezastupitelnou roli. V obci Žďárky funguje
sloučená Základní a Mateřská škola Žďárky. Základní škola je malotřídní školou s výukovou 1. stupně, ve
kterých je vyučováno prvních pět ročníků. Vedle budovy Základní školy je umístěna taktéž budova Mateřské
školy. Kapacita základní školy je 58 dětí, mateřské školy poté 28. Součástí ZŠ a MŠ Žďárky je školní družina
a školní jídelna. Škola i školka nabízí dětem rodinnou a klidnou atmosféru, úzký kontakt mezi učitelkami děti
i jejich rodiči. Pro děti jsou k dispozici kroužky, pestré volnočasové aktivity i bohaté sportovní vyžití. Ve škole
se mohou děti učit na flétnu a taktéž škola pořádá výstavy, divadelní představení či Tvořivá odpoledne pro děti
a rodiče. V neposlední řadě škola dává velký důraz na enviromentální vzdělávání – děti chodí čistit lesy, třídí
odpad či sbírají léčivé bylinky. Žďárky, podobně jako ostatní obce na Hronovsku, jsou umístěné v krásném
přírodním prostředí a škola tak učí děti si přírody vážit. Informace o sportování na škole poté vychází
z dotazníku pro školy, který škola vyplnila.

7. Analýza současného stavu
Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury v obci. Předmětem
zájmu jsou zejména sportovní organizace na území obce, sportovní infrastruktura a sportovní programy či
akce realizované na území obce.

7.1 Analýza současného stavu nabídky sportu
Podkapitola analyzuje současnou situaci z hlediska členství ve sportovních organizacích na území obce
Žďárky. V obci se nachází jediná sportovní organizace, a to Tělovýchovná jednota Sokol Žďárky, z.s. (dále
také jako TJ Sokol Žďárky). V roce 2019 čítal TJ Sokol Žďárky dohromady 136 aktivních členů. Vývoj počtu
členů včetně struktury členské základny je znázorněn v následující tabulce. Jak je z tabulky zřejmé, tak počet
členů této tělovýchovné jednoty je klesající, kdy mezi lety 2015 až 2019 se členská základna snížila o 16 členů
(-11 %). V Sokolu Žďárky jsou registrovány čtyři oddíly: Hrátky s dětmi, Tenis, Stolní Tenis a Florbal. Hrátky
s dětmi jsou určené pro matky s dětmi od 0-3 let věku – děti nejsou uvedené v tabulce členů Sokola (počet
těchto nejmenších dětí se pohybuje kolem 10). Je velmi pozitivní, že i pro takto malé děti a jejich rodiče funguje
v obci kolektivní volnočasová aktivita. Florbal hraje v obci mládež (15-30 let), nicméně není svou podstatou
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skutečným oddílem TJ. Podrobnější rozdělení členů za všechny věkové kategorie dle pohlaví je k nalezení
v příloze dokumentu jako Příloha č.1.
Tabulka č. 6: vývoj členské základny TJ Sokol Žďárky
Počet členů ve věku
Rok

Celkem
do 5 let

6-18 let

19-64 let

nad 65 let

2015

0

36

90

26

152

2016

1

38

87

22

148

2017

0

37

84

21

142

2018

1

40

80

17

138

2019

1

42

78

15

136

Zdroj: podkladové materiály obce Žďárky, vlastní zpracování

Sportovní aktivity v obci Žďárky jsou dále realizovány převážně pod záštitou školy (tzv. „zdravoťák“). Jedná se
o Cvičení pro zdraví, Naše ženy (ženy v důchodovém věku) a Nohejbal (muži). Dále v obci působí Sbor
dobrovolných hasičů (SDH Žďárky). Sbor dobrovolných hasičů Žďárky realizuje volnočasové a sportovní
aktivity a podílí se na různorodých činnostech obce. Hasiči fungují samostatně a úzce spolupracují s obcí např.
při Pálení čarodějnic (požární bezpečnosti včetně ohňostroje) či pomáhali při oslavách 650 let obce. Dále
taktéž pořádají ples, hasičské soutěže pro dospělé v rámci jejich činnosti a členství, výlety pro členy a rodinné
příslušníky. Řada členů SDH Žďárky působí i v TJ Sokol Žďárky.

7.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku obce. Obec
Žďárky disponuje následující sportovní infrastrukturou, zobrazenou níže v tabulce.
Tabulka č. 7: seznam sportovní infrastruktury obce Žďárky
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce
•

Víceúčelová

budova

fungující

též

jako

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiného subjektu

místní

•

tělocvična,
•

Louka za tenisovými kurty, která rozměrově odpovídá
fotbalovému hřišti a je pro fotbal využívaná,

Plocha (hřiště) upravené pro malou kopanou a další

•

Tenisové kurty (umístěné na pozemku obce).

sporty (plocha je upravena jemnou šedou drtí),
•

Pozemek pod tenisovými kurty,

•

Plocha zavezeného původního koupaliště, na které se
předpokládá vybudování infrastruktury pro potřeby
sportu,

•

Stará a nevyhovující budova původní kabiny umístěná
ve sportovním areálu obce,

•

Louka pro hasičské soutěže.

Zdroj: podkladové materiály obce Žďárky; vlastní šetření, vlastní zpracování

Z hlediska sportovní infrastruktury tvoří klíčovou sportovní infrastrukturu Víceúčelová budova, která slouží
obci jako Kulturní dům pro společenské a kulturní události, ale i jako místní Tělocvična. Budova potřebuje
zásadní rekonstrukci ve více ohledech. Objekt víceúčelové budovy byl v minulosti jeden z nejlepších v okolí,
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zásadní nejen pro samotnou obec, ale i pro širší zájmové území a disponuje největší plochou sálu v dalekém
okolí. V minulosti a stále i dnes je využíván například pro pořádání plesů. Budova je v současné době ve velmi
nevyhovujícím stavu a je potřeba její kompletní rekonstrukce, která by byla provedena po jednotlivých etapách,
aby byl zachován její provoz. Budova je pro sportování (i další aktivity) využívána jak školou, tak tělovýchovnou
jednotou. Prozatím byla zpracována základní dokumentace k rekonstrukci víceúčelové budovy, u které je
potřeba provést další úpravy. Obec chce budovu postupně kompletně zrekonstruovat včetně zateplení budovy,
výměny oken, zajištění vhodné bezbariérovosti či rekonstrukce střechy. Dalším zásadním bodem budovy je
její podlaha. Povrh podlahy musí mít vhodný povrh jak pro sport, tak pro tanec, tedy parkety. Parkety jsou,
podobně jako další vybavení budovy, ve špatném stavu a potřebují kompletně zrekonstruovat. Na tuto opravu
parket byly vypracovány dva návrhy. Prvním je celková rekonstrukce původní podlahy, druhým návrhem je
překrytí nynější podlahy OSB deskami, které by byly následně přebroušeny a nalakovány speciálním (velmi
tvrdým) lakem.
Dalším sportovištěm je venkovní hřiště sousedící s Víceúčelovou budovou. Je zde jednoduché hřiště
s povrchem upraveným jemnou šedou drtí, na kterém se hraje malá kopaná či další sporty, tenisové kurty
a travnatá plocha, na které se hraje fotbal. Pozemek pod tenisovými kurty je v majetku obce a obec tuto
plochu bezplatně pronajímá TJ Sokol Žďárky.
Travnatá plocha patří soukromé osobě, která uvažuje o prodeji těchto pozemků. Majitel nabízel pozemky
i obci, nicméně tuto nabídku město odmítlo s tím, že je pro obec finančně nevýhodná. Sborem dobrovolných
hasičů je dále využívána specifická louka pro pořádání hasičských soutěží. Posledním sportovištěm je
bývalé koupaliště, které je dnes zavezené a obec plánuje tuto plochu vyžít pro rozšíření sportovní
infrastruktury. V rámci vybavení sportovní infrastruktury disponuje obec také původní kabinou, která je
umístěná u zavezeného koupaliště. Tato kabina potřebuje taktéž rekonstrukci, jelikož je v nevyhovujícím
technickém stavu a nemůže být plně využita při sportování občanů.
Obcí Žďárky dále prochází dvě cyklotrasy a jeden cyklookruh:
•

cyklotrasa č. 4281 – Žďárky – Hronov – Velké Poříčí – Běloves – Náchod (17 km);

•

cyklotrasa č. 4152 – Velké Poříčí – Žďárky – Vysoká Srbská – Bezděkov nad Metují – Police nad
Metují (12 km);

•

cyklookruh T. G. Masaryka – Náchod – Velké Poříčí – Žďárky – Bukowina (Polsko) – Kudowa Zdrój
– Náchod (36 km).
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8. Podpora sportu ze strany obce a současný stav financování sportu
Podpora sportu ze strany obce není pouze finančního charakteru ve formě přímých příspěvků, ale
i prostřednictvím zvýhodnění, která obec spolkům a obecně občanům poskytuje. Obec například bezplatně
půjčuje víceúčelovou budovu a ostatní sportovní infrastrukturu jak TJ Sokol Žďárky, tak i sportovním kroužkům,
které fungují pod záštitou školy a dalším obecním spolkům.
Na grafu níže je prezentována struktura rozpočtu obce Žďárky dle konečných skutečných částek. Z tohoto
důvodu není v grafu uveden rok 2019, jelikož skutečná výše příjmů a výdajů za celý rok 2019 není
v současném okamžiku zveřejněna (únor 2020). Je zřejmé, že rozpočet města byl ve sledovaném období
koncipován spíše jako deficitní, kdy celkové výdaje obce byly vyšší než její příjmy. Výjimkou byl rok 2016, kdy
byl rozpočet přebytkový, tj. s kladným rozpočtovým saldem. Nejmarkantnější deficit vznikl naopak
v následujícím roce 2017 a to z důvodu vysokých investičních nákladů.
Graf č. 2: rozpočet obce Žďárky mezi lety 2015-2018
0 Kč

6 000 000 Kč

12 000 000 Kč 18 000 000 Kč 24 000 000 Kč 30 000 000 Kč 36 000 000 Kč 42 000 000 Kč

6 723 tis. Kč
2015

8 617 tis. Kč
3 801 tis. Kč
4 815 tis. Kč

12 440 tis. Kč
2016

11 551 tis. Kč
4 485 tis. Kč
7 065 tis. Kč

20 809 tis. Kč
2017

35 369 tis. Kč
3 562 913 Kč
31 806 tis. Kč

8 927 tis. Kč
2018

11 338 tis. Kč
7 501 tis. Kč
3 836 tis. Kč

celkové příjmy

celkové výdaje

běžné výdaje

investiční výdaje

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Níže uvedená tabulka zobrazuje výši finančních dotací, které obec za období 2015-2019 přidělila na sportovní
aktivity v obci, povětšinou se jedná o finanční příspěvky na činnost TJ Sokolu Žďárky a SDH Žďárky.
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Graf č. 3: příspěvky obce na podporu sportu v letech 2015-2019
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Zdroj: podkladové materiály obce Žďárky, vlastní zpracování

Níže uvedená tabulka představuje výši příjmů a nákladů na provoz víceúčelové budovy. Celkové výdaje se
skládají povětšinou z nákladů na provoz (90 % a více), zbytek výdajů jsou finanční částky směřované na
opravy. Celkovými příjmy jsou ve většině příjmy z pronájmu. Obec pronajímá prostor budovy mimo akce obce
z důvodu využitelnosti za poplatek, který může být opět využit na financování oprav budovy. Jak je však
z tabulky viditelné, tak tyto příjmy z pronájmu jsou minimální a spíše symbolické. Náklady na provoz budovy
jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Obec místním spolkům a ZŠ nic nevykazuje a tyto částky považuje za
službu občanům.
Tabulka č. 8: příjmy a výdaje – víceúčelová budova

Rok

Celkové výdaje

Celkové příjmy

2015

225 344 Kč

10 879 Kč

2016

185 430 Kč

8 679 Kč

2017

168 512 Kč

8 116 Kč

2018

178 835 Kč

12 535 Kč

2019

131 335 Kč

17 501 Kč

Zdroj: podkladové materiály obce Žďárky, vlastní zpracování

Obec v posledních letech (2015-2019) vydala pouze v roce 2015 jednu investici na rozvoj sportovní
infrastruktury, a to investici do víceúčelové budovy v částce 117 892 Kč.
V tomto směru se zastupitelstvo obce snaží o plány související s rozvojem sportu v obci (viz výše) a chce
uskutečnit v následujícím zvoleném časovém období několik zásadních kroků v tomto směru, jelikož je stav
některých sportovišť ve velmi špatném stavu a občané obce mají z tohoto důvodu omezené možnosti
sportování. Z tohoto důvodu se obec bude snažit získat dotační prostředky na projekty v rámci rozvoje sportu.
Hřiště (plocha upravená šedou drtí) v majetku obce jsou volně přístupné občanům obce, není zde žádná
překážka ve formě plotu. Tenisové kurty jsou naopak oplocené a přístupné za poplatek všem, kdo se nahlásí
TJ Sokolu Žďárky. Tělocvična je obcí pronajímána taktéž za poplatek, výši poplatků dle sezóny můžeme vidět
v tabulce níže. Jak bylo již zmíněno, tak pronájem tělocvičny je pro školu a místní spolky zdarma.
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Tabulka č. 9: výše částek za pronájem víceúčelové haly
Období

1 hodina

1 den

5 a více dní

3 dny

Léto
(duben–září)

100 Kč

300 Kč

800 Kč

1000 Kč

Zima
(říjen–březen)

200 kč

300 Kč

800 Kč

1000 Kč

včetně energií

+ skutečný stav
energií

+ skutečný stav
energií

+ skutečný stav
energií

Doplňující
informace

Zdroj: webové stránky obce Žďárky, vlastní zpracování

9. Výsledky dotazníkového šetření – školy
V souvislosti s Plánem rozvoje sportu a volnočasových aktivit v obci Žďárky bylo uskutečněno dotazníkové
šetření určené pro školy na daném území. Výsledky dotazníkové šetření provedeného na ZŠ Žďárky jsou
prezentovány na následujících stránkách. Základní škola Žďárky nedisponuje sportovními třídami, ani třídami
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Také není členem Asociace školních sportovních klubů České republiky.

Tabulka č. 10: Pořádá Vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní akce? Pokud ano, vyjmenujte je a doplňte je
o základní popisné informace (např. tradiční termín konání, počet účastníků, velikost akce apod.).

Pořádá vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní
akce?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

vybíjená

ZŠ a MŠ Žďárky v květnu pořádá turnaje malotřídních škol ve vybíjené, přičemž při pořádání turnajů se vždy
střídají účastněné malotřídní školy (podobně jako ZŠ a MŠ Hronov – Velký Dřevíč). Turnaje se účastní přibližně
60 žáků, podle počtu zúčastněných škol. Těchto turnajů se škola samozřejmě taktéž účastní.

Tabulka č. 11: Pořádá Vaše školské zařízení sportovní kurzy a soustředění?

Pořádá vaše školské zařízení sportovní kurzy a
soustředění?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

Jiné: plavecký výcvik v rámci výuky TV

U této odpovědi bylo celkem 5 možných odpovědí, přičemž mohla být vybrána jedna i více odpovědí. Škola
pořádá plavecké výcviky v rámci výuky tělesné výchovy. Plavecký výcvik čítá 9–10 lekcí a trvá 90 minut. Dále
byly na výběr možnosti: „Ne.“; „Ano, a to lyžařský kurz.“; “Ano, a to plavecký kurz“; „Ano, a to vodácký kurz“
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Tabulka č. 12: Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše školské zařízení?
Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše
školské zařízení?

Název školského zařízení

tělocvična
venkovní hřiště

ZŠ a MŠ Žďárky

příhodné prostředí pro pohyb venku v okolí školy
ZŠ a MŠ Žďárky disponuje pouze dvěma školskými zařízeními, a to tělocvičnou a venkovním travnatým
hřištěm. Jelikož je škola zřízena obcí Žďárky (příspěvková organizace), tak všechny tato sportoviště jsou
samozřejmě majetkem obce, jak bylo uvedeno výše. Tělocvičnou je myšlena víceúčelová budova v obci.

Tabulka č. 13: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur užívaných v rámci hodin tělesné
výchovy ve Vašem školském zařízení?
Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních
infrastruktur užívaných v rámci hodin tělesné výchovy ve
Vašem školském zařízení?

Název školského zařízení a využívaná
infrastruktura

Velmi dobrá

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

tělocvična
ZŠ a MŠ Žďárky

venkovní hřiště
příhodné prostředí pro
pohyb venku v okolí školy

Školské zařízení disponuje dvěma školskými zařízeními, která mají rozdílnou kvalitu a děti tráví také čas
v krásném prostředí obce Žďárky. Tělocvična je dle školy v dobrém stavu, škola se k jejímu stavu nevyjádřila
ani pozitivně, ani negativně. Venkovní travnaté hřiště vykazuje dostatečný stav, a naopak příhodní prostředí
v okolí školy je ve velmi dobrém stavu, přírodní prostředí okolí školy a obecně obce je velmi příjemné.

Tabulka č. 14: Jak hodnotíte vybavenost sportovní infrastruktury užívané v rámci hodin tělesné výchovy ve Vašich
školských zařízeních?

Název školského zařízení

Jak hodnotíte vybavenost sportovní infrastruktury užívané v rámci
hodin tělesné výchovy ve Vašich školských zařízeních?
Velmi dobrá

Dobrá

ZŠ a MŠ Žďárky

ZŠ a MŠ Žďárky hodnotí vybavenost své sportovní infrastruktury jako dobrou.
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Dostatečná

Nedostatečná

Tabulka č. 15: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních postrádáte?

Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských
zařízeních postrádáte?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

venkovní sportovní areál

Ve škole absentuje zejména venkovní sportovní areál, kde by bylo možné realizovat atletické disciplíny.

Tabulka č. 16: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních jsou v nevyhovujícím stavu?
Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských
zařízeních jsou v nevyhovujícím stavu?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

Neumím posoudit, snad žádné.

ZŠ a MŠ Žďárky nemá ve svých školských zařízeních žádné tělovýchovné prvky, které by byly v nevyhovujícím
stavu, nicméně zástupce školy vyplňující tento dotazník uvádí, že neumí situaci posoudit.

Tabulka č. 17: Je sportovní infrastruktura Vašeho školského zařízení dostupná sportovním organizacím nebo
veřejnosti?
Je sportovní infrastruktura Vašeho školského
zařízení dostupná sportovním organizacím nebo
veřejnosti?

Název školského zařízení

Ano, a to v odpoledních hodinách, resp. mimo
hodiny tělesné výchovy.
ZŠ a MŠ Žďárky

Ano, a to o víkendech.
Ano, a to v prázdninovém provozu.

Na výběr bylo celkem 6 odpovědí, přičemž školské zařízení mělo možnost zvolit jednu nebo více možností.
ZŠ a MŠ Žďárky zvolila celkem tři možnosti, a to takové, že sportovní infrastruktura, kterou vlastní (respektive
vlastní obec) je veřejnosti či sportovním organizacím dostupná v odpoledních hodinách, kdy neprobíhají
hodiny tělesné výchovy, o víkendech a také během prázdnin.
Na výběr v této otázce byly dále možnosti: „Ne, školské zařízení je uzavřeno pro veřejnost.“; Ne, ale jsme
ochotni ji za určitých podmínek zpřístupnit“; „Jiné, doplňte:“.
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Tabulka č. 18: Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních infrastruktur?
Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních
infrastruktur?
Název školského zařízení
Přetížena (poptávka
převyšuje nabídku)

Optimálně vytížena
(poptávka odpovídá
nabídce)

Není zcela vytížena
(poptávka je nižší
než nabídka)

tělocvična
ZŠ a MŠ Žďárky

venkovní hřiště
příhodné prostředí pro
pohyb venku v okolí
školy

I přestože jsou sportoviště školského zařízení ZŠ a MŠ Žďárky přístupné veřejnosti či sportovním organizacím
o víkendech, mimo hodiny tělesné výchovy a o prázdninách, ani jedno ze sportovišť není zcela vytíženo.

Tabulka č. 19: Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není součástí Vašeho školského zařízení?
Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není
součástí Vašeho školského zařízení?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

tělocvičnu (venkovní hřiště)

Kromě svých školských zařízení škola využívá i tělocvičnu (venkovní hřiště). Tělocvičnou i venkovním hřištěm
myslel vyplňovatel ta stejná sportoviště, která uvedl výše. Jak bylo upřesněno, škola touto sportovní
infrastrukturou nedisponuje ve smyslu vlastnění infrastruktury (infrastruktura je ve vlastnictví obce), ale ve
smyslu jejího využívání.

Tabulka č. 20: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur (která nejsou ve vlastnictví
školského zařízení)?

Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních
infrastruktur (která nejsou ve vlastnictví školského zařízení)?
Velmi dobrá

ZŠ a MŠ Žďárky

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

tělocvična (venkovní
hřiště)

Využívaná sportovní infrastruktura mimo vlastnictví školy má dostatečnou kvalitu, odpověď se tedy přiklání
spíše k negativnímu vyjádření, ač je stále možné ho využívat a je prozatím dostatečný pro sportování.
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Tabulka č. 21 Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních infrastruktur?
Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše
jmenovaných sportovních infrastruktur?

Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

ZŠ a MŠ Žďárky

Platíme
nájem za
sportovní
infrastrukturu

Sportovní
infrastrukturu
máme vy
výpůjčce

Sportovní
infrastruktura
je volně
přístupná

Jiné

tělocvična
(venkovní hřiště)

V rámci majetkoprávních vztahů je tělocvična (venkovní hřiště) volně přístupné.

Tabulka č. 22: Jak často užíváte výše jmenované sportovní infrastruktury (které nejsou ve vlastnictví školského
zařízení)?
Jak často užíváte výše jmenované sportovní
infrastruktury (které nejsou ve vlastnictví školského
zařízení)?
Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

ZŠ a MŠ Žďárky

Pravidelně
(3-5x týdně)

Pravidelně
(1-2x týdně)

Nepravidelně
(v závislosti na
podmínkách
alespoň 1-2x
měsíčně)

Zcela
nepravidelně
(několikrát do
roka)

tělocvična
(venkovní hřiště)

Využívaná sportovní infrastruktura, jež není ve vlastnictví školského zařízení je využívána pravidelně,
v rozmezí jednou až dvakrát týdně.

Tabulka č. 23: Identifikujte, prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu.

Identifikujte, prosím, sportovní infrastrukturu Vaší
obce, která je v neodpovídajícím stavu.

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

venkovní hřiště

V obci Žďárky je dle školského zařízení v neodpovídajícím stavu venkovní hřiště.

Tabulka 24 Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte.

Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury,
které ve Vaší obci postrádáte.

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

atletický areál

Dle školského zařízení v obci Žďárky chybí atletický areál.
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Tabulka č. 25: Identifikujte, prosím, hrozby rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.

Identifikujte, prosím, hrozby rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.

Název školského zařízení

nedostatek osob věnujících se s dětmi sportu
ZŠ a MŠ Žďárky

nedostatek finančních prostředků
nezájem ze strany zastupitelů (mají jiné starosti
související se zachováním existence obce)

Hrozby rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Žďárkách jsou spatřovány především v nedostatku osob,
které by se společně s dětmi sportu věnovaly. Také je možnou hrozbou nedostatek finančních prostředků na
rozvoj infrastruktury a nezájem ze strany zastupitelů, kteří mají jiné starosti související se
zachováním existence obce.

Tabulka č. 26: Identifikujte, prosím, příležitosti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.

Identifikujte, prosím, příležitosti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.

Název školského zařízení
ZŠ a MŠ Žďárky

dotační programy

Příležitosti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Žďárkách jsou spatřovány především v otázce
dotačních programů.

Tabulka č. 27: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?
Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti
sportu a sportovní infrastruktury?

Název školského zařízení

nedostatek lidí

ZŠ a MŠ Žďárky

nedostatek finančních prostředků

Jako slabé stránky vidí škola především nedostatek lidí a finančních prostředků.

Tabulka č. 28: Jaké jsou dle Vás silné stránky v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?
Jaké jsou dle Vás silné stránky v oblasti sportu a
sportovní infrastruktury?

Název školského zařízení

Neumím posoudit, snad chuť některých osob
sportovat.

ZŠ a MŠ Žďárky

Silné stránky ZŠ a MŠ Žďárky nedokáže posoudit, jako možnost se naskýtá v chuti některých osob sportovat.
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Tabulka č. 29 Jak hodnotíte spolupráci s obecním/městským úřadem Vaší obce v oblasti sportu?
Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

Jak hodnotíte spolupráci s obecním/městským úřadem Vaší
obce v oblasti sportu?
Velmi dobrá

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

ZŠ a MŠ Žďárky

Spolupráce s obecním/městským úřadem v oblasti sportu je dle ZŠ a MŠ Žďárky velmi dobrá.

Tabulka č. 30: Identifikujte, prosím, podněty ke zlepšení této spolupráce s obecním/městským úřadem Vaší obce.

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Žďárky

Identifikujte, prosím, podněty ke zlepšení této
spolupráce s obecním/městským úřadem Vaší obce.

Spolupráce je dobrá.

Ke zlepšení spolupráce s obecním/městským úřadem ZŠ a MŠ Žďárky nemá žádné podněty, spolupráce je
na dobré úrovni.
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10. Výsledky dotazníkového šetření – dotazník pro sportovní organizace
Dále bylo provedeno dotazníkové šetření pro sportovní organizace, v tomto případě tedy pouze pro TJ Sokol
Žďárky.
Tabulka č. 31: Název sportovní organizace a oddílu
Název sportovní organizace

Hrátky s dětmi TJ Sokol Žďárky

Sportovní oddíl

TJ Sokol Žďárky

TJ Sokol Žďárky

Stolní tenis

TJ Sokol Žďárky

Tenisový oddíl

Jak bylo uvedeno výše, tak v obci funguje jediná sportovní organizace, a to TJ Sokol Žďárky. Dotazník vyplnily
tři oddílu Sokola.

Tabulka č. 32: Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě běžnou údržbu Vámi
spravovaných sportovních zařízení
Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě běžnou
údržbu Vámi spravovaných sportovních zařízení?
Název sportovní organizace
Dotace Vaší
obce

Dotace
Královehradec
kého kraje

Dotace
Ministerstva
školství,
mládeže a
tělovýchovy

Sponzorské
příspěvky

Jiné

Hrátky s dětmi TJ Sokol Žďárky
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)
TJ Sokol Žďárky (Tenis)

U otázky bylo možno vybrat více odpovědí. Sportovní organizace nejčastěji čerpají finanční prostředky skrze
sponzorské příspěvky. Dále oba oddíly TJ Sokol Žďárky čerpají dotace obce a zvolily možnost „Jiné“, kdy se
jedná o členské příspěvky.

Tabulka č. 33: Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše sportovní organizace/Váš sportovní oddíl?
Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše
sportovní organizace/Váš sportovní oddíl?

Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Tělocvična (kulturní dům) ve Žďárkách
Kulturní hala ve Žďárkách
Venkovní hřiště – tenisové kurty

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Tenisová hala

Organizace využívají tělocvičnu a kulturní halu ve Žďárkách, venkovní hřiště a tenisovou halu.
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Tabulka č. 34: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních zařízení?
Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních
zařízení?
Název sportovní organizace
Velmi dobrá
TJ Sokol Žďárky
(Hrátky s dětmi)

Tělocvična (kulturní
dům) ve Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Stolní tenis)

Kulturní hala ve
Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Tenis)

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

Venkovní hřiště –
tenisové kurty
Tenisová hala

Kvalita výše jmenovaných sportovních zařízení je velmi podobného rázu. Tři sportovní zařízení mají pouze
dostatečnou kvalitu, avšak venkovní hřiště – tenisové kurty jsou ve velmi dobrém stavu.

Tabulka č. 35: Kdo je vlastníkem výše jmenovaných sportovních zařízení?

Kdo je vlastníkem výše jmenovaných sportovních zařízení?
Název sportovní organizace
Vaše obec

TJ Sokol Žďárky
(Hrátky s dětmi)

Tělocvična (kulturní
dům) ve Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Stolní tenis)

Kulturní hala ve
Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Tenis)

Školské
zařízení

Soukromý
vlastník

Naše
sportovní
organizace

Jiná
sportovní
organizace

Jiné

Venkovní hřiště –
tenisové kurty
Tenisová hala

Z hlediska vlastnictví sportovních zařízení zde lze opět shledat podobnosti. Tři využívaná zařízení patří do
vlastnictví obce, pouze tenisové kurty patří organizaci TJ Sokol Žďárky.
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Tabulka č. 36: Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních zařízení?

Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše
jmenovaných sportovních zařízení?
Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky
(Hrátky s dětmi)

Tělocvična (kulturní
dům) ve Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Stolní tenis)

Kulturní hala ve
Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Tenis)

Platíme
nájem za
sportovní
zařízení

Sportovní
zařízení
máme vy
výpůjčce

Jsme
vlastníkem
sportovního
zařízení

Sportovní
zařízení je
volně
otevřené

Jiné

Venkovní hřiště –
tenisové kurty
Tenisová hala

V rámci majetkoprávního vztahu organizace nejčastěji platí za sportovní zařízení nájem. Jak bylo výše řečeno,
tenisové kurty patří do vlastnictví organizace TJ Sokol Žďárky a v případě tělocvičny je zařízení ve výpůjčce.
Dle komunikace se zástupci obce je však víceúčelová budova k dispozici místním spolkům zdarma, tudíž zde
při vyplňování dotazníku došlo nejspíše k omylu ze strany oddílů TJ (Stolní tenis a Tenis), jelikož označili
možnost, že platí za nájem.

Tabulka č. 37: Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení?

Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení?
Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky
(Hrátky s dětmi)

Tělocvična (kulturní
dům) ve Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Stolní tenis)

Kulturní hala ve
Žďárkách

TJ Sokol Žďárky
(Tenis)

V rámci
pravidelných
tréninků
(1-2x týdně)

V rámci
pravidelných
tréninků
(3-5x týdně)

Nepravidelně (v
závislosti na
podmínkách
alespoň 1-2x
měsíčně)

Zcela
nepravidelně
(pouze několikrát
do roka)

Venkovní hřiště –
tenisové kurty
Tenisová hala

Využívání jednotlivých sportovních zařízení je nejčastěji využíváno v rámci pravidelných tréninků jednou až
dvakrát týdně, kulturní halu ve Žďárkách využívá TJ Sokol Žďárky v rámci pravidelných tréninků častěji, a to
třikrát až pětkrát týdně.
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Tabulka č. 38: Poskytuje Vaše sportovní zařízení užívání jiným subjektům?
Poskytuje Vaše sportovní zařízení užívání jiným
subjektům?

Název sportovní organizace

Ano, ve vymezených časech je zařízení volně
k dispozici jiným organizacím nebo veřejnosti.

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Ne, nejsme vlastníky sportovního zařízení.
Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo
veřejnosti.

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Ano, ve vymezených časech je zařízení volně
k dispozici jiným organizacím nebo veřejnosti.

Hrátky s dětmi TJ Sokol Žďárky ve vymezených časech poskytuje své sportovní zařízení jiným organizacím
nebo veřejnosti, stejně tak jako TJ Sokol Žďárky (oddíl tenisu), které navíc pronajímají zařízení jiným
organizacím či veřejnosti.
Jako další odpověď byla možnost: „Ne, sportovní zařízení užívá pouze naše organizace / náš oddíl.“ a „Jiné“.

Tabulka č. 39: Ocenili byste větší otevřenost školní sportovní infrastruktury sportovním klubům?

Ocenili byste větší otevřenost školní sportovní infrastruktury
sportovním klubům?
Název sportovní organizace
Ano, a to o
víkendech.

Ne.

Ano, a to
v prázdninovém
provozu.

Ano, a to
v odpoledních
hodinách.

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)
TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Sportovní organizace by ocenily větší otevřenost školní sportovní infrastrukturu především o víkendech
a v prázdninovém provozu. Větší otevřenost by byla vhodná i v odpoledních hodinách.

Tabulka č. 40: Identifikujte prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu

Identifikujte prosím, sportovní infrastrukturu Vaší
obce, které je v neodpovídajícím stavu

Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Tělocvična (kulturní dům) ve Žďárkách

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Zastaralá, potřebuje inovovat

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Průměrná
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Jednotlivé oddíly uvedly, že celková sportovní infrastruktura obce je nevyhovující a zastaralá.
V neodpovídajícím stavu v obci dle organizací byla specificky zmíněna tělocvična, tedy víceúčelová budova
sloužící i jako Kulturní dům.
Tabulka č. 41: Jak hodnotíte vytíženost sportovní infrastruktury ve Vaší obci?

Jak hodnotíte vytíženost sportovní infrastruktury ve Vaší obci?
Název sportovní organizace
Přetížena
(nedostatečné
kapacity
sportovišť)

Zcela
(optimálně)
vytížena, nikoli
však přetížena

Významně,
nikoli však zcela
vytížena

Není optimálně
vytížena

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)
TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Na vytíženost sportovní infrastruktury ve Žďárkách mají organizace odlišný názor. Byla uvedena možnost
zcela vytížena, významně vytížena a není optimálně vytížena.

Tabulka č. 42: Jak hodnotíte sportovní vybavenost Vaší obce?

Název sportovní organizace

Jak hodnotíte sportovní vybavenost Vaší obce?

Dostatečná

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

(obec disponuje pouze základní sportovní infrastrukturou, která nám
umožňuje organizaci sportovní činnosti, postrádáme však některé klíčové
prvky sportovní infrastruktury)
Dostatečná

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

(obec disponuje pouze základní sportovní infrastrukturou, která nám
umožňuje organizaci sportovní činnosti, postrádáme však některé klíčové
prvky sportovní infrastruktury)
Dostatečná

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

(obec disponuje pouze základní sportovní infrastrukturou, která nám
umožňuje organizaci sportovní činnosti, postrádáme však některé klíčové
prvky sportovní infrastruktury)

Všechny sportovní organizace se shodly na tom, že sportovní vybavenost obce Žďárky je dostatečná.
Další možnosti odpovědí byly: „Velmi dobrá (obec disponuje veškerou sportovní infrastrukturou, kterou
potřebujeme k organizaci sportovní činnosti); „Nedostatečná (obec nedisponuje základními prvky sportovní
infrastruktury, sportovní vybavenost nám brání v organizaci sportovní činnosti).“ a „Jiné“.
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Tabulka č. 43: Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte.

Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktur,
které ve Vaší obci postrádáte.

Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Hřiště pro děti
Chybí zázemí pro venkovní sportoviště
Lepší hřiště na fotbal

TJ Sokol Žďárky (Tenis)
Není hřiště na basket
Ve Žďárkách organizace postrádají zejména hřiště pro děti, hřiště na basketbal a celkové zázemí pro venkovní
sportoviště. Zároveň je nedostačující hřiště na fotbal.

Tabulka č. 44: Identifikujte, prosím, hrozby, které Vás nejvíce ohrožují v organizaci sportovní činnosti.

Identifikujte, prosím, hrozby, které Vás nejvíce
ohrožují v organizaci sportovní činnosti.

Název sportovní organizace

Nedostatečná kvalita sportovní infrastruktury.
TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Nedostatečná obecní/městská vybavenost
sportovní infrastrukturou.
Nedostatek finančních prostředků.

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)
Nedostatečná kvalita sportovní infrastruktury.
Nedostatek finančních prostředků.
TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Nedostatek trenérů (lektorů).
Nedostatečná kvalita sportovní infrastruktury.

U otázky bylo možné vybrat více odpovědí. Jako hrozby organizace vidí především nedostatečnou kvalitu
sportovní infrastruktury a nedostatek finančních prostředků. Pro organizace je ohrožující i nedostatek trenérů
(lektorů) a nedostatečná obecní vybavenost sportovní infrastrukturou.
Na výběr bylo možnost více odpovědí, přičemž další možnosti byly; „Úbytek členské základny.“; „V organizaci
sportovní činnosti nás nic neohrožuje.“ a „Jiné“.
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Tabulka č. 45: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci bez potřeby finančních investic?
Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve
Vaší obci bez potřeby finančních investic?

Název sportovní organizace

Péče o sport
TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Rozvoj pohybové aktivity
Všestranně rozvíjet sportování dětí a dospělých

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Podporovat mládež a vést je ke sportu

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Děti, které chtějí sportovat

Jako hlavní příležitost, která nevyžaduje finanční investice, byla uvedena péče o pohyb a rozvoj pohybové
aktivity a obecně všestranné rozvíjení sportu u dětí a dospělých.

Tabulka č. 46: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci vyžadující významné finanční
investice, delší dobu přípravy apod.?

Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve
Vaší obci vyžadující významné finanční investice,
delší dobu přípravy apod.?

Název sportovní organizace

Rekonstrukce tělocvičny (kulturního domu), který
začíná být v havarijním stavu

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Vybudování hřiště pro děti
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Multifunkční sportoviště

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Renovace haly

Mezi hlavní příležitosti, jež vyžadují významnou finanční investici dle organizace patří především rekonstrukce
tělocvičny, která je v havarijním stavu, vybudování hřiště pro děti a vybudování multifunkčního hřiště.
Tabulka č. 47: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?

Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti
sportu a sportovní infrastruktury?

Název sportovní organizace

Havarijní stav tělocvičny
TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Chybějící hřiště pro děti

TJ Sokol Žďárky (stolní tenis)

Nedostatečná angažovanost

TJ Sokol Žďárky (tenis)

Není správce sportovišť

Jako slabé stránky Žďárek organizace uvedly havarijní stav tělocvičny, chybějící hřiště pro děti, nedostatečnou
angažovanost a absenci správce sportovišť.
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Tabulka č. 48: Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?

Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)
TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)
TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti sportu
a sportovní infrastruktury?

Stále více sportujících, převážně dětí
Finanční podpora
Lidé v TJ Sokol, kteří se o sportoviště starají

Mezi silné stránky Žďárek dle organizací patří stále zvyšující se počet sportujících, finanční podpora a lidé
v TJ Sokol, kteří se o sportoviště starají.
Tabulka č. 49: Jaké by měly být dle Vás hlavní priority rozvoje sportu ve Vaší obci?

Název sportovní organizace

Jaké by měly být dle Vás hlavní priority rozvoje sportu ve Vaší
obci?

Podpora sportu pro všechny věkové kategorie.
TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

Zvyšování odbornosti ve sportu (vzdělávání trenérů).
Obnova a budování sportovních zařízení.
Podpora sportu pro všechny věkové kategorie.

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

Rozvoj školního sportu
Obnova a budování sportovních zařízení.
Podpora sportu pro všechny věkové kategorie.

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

Rozvoj školního sportu
Obnova a budování sportovních zařízení.

Hlavní priority rozvoje sportu ve Žďárkách jsou dle organizací následující: podpora sportu pro všechny věkové
kategorie, rozvoj školního sportu, obnova a budování sportovních zařízení a zvyšování odbornosti ve sportu.
Dále byly na výběr odpovědi: „Podpora sportu pro sociálně slabé.“; „Podpora výkonnostních sportovců.“;
„Podpora sportu pro handicapované.“; „Podpora komerčního sportu.“ a „Jiné“.
Tabulka č. 50: Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře, které doposud nebyly zmíněny.
Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře,
které doposud nebyly zmíněny.

Název sportovní organizace

TJ Sokol Žďárky (Hrátky s dětmi)

-

TJ Sokol Žďárky (Stolní tenis)

-

TJ Sokol Žďárky (Tenis)

-
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11. SWOT analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu obce Žďárky. Analýza je
zaměřena na hodnocení:
S ‒ silných stránek (Strengths); O ‒ příležitostí (Opportunities);
W ‒ slabých stránek (Weaknesses); T ‒ hrozeb (Threats).
Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu nabídky
sportu a sportovní infrastruktury a z provedených dotazníkových šetření. Grafické schéma níže představuje
klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy.
Tabulka č. 51: SWOT analýza

Silné stánky
•

Příjemné přírodní prostředí.

•

Vhodné podmínky pro neorganizované
formy sportovních aktivit (turistika,
cykloturistika).

•
•

Snaha obce v oblasti rozvoje (nejen) sportu
a sportovní infrastruktury.
Využití sportovišť v majetku obce je pro
místní spolky a sportovní aktivity v rámci
školy zdarma.

•

Spokojenost školy i TJ Sokol Žďárky se
spoluprací se zastupiteli obce.

•

Finanční podpora obce TJ Sokol Žďárky
a SHD Žďárky.

•

Snaha členů Sokola v péči o sportoviště
v majetku města.

•

Přibývá sportujících osob (hlavně dětí).

Slabé stránky
• Nízký počet středních a velkých společností, tj.
nízký počet potenciálních sponzorů v oblasti
rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
• Celkově špatný stav stávající
infrastruktury v majetku obce.
• Chybějící sportovní infastruktura.
• Nedostatek trenérů a lektorů.
• Chybějící správce sportovišť.

Příležitosti
•

Opravy a rekonstrukce stávající sportovní
infrastruktury a zřízení nové.

•

Využití státní politiky v oblasti sportu
a možné využití operačních programů ke
krytí zejména investičních nákladů do
sportovní infrastruktury.

•

Podporovat mládež a děti a vést je ke
sportu.

•

Podpora a vzdělávání trenérů.

sportovní

Hrozby

Zdroj: vlastní zpracování
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•

Dále stárnoucí a nevyhovující sportovní
infrastruktura v majetku obce, která nebude
splňovat ani dostatečné podmínky pro sport.

•

Nedostatek finančních prostředků na
výstavbu nové sportovní infrastruktury.

•

Nedostatek finančních prostředků na provoz
a údržbu sportovní infrastruktury.

•

Stárnutí obyvatelstva a vylidňování.

•

Administrativní zátěž.

12. Strategie rozvoje sportu
V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury, cíle
a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je uveden
předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. V rámci této kapitoly je
vycházeno ze strategických dokumentů obce, z provedených analytických prací, realizovaných dotazníkových
šetření pro školy a sportovní organizace a komunikace se zástupci vedení obce.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, strategické cíle a jednotlivá opatření obce Žďárky, která má
v plánu obec do roku 2030 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.
➢ Prioritní osa č. 1: Podpora sportu pro všechny
➢ Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
➢ Prioritní osa č. 3: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování

12.1 Prioritní osa č. 1: Podpora sportu pro všechny
Následující tabulky prezentují stanovené cíle obce Žďárky v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
1: Podpora sportu pro všechny. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora
organizovaného sportu.
Tabulka č. 52: strategický cíl: Podpora organizovaného sportu

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 1.1: Podpora organizovaného sportu

Opatření 1.1.1: Přímá materiální podpora

Termín realizace

Průběžně

Obec Ždárky podporuje Tělovýchovnou jednotu Sokol
Žďárky prostřednictvím přímé materiální podpory. Tato
podpora je nepravidelného a individuálního charakteru
a řeší konkrétní potřebu dané sportovní organizace.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

20 000 – 50 000 Kč/rok

Obec Žďárky plánuje i nadále v této materiální podpoře
pokračovat tak, aby bylo možné udržet stávající
nabídku a kvalitu sportovních aktivit, které tato
tělovýchovná jednota poskytuje v rámci obce i daného
mikroregionu. Tato podpora se dále týká i SDH Žďárky.

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky

Parametr vyhodnocení

Probíhající finanční podpora

Termín realizace

Průběžně

V tomto bodě je taktéž důležitá podpora samotných
trenérů TJ Sokol a Zpracovatel doporučuje vyhledávat
možnosti (finanční odměny), jakým způsobem trenéry
podporovat, zkvalitňovat jejich práci a nedovolit jejich
odchod či demotivaci.

Opatření 1.1.2: Nepřímá materiální podpora
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Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce je
sportovnímu oddílu k dispozici k užívání bezplatně.
Stejně tak je této tělovýchovné jednotě poskytována
technika v majetku obce, díky které je umožněn provoz
a údržba sportovní infrastruktury. Poskytování tohoto
druhu podpory je přitom spojeno ze strany obce
s přímými finančními náklady.
Obec Žďárky plánuje i nadále pokračovat v této
nepřímé materiální podpoře tak, aby bylo možné udržet
stávající nabídku a kvalitu sportovních aktivit, které tato
tělovýchovná jednota poskytuje v rámci obce i daného
mikroregionu. Tato podpora se dále týká i SDH Žďárky.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, TJ Sokol
Žďárky, ZŠ a MŠ Žďárky

Parametr vyhodnocení

Probíhající nepřímá
materiální podpora

Pro úplnost analýzy materiální i nemateriální podpory sportu ze strany obce či vyšších územních celků,
upozorňuje Zpracovatel na změnu dotační politiky v rámci České republiky. Z důvodu aktuální přeměny
dotační politiky ve sportu, která od roku 2021 přechází od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod
nově vzniklou (srpen 2019) Národní sportovní agenturu, Zpracovatel doporučuje sledovat vhodné aktuální i
budoucí dotační možnosti na podporu sportovní infrastruktury či sportovních činností. Tato podpora se týká
především sportovních organizací (TJ a SK). Dotační prostředky pro sportovní organizace (investiční i
neinvestiční) a pro sportovní akce pro širokou veřejnost, včetně dětí a mládeže, je možné taktéž čerpat z
vhodných dotačních programů Královehradeckého kraje (dle aktuálního dotačního období).
Další možnosti dotační politiky pro menší obce v souvislosti s podporou sportovní infrastruktury jsou možné
v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR): Podpora rozvoje regionů (dle aktuálního
programového období) podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova: „Cílem podprogramu je podpořit
obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního
prostoru.“
Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora neorganizovaného sportu – tedy zapojení
nejširší veřejnosti do sportu.
Tabulka č. 53: strategický cíl: Podpora neorganizovaného sportu

Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 1.2: Podpora neorganizovaného sportu
Opatření 1.2.1: Materiální a nemateriální podpora
sportovních akcí pro širokou veřejnost
V souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025, která
předkládá směry v oblasti rozvoje sportu v České
republice, jsou sportovní akce pro širokou veřejnost
nástrojem pro zapojení vysokého procenta občanů do
pohybu a propagace sportu. Obec má za cíl zvyšovat
zájem obyvatel o sport a zdravý životní styl. Z toho
důvodu
je
připravena
podporovat
materiální
i nemateriální formou sportovní akce na území obce
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

5 000 Kč – 7 000 Kč

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky, dotační
prostředky
Královehradeckého kraje

nebo v jejím blízkém okolí. Sportovní akce pro širokou
veřejnost významně přispívají k propagaci sportu, ale
i rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních
subjektů, a to jak na místní úrovni, tak směrem
k vertikální spolupráci (obec, kraj, stát).

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, TJ Sokol
Žďárky, SHD Žďárky, ZŠ a
MŠ Žďárky

Sportovní události pro širokou veřejnost jsou rovněž
součástí sousedského života a pozitivně přispívají
k rozvoji mezilidských vztahů.

Parametr vyhodnocení

Podpora sportovních akcí
a aktivit na území obce

Opatření 1.2.2: Dostupná sportovní infrastruktura
pro širokou veřejnost

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky

Parametr vyhodnocení

Volně přístupná sportovní
infastruktura

Venkovní sportovní infrastruktura (hřiště upravené
šedou drtí) v majetku obce je volně přístupná, čímž se
stává více dostupná pro širokou veřejnost. Poskytování
tohoto druhu podpory je přitom spojeno ze strany obce
s přímými náklady na údržbu a opravy.
Obec Žďárky plánuje za stávajícího stavu této sportovní
infrastruktury i nadále pokračovat v této nepřímé
materiální podpoře sportu v obci a v případě
vybudování nových sportovišť v majetku obce bude
tento princip uplatňovat i na novou venkovní sportovní
infrastrukturu.

Tabulka níže představuje záměry obce v oblasti sportování na škole.
Tabulka č. 54: strategický cíl: Rozvoj školního sportu

Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 2.3: Rozvoj školního sportu

Opatření 2.3.1: Materiální a nemateriální podpora
sportu na školách a školních soutěží
Obec chce rozvíjet a podporovat školní sport, jak
formou materiální podpory (součást příspěvků obce na
provoz školských zařízení), tak formou nemateriální
podpory školních sportovních soutěží a školních klubů
v rámci Základní a Mateřské škole Žďárky. Opatření se
skládá z prezentace sportovních soutěží, vypůjčení
sportovní infrastruktury v majetku obce za účelem
pořádání školních sportovních soutěží, umožnění

33

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Součást příspěvků na
provoz školských zařízení

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

využití sportovní
k tréninku apod.

infrastruktury

v

majetku

obce

Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví
podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 %
pohybových aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve
školách. Z tohoto závěru je patrné, že význam školních
zařízení v oblasti sportu je zcela nepostradatelný
a nenahraditelný. Práce s dětmi a mládeží je tedy
jasnou prioritou obce Žďárky.
Toto doporučení je důležité i z důvodu vylidňování
venkova a odchodu mladých lidí a mladých rodin do
větších měst.

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, ZŠ a MŠ
Žďárky, MŠMT, AŠSK ČR

Parametr vyhodnocení

Probíhající materiální i
nemateriální podpora města

12.2 Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Následující tabulka prezentuje stanovený cíl obce Žďárky v oblasti rozvoje sportu, který náleží prioritní ose 2:
Rozvoj sportovní infrastruktury, která se týká rekonstrukce či oprav stávající sportovní infrastruktury či výstavby
nové. K tomuto cíli a jeho opatřením jsou určeny prostředky, které jsou nezbytné k naplnění tohoto plánu. Dále
jsou navrženi realizátoři či partneři opatření, předpokládaný termín realizace a předpokládaná výše nákladů
a parametr vyhodnocení.
Předem této podkapitoly prioritní osy č. 2 je nutné upozornit na souvislost s existujícím strategickým plánem
obce. Rozvoj sportovní infrastruktury je zvolen jako jeden ze specifických cílů priority „A“ – Infrastruktura v obci
ve Strategickém plánu obce Žďárky na období 2016-2026: Zázemí pro spolky a sport – Rekonstrukce
sportovního areálu, včetně tělocvičny, propojení tělocvičny s venkovním areálem, vybudování dětského hřiště
v areálu.
Tabulka č. 55: strategický cíl: Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Strategický cíl 2.1: Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury
Opatření 2.1.1: Kompletní rekonstrukce
Víceúčelové budovy v obci
V obci je pro sportovní aktivity využívána
víceúčelová/multifunkční budova, která funguje i jako
místní tělocvična. Tělocvična je využívána školou,
spolky v obci i sportovními kroužky zařazené pod
správu školy. Budova je v současné době ve velmi
špatném až havarijním stavu a je nutná její celková
rekonstrukce. V tomto směru udělala obec už kroky ve
formě provedení základní dokumentace k rekonstrukci
budovy, která je však neúplná a bude třeba jejího
doplnění. Obec chce provést na etapy zateplení

5

Výše částky bude odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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Termín realizace

2021-2025

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit5

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky, dotační
prostředky MMR

budovy, výměnu oken, opravu střechy, rekonstrukci
sociálního zařízení, renovaci podlahy a další nutné
zásahy jako je vyhovující bezbariérový vstup do budovy.
Jelikož je budova objektem víceúčelovým, který je
využíván i pro kulturní a společenské zázemí obce,
doporučuje Zpracovatel sledování možných dotačních
prostředků v rámci podpory Ministerstva pro místní
rozvoj viz výše (podprogram Podpora obnovy a rozvoje
venkova).
Opatření 2.1.2: Rekonstrukce původní kabiny ve
sportovním areálu obce
U venkovních hřišť v obci Žďárky (venkovní sportovní
areál) je umístěná původní stará kabina pro sportovce,
která je v nevyhovujícím stavu a vyžaduje rekonstrukci.
Kabina je důležitou součástí venkovní sportovní
infrastruktury, kterou mohou spolky v obci i jednotliví
občané využívat. Menší budova kabiny poskytuje
vhodné zázemí při venkovních aktivitách (odkládání
věcí, převlékání apod.), které nyní v obci schází, jelikož
není možné ji plně využívat.

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, MMR

Parametr vyhodnocení

Zrekonstruovaná
víceúčelová budova

Termín realizace

2022-2026

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit6

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, MMR

Parametr vyhodnocení

Zrekonstruovaná kabina
pro sportovce

Tabulka č. 56: strategický cíl: Výstavba nové sportovní infrastruktury

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury

Strategický cíl 2.2: Výstavba nové sportovní infrastruktury

Opatření 2.2.1: Výstavba venkovního
multifunkčního/víceúčelového hřiště
Dle provedených analytických prací a výsledků
dotazníkového šetření
Zpracovatel
doporučuje
výstavbu nového multifunkčního/víceúčelového hřiště
pro ZŠ a ostatní občany. Toto hřiště by nabídlo, jak
možnosti pro lehkou atletiku (kratší běžecká dráha
vedle samotné plochy hřiště), tak i využití pro další
sporty (hřiště s umělým povrchem na různé sporty –
basketbal, malá kopaná apod.).
Zpracovatel doporučuje využití místa stávajícího
nevyhovujícího venkovního hřiště upraveného jemnou

6
7

Výše částky bude odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
Výše částky bude odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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Termín realizace

2021-2025

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit7

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, MMR

šedou drtí (jedná se spíše o plochu) pro výstavbu
nového venkovního multifunkčního/víceúčelového
hřiště jak pro využití ZŠ, tak pro ostatní občany.

Parametr vyhodnocení

Nově vybudované
víceúčelové/multifunkční
hřiště

Opatření 2.2.2: Výstavba dětského hřiště

Termín realizace

Průběžně

Zpracovatel doporučuje výstavbu dětského hřiště na
místě starého zavezeného koupaliště. Toto doporučení
opět vychází z provedených analytických prací a obec
chce tento prostor účelně využít pro nejmenší občany.

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit8

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, MMR

Parametr vyhodnocení

Nově postavené dětské
hřiště

V rámci dětského hřiště je možné na část plochy umístit
několik workoutových prvků pro posilování těla s vlastní
vahou a zajistit tak možnost pro občany obce
sportování taktéž touto individuální cestou.

12.3 Prioritní osa č. 3: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování
Předmětem kapitoly je efektivní organizace záměrů v oblasti sportu a propagace sportování na území obce
Žďárky.
Tabulka č. 57: strategický cíl: Rozvoj organizace sportu a jeho podpora

Prioritní osa 3: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování

Strategický cíl 3.1: Rozvoj organizace sportu a jeho podpora

Opatření 3.1.1: Propagace sportu

Cílem tohoto opatření je podpora propagace
sportovních aktivit včetně zajištění efektivní prezentace
organizovaného sportu směrem k občanům, tj.
umožnění sportovní organizaci prezentovat své
výsledky prostřednictvím obecních sdělovacích kanálů
(např. širší prezentace sportovní nabídky na webových
stránkách obce). Obecně se může jednat o pravidelně
aktualizované informace v oblasti sportu na webových
stránkách, které by se týkaly jak TJ Sokol, tak i dalších
sportovních aktivit probíhajících na území obce

8

Výše částky bude odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

(sportovní akce, kroužky na školách apod.), včetně
chystaných záměrů ohledně rozvoje sportovní
infrastruktury apod.
Tento bod je velmi důležitý i z důvodu prezentace
samotné obce a jejích snah a aktivit v tomto ohledu –
tedy poukázat na to, jakým způsobem se obec snaží
měnit situaci obci k lepšímu.
V tomto ohledu je možné uvažovat i nad možnostmi
přednášek a besed na téma sportu a zdraví jak pro děti
a žáky na ZŠ a MŠ Žďárky, tak i pro širokou veřejnost
a obecně tímto sport více zatraktivnit.
Opatření 3.1.2: Vytvoření dlouhodobého plánu
investic do rozvoje sportovní infrastruktury
Zpracovatel v této souvislosti doporučuje zpracovat
dlouhodobý plán finančních investic do sportu spojený
s plánováním výdajů do sportovní infrastruktury.
V tomto ohledu se jedná zejména o plánování
investičních výdajů, ale Zpracovatel doporučuje
zapojení i plánování oprav a celkové údržby na delší
časový interval. Toto doporučení úzce souvisí
s využíváním dotační podpory a administrativních
náležitostí, které jsou s dotační/zvýhodněnou politikou
spojené.

Opatření 3.1.3: Podpora odkoupení travnatého
pozemku využívaného na fotbal
Zpracovatel podporuje odkoupení travnatého pozemku,
který rozměrově odpovídá fotbalovému hřišti, od
soukromé osoby. Toto odkoupení bylo obci v minulosti
nabídnuto. Po odkoupení tohoto pozemku bude obec
vlastníkem celé plochy (pozemků) sportovního areálu
a bude tedy pro obec jednodušší jakékoliv provádění
prací v tomto prostoru a bude dále v budoucnu moci
uvažovat i nad investicí do zlepšení podmínek pro hraní
fotbalu.
Taktéž bude obec disponovat dalším prostorem, kde
bude moci být například vystavěna běžecká dráha,
jelikož prostor u současného hřiště upraveného šedou
drtí je značně omezen a prostor pro běžeckou dráhu
v rámci plánovaného multifunkčního/víceúčelového
hřiště nemusí být dostatečný (viz opatření 2.2.1).

9

Dle domluvy se současným majitelem
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Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky, TJ Sokol
Žďárky, ZŠ a MŠ Žďárky

Parametr vyhodnocení

Efektivní propagace
sportu na stránkách
obce, proběhlé odborné
přednášky pro děti,
mládež i veřejnost

Termín realizace

2020

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky

Parametr vyhodnocení

Vyhotovený dlouhodobý
plán finančních investic
do sportovní
infrastruktury

Termín realizace

Dle dohody se
současným majitelem

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit9

Předpokládané zdroje
financování

Obec Žďárky

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Žďárky

Parametr vyhodnocení

Odkoupený pozemek, na
kterém se hraje fotbal

13. Závěr
Předmětem této kapitoly je shrnutí závěrů plánu rozvoje sportu obce Žďárky na období let 2020 až 2030. Plán
rozvoje sportu a volnočasových aktivit pro obec Žďárky je koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje sportu
a volnočasových aktivit, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu vymezuje
prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické cíle a definuje konkrétní opatření, která povedou k zajištění
lepší dostupnosti sportování a k rozvoji volnočasových aktivit v obci a jejím blízkém okolí.
Předmětem první prioritní osy je zajištění sportu pro širokou veřejnost, ať se jedná o sport organizovaný,
neorganizovaný či o sportování na Základní a Mateřské škole Žďárky. V rámci této prioritní osy obec Žďárky
deklaruje svůj záměr zapojit do sportování nejširší veřejnost a zároveň efektivně přispívat k rozvoji
výkonnostního sportu. Rovněž je obec připravena efektivně podporovat sportovní akce na území obce nebo
v jejím blízkém okolí. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj je záměrem obce zasadit se
o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj organizovaného sportu, stejně tak jako využít jeho potenciálu
v oblasti rozvoje komunitního života. Obec Žďárky má za cíl zapojení co nejširšího spektra občanů do sportu
a aktivního trávení volného času, včetně občanů z nižšího sociálního prostředí či občanů hendikepovaných.
Zároveň je vhodné v rámci sportu využít jeho integrační potenciál, jelikož převážná většina sportovních aktivit
je zároveň vhodným nástrojem interkulturní výchovy.
Druhá prioritní osa je soustředěna na rozvoj sportovních zařízení v obci. V prioritní ose má obec za cíl zejména
zkvalitnění sportovních zařízení a zřízení nové sportovní infrastruktury. Obec Žďárky má ve svém vlastnictví
víceúčelovou budovu, která slouží jako kulturní dům i jako místní tělocvična pro ZŠ. Budova je bohužel
v naprosto nevyhovujícím stavu a obec chce rekonstrukcí tuto víceúčelovou budovu opravit, aby byl zajištěn
její plný provoz bez omezení. Obec chce taktéž zrekonstruovat původní staré kabiny pro sportovce, které se
nalézají ve sportovním areálu obce a jsou taktéž v nevyhovujícím technickém stavu. Z pohledu nové
infrastruktury se chce obec zasadit o výstavbu nového víceúčelového/multifunkčního hřiště, které v obci velmi
schází. Taktéž chce obec zrealizovat výstavbu nového dětského hřiště (s případnými workoutovými prvky na
posilování v oddělené části hřiště), pro které je vyhrazeno místo zavezeného původního koupaliště.
Třetí prioritní osou je efektivní organizace a propagace sportu na území obce. Prioritní osu tvoří záměr lepší
a důslednější propagace sportu na území obce, která povede k lepší informovanosti občanů jednak v rámci
území jejich obce, ale v i širším okolí. Výše zmíněné sportovní akce pro širokou veřejnost významně přispívají
k propagaci sportu, ale i k rozvoji žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů, jak na místní úrovni, tak
i směrem k vertikální a horizontální spolupráci. Druhým záměrem tohoto cíle je vytvoření dlouhodobého plánu
finančních investic i oprav do sportovní či víceúčelové sportovní infrastruktury, který je vhodným nástrojem
taktéž vzhledem k dotačním možnostem.
Vypracováním Koncepce rozvoje sportu ve své samostatné působnosti obec Žďárky deklaruje svůj
dlouhodobý cíl, a to efektivně a transparentně rozvíjet a podporovat sport na svém území v souladu se
zákonem o podpoře sportu, veřejným zájmem a státní politikou České republiky.
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14. Seznam zkratek

Význam

Zkratka
AŠSK ČR

Asociace školních sportovních klubů České republiky

ČSÚ

Český statistický úřad

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

CHKO

Chráněná krajinná oblast

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠ
MŠMT
ORP
SK
SLDB
SO POÚ

Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Obec s rozšířenou působností
Sportovní klub
Sčítání lidu, domů a bytů
Správní obvod s pověřeným obecním úřadem

TJ

Tělovýchovná jednota

ZŠ

Základní škola
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17. Přílohy
Příloha č. 1 – Rozdělení počtu členů TJ Sokol Žďárky dle pohlaví

do 5 let
ženy
muži
0

nad 65 let
ženy
muži
59
12

14

Celkem

Rok 2015
6-18 let
19-64 let
ženy
muži
ženy
muži
0
14
22
31
152 členů

do 5 let
ženy
muži
0

nad 65 let
ženy
muži
58
10

12

Celkem

Rok 2016
6-18 let
19-64 let
ženy
muži
ženy
muži
1
15
23
29
148 členů

do 5 let
ženy
muži
0

nad 65 let
ženy
muži
56
9

12

Celkem

Rok 2017
6-18 let
19-64 let
ženy
muži
ženy
muži
0
15
22
28
142 členů

do 5 let
ženy
muži
1

nad 65 let
ženy
muži
56
6

11

Celkem

Rok 2018
6-18 let
19-64 let
ženy
muži
ženy
muži
0
16
24
24
138 členů

do 5 let
ženy
muži
1

nad 65 let
ženy
muži
55
5

10

Celkem

Rok 2019
6-18 let
19-64 let
ženy
muži
ženy
muži
0
18
24
23
136 členů
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