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1. Úvod 
 

Význam podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni nabyl v posledních letech, v souvislosti s 

restrukturalizací podpory sportu z centrální úrovně, na významu. Rozvoj sportu na místní úrovni tak 

do velké míry souvisí s konkrétními přístupy samospráv, které si jej mohou vykládat různě.  

 

Mezi hlavní úkoly obcí patří péče o sport a pohybové aktivity. Obce se spolupodílejí nejen na 

financování sportu, ale zároveň koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. 

svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Hlavními úlohami obecní 

sportovní politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti sportovních 

organizací. Mimo sportovních organizací je úlohou obce podporovat rozvoj školního sportu, vytvořit 

podmínky pro zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály, hřiště), 

kvalitu života a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky, vodní plochy 

a volná krajina) atd.  

Obce a kraje jsou nově povinny zpracovávat vlastní plán rozvoje sportu pro svoje území, který musí 

být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit priority v jednotlivých oblastech 

podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany. Toto opatření má 

vést k transparentnějšímu rozdělování finančních prostředků na podporu sportu. 

Hlavním smyslem realizace dokumentu je tedy koncepční, efektivní a spravedlivá podpora sportu a 

jeho dlouhodobý rozvoj odrážející lokální potřeby, podmínky či trendy účasti obyvatel. 

 

Tento plán rozvoje sportu v obci na období od roku 2018 do roku 2023 je zpracován v souladu se 

zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, § 6 v platném znění. 

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

prioritách a potřebách obce.  
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1.1 Sport 
 

Sport je v moderní podobě provozován přibližně už 200 let a jeho výrazná proměna proběhla 

v průběhu 20. století. Neustále se objevují pokusy vyjádřit, co sport je a jaká je jeho podstata. 

Jednotnou definici se však nepodařilo najít. Je to dáno převážně vývojem a různými hledisky 

interpretace.  

Termín sport se začal objevovat na počátku 14. století ve smyslu činnosti, jejímž účelem je aktivní a 

pasivní zábava, odpočinek, rozptýlení a uvolnění ve volném čase. Dnes se pojmem sport obvykle 

označuje pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejichž výsledky 

jsou měřitelné nebo porovnatelné s ostatními provozovateli stejného sportovního odvětví. 1 

Významný dokument posledního období, Evropská charta sportu (1996), k níž se připojila i Česká 

republika, chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které – ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, 

rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“. 2 Rada Evropy 

sport definovala jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo 

organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření 

společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ viz Bílá kniha o sportu 

(dokument Komise evropských společenství projednaný v Bruselu dne 11.7.2007). 4 

V současném světě patří sport k nejvýraznějším společenským fenoménům. Ovlivňuje velkou část 

obyvatel všech kontinentů, dotýká se různých organizací, hnutí a skupin bez rozdílu ideologického, 

filosofického nebo náboženského zaměření. Je neoddělitelnou součástí života společnosti. Jeho 

význam oceňují mezinárodní politické a kulturní instituce, veřejně ho podporují vlády, uznávají ho 

významní politici i další významné osobnosti mnoha oborů lidské činnosti.   

Z hlediska zdraví sport podporuje oběhový a dýchací systém, zvyšuje citlivost inzulinu ke tkáním, 

udržuje kvalitu kostní hmoty a svalstva, pomáhá udržovat optimální tělesnou hmotnost, zlepšuje 

psychický stav, kvalitu spánku, může snížit riziko vývoje některých typů rakoviny (prsu, tlustého 

střeva atd.), zlepšuje sebehodnocení a sebeúctu, zvyšuje elán a optimismus. 

               
 
 
 

                                                           
1
 Choutka, M., Dovalil, J., publikace DOVALIL. J. a kol. Olympismus. Praha: Olympia, 2004. 

2
 Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, 1996. 
4
 Bílá kniha o sportu. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. ISBN 978-92-79-06547-7 
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1.2 Financování sportu v ČR 
 

Sport je v České republice financován ze dvou hlavních zdrojů – veřejný zdroj a privátní zdroj. Tyto 

zdroje financování se mohou prolínat a za takových okolností se setkáváme s pojmem vícezdrojové 

financování tělesné kultury. Všechny tyto složky jsou alespoň částečně podporovány dotacemi 

z veřejných rozpočtů.5  

 

Schéma č. 1: Zdroje financování sportu v ČR 

Zdroj: Sedláček, J. Tělesná kultura. Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR [online]. 2006 [cit. 2018-08-30+. Dostupný z 

www:http://slideplayer.cz/user/13071308, vlastní zpracování 

 

1.2.1 Veřejné zdroje 

 

Mezi veřejné zdroje patří výdaje státního rozpočtu, výdaje územních samosprávních celků (krajské, 

městské a obecní rozpočty) a výdaje Evropské unie – Strukturální fondy.  

Klíčovým orgánem státní správy pro oblast sportu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT), které má za úkol zabezpečovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, vytvářet 

podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, mimo jiné také státní sportovní reprezentaci, 

                                                           
5
 Sedláček, J. Tělesná kultura. Ekonomika tělesné výchovy a sportu v ČR [online]. 2006 [cit. 2018-08-30]. 

Dostupný z WWW: http://slideplayer.cz/user/13071308/. 
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zřizovat a zabezpečovat činnost resortních sportovních center a další. V organizační struktuře 

ministerstva je sport zahrnut v 5. skupině, kterou řídí náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže a 

spadá přímo pod ministra. Finanční podpora ve formě dotací je alokována prostřednictvím dotačních 

programů, které jsou rozděleny na neinvestiční a investiční dotace. Rozdělování státních prostředků 

posuzuje Rada pro tělovýchovu a sport, která je tvořena především zástupci významných sportovních 

občanských sdružení. Svá rozhodnutí pak Rada předkládá přímo ministrovi školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

Programy MŠMT na podporu sportu jsou zaměřeny na realizaci činnosti a projektů spolků, přispívající 

k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016–2025. Mezi hlavní priority programů 

patří: umožnění sportování co největšímu počtu dětí a mládeže, podpora talentované mládeže, 

příprava a účast sportovní reprezentace, umožnění sportování handicapovaným, zapojení co nejširší 

veřejnosti do zdravého pohybu a další. 

Kraje ve své samostatné působnosti zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních 

talentů včetně zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a 

provozování svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu z rozpočtu.6 

 

1.2.2 Privátní zdroje 

 

Privátní neboli soukromé zdroje jsou rozděleny do kategorií: výdaje domácností na sportování (tzv. 

rodinné rozpočty), výnosy z vlastní činnosti subjektů zabývající se tělesnou kulturou, podpora institucí 

ve formě sponzorství, výnosy loterijních a sázkových společností a příjmy z reklam.  

V případě pohybové rekreace neboli sportu pro všechny jsou nejvýznamnějším zdrojem financování 

domácnosti. Naopak v případě vrcholového sportu se jedná převážně o prostředky získané pomocí 

sponzorských darů, reklam a podobně.7  

 

 

 

                                                           
6
 Hobza, V., Hodaň, B. (2010). Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti. Olomouc, Česká 

republika: Univerzita Palackého v Olomouci. 
7
 Český olympijský výbor & Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2009). Analýza financování sportu v 

České republice. Retrieved from: http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 
(accessed March 25, 2016). 
 



8 
 

1.3 Sport a EU 
 

V rámci Evropské unie byl sport v širším slova smyslu poprvé zmíněn ve zprávě Evropské komise v 

roce 1991 „Evropské společenství a sport“. Zpráva zdůrazňovala roli sportu v širších společenských 

vztazích a potřebu zahrnout je do politik EU. Zásadním dokumentem je „Evropská charta sportu“ 

(1996), kde jsou ve 14 článcích formulována doporučení pro rozvoj tělesné výchovy a sportu. 

Deklarace připojená k Amsterodamské smlouvě zdůrazňuje sociální úlohu sportu, má dojít ke 

komunikaci se sportovními asociacemi a zvláštní důraz je kladen na specifika amatérského sportu.8 

Specifika sportu a jeho základy v sociálních, vzdělávacích a kulturních hodnotách jsou zmíněny 

v deklaraci z Nice (2000). Zabývá se ekonomickým aspektem sportu, zdůrazňuje nezávislost 

národních sportovních asociací a řeší problematiku sportu v oblasti evropského práva. 

Doposud zásadním dokumentem v oblasti sportu je tzv. Bílá kniha sportu představená Evropskou 

komisí v roce 2007. Bílá kniha upravuje směřování aktivit Evropské unie do budoucna, zdůrazňuje 

význam sportu v oblasti vzdělávání a občanské integrace, vybízí k boji proti dopingu, upozorňuje na 

hospodářské a ekonomické aspekty sportu a vyzdvihuje význam místních sportů.9 

Od roku 2007 se EU v oblasti sportu zabývá konkrétně třemi oblastmi činností: společenskou úlohou 

sportu, hospodářským rozměrem sportu a politickým a právním rámcem sportovního odvětví. 

Finanční rámec EU na období 2014–2020 poprvé obsahuje program určený pro financování sportu a 

je součástí programu Erasmus+ (Erasmus+ sport). Program podporuje oblasti vzdělávání ve sportu, 

odborné přípravy, neformální učení mládeže, dobrovolnictví a oblast sportovních aktivit na místní 

úrovni.10 

 

1.4 Úloha obce ve sportu  
 

Ze zákona patří péče o sport mezi úkoly obce. Ty jsou vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport a zejména 

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména mládež. Zabezpečují přípravu sportovních talentů, 

včetně zdravotně postižených občanů. Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Kontrolují účelně využívání svých 

                                                           
8
 Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, 1996. 
9
 Bílá kniha o sportu. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. ISBN 978-92-79-06547-7 

10
 Český olympijský výbor & Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2009). Analýza financování sportu v 

České republice. Retrieved from: http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice 
(accessed March 25, 2016). 
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sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. Obec zpracovává 

v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.11 

 

  

                                                           
11

 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 
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2. Analytická část 

2.1 Charakteristika obce 
 

Město Červený Kostelec leží v Královéhradeckém kraji, zhruba 10 km na severovýchod od Náchoda. 

Svým územím náleží Červený Kostelec Náchodsku, na severozápadě sousedí s katastry obcí 

Trutnovska.  

Město leží v silně urbanizované krajině v úzkém kontaktu na blízká sídla Náchodska (Hronov, Náchod, 

Česká Skalice) i Trutnovska (Úpice a Rtyně v Podkrkonoší). Zvlněná krajina okraje Podkrkonoší, 

umocněná lesy i velkými rybníky Špinka a Brodský, je velice atraktivní především pro rekreaci a 

cestovní ruch, a to nejen obyvatel města a příměstské oblasti, ale v poslední době stále většího počtu 

cizinců. Z velké části se v území nachází rovinatý terén. Katastrálním územím protéká z významnějších 

vodních toků řeka Úpa a dále Olešnice, pramenící v Horním Kostelci. 

Červený Kostelec protíná silnice I. třídy (I/14) spojující Liberec, Trutnov, Náchod a Českou Třebovou, 

dále silnice II. třídy (II/567) spojující města Rtyně v Podkrkonoší a Hronov. V území je několik silnic III. 

třídy a vede zde jediná železniční trať. 

Počet obyvatel se v posledních letech ustálil lehce pod osmi a půl tisíci.12 Bohatá je činnost 

sportovních, kulturních a společenských organizací a spolků. To dohromady dává pestrou paletu 

možností využívání a užívání volného času. Nejvýznamnější každoroční akcí je pětidenní Mezinárodní 

folklorní festival Červený Kostelec, který je jedním z největších v Evropě pod patronací I. O. V. 

UNESCO.13 

 

                                                           
12

 Český statistický úřad *online+. 2017 *cit. 2018-08-30+. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ domov. 
13

 Červený Kostelec. Oficiální stránky města Červený Kostelec [online]. [cit. 2018-08-30+. Dostupné z: 
https://www.cervenykostelec.cz/ 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Červený Kostelec v letech 2005–2017 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
 

Tabulka č. 1: Pohyb obyvatel v obci Červený Kostelec v letech 2012–2017 

POHYB OBYVATEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Živě narození 78 75 92 90 67 77 

Zemřelí 77 98 75 84 84 89 

Přistěhovalí 110 148 124 128 137 133 

Vystěhovalí 136 164 158 160 193 144 

Přírůstek 
(úbytek) 

přirozený 1 -23 17 6 -17 -12 

stěhováním -26 -116 -34 -32 -56 -11 

celkový -25 -39 -17 -26 -73 -23 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

 

Graf č. 2: Struktura obyvatel dle věku v obci Červený Kostelec v roce 2017 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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2.2 Sportovní zařízení 
 

Je potřeba upozornit, že se jedná o zařízení pro dobrovolné, organizované i neorganizované 

sportování a školní tělovýchovu. Nejsou tedy zahrnuty komerční sportoviště typu posilovny nebo 

fitness centra. 

Fotbalový stadion 

 přístup: asfaltová cesta s parkovištěm 

 povrch: tráva 

 stav: sportoviště v dobrém stavu, ale zázemí velmi špatné 

 

Fotbalový stadion je majetkem města a TJ Červený Kostelec ho má v dlouhodobé výpůjčce. Hřiště je 

využívané tak, že přestože se tam fotbal nehraje od rána do večera každý den v týdnu, vzhledem 

k náročnosti travnatého povrchu na údržbu a regeneraci je využíván maximálně a to pouze pro 

potřeby fotbalu. Užívání hřiště je možné pouze po předchozí domluvě s oddílem fotbalu. 

Fotbalové tréninkové hřiště 

 přístup: štěrková cesta podél potoka 

 povrch: tráva 

 stav: sportoviště i zázemí v dobrém stavu 

 

Vlastnictví tohoto hřiště je stejné jako u fotbalového stadionu. Hřiště je v majetku města a TJ Červený 

Kostelec zde má dlouhodobou výpůjčku. Na rozdíl od fotbalového stadionu zde není omezen přístup 

a hřiště je tak libovolně využíváno pro tréninky fotbalového oddílu i pro fotbal v režii veřejnosti, či ho 

využívá střední škola pro možnosti tělesné výchovy.  

Hřiště Alžír 

 přístup: asfaltová silnice 

 povrch: tráva 

 stav: nepravidelně udržovaný 

 

Malé travnaté hřiště, které je využíván místními jako místo na posezení. Ojediněle se najde pár dětí, 

které si zde zakopají fotbal. 

Hřiště Bedna 

 přístup: asfaltová silnice, autobusová zastávka u hřiště 

 povrch: štěrk, tráva 

 stav: nepravidelně udržovaný 
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Hřiště je v majetku města, které ho s občasnou pomocí místních udržuje. Hřiště je volně přístupné a 

slouží hlavně k neorganizované dětské zábavě. Travnatá plocha obsahuje zasazené pneumatiky a 

překážky, které slouží pro parkour. Štěrkové hřiště místní výjimečně využívají pro pétanque.  

Hřiště Brodský Kemp  

 přístup: cesta, parkoviště v kempu Brodský 

 povrch: štěrkový povrch 

 stav: nepravidelně udržovaný, zarostlý 

 

Hřiště je na pozemku, který má více vlastníků. Ti hřiště povolili nájemci kempu, pod podmínkou 

žádného většího zásahu do pozemku (betonování). Hřiště je volně přístupné a je využíváno převážně 

rekreanty od jara do podzimu k volejbalu, nohejbalu, línému tenisu a na pétanque.  

Hřiště Brodský ocas antuka 

 přístup: cesta asfaltová a štěrková 

 povrch: antuka 

 stav: minimální údržba 

 

Vlastníkem hřiště a klubovny je Junák, který jej pronajímá spolku Kadet. Ti ho využívají příležitostně 

velmi málo pro dětské sportovní aktivity. Hřiště je přístupné po předchozí domluvě s Kadetem. 

Hřiště Brodský ocas chataři 

 přístup: cesta 

 povrch: štěrk (mastek) 

 stav: udržovaný 

 

Hřiště je v majetku ČR ve správě Královéhradeckého kraje, který jej pronajal chatařům. Ti ho společně 

s veřejností v sezóně nepravidelně, ale poměrně často využívají k hraní volejbalu, nohejbalu, línému 

tenisu a pétanque.  

Hřiště Charita  

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: travnatý povrch 

 stav: nevyužívaný 

 

Hřiště, které v minulosti využívali obyvatelé sousedních družstevních domů, je dnes absolutně 

nepoužívané.  
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Hřiště Koubovka 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: masty štěrk 

 stav: lehce udržovaný, zarůstá 

 

Hřiště ve vlastnictví města je volně přístupné veřejnosti. Malá snaha místních obyvatel o udržování 

vypovídá o jeho stavu a následném využívání. V letním období je minimální, spíše dětské aktivity, 

v zimním období je využívání značnější, pokud se podaří udělat ledovou plochu. Tu následně využívá 

veřejnost.  

Hřiště ul. Školní 

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: štěrk 

 stav: udržovaný 

 

Malé hřiště, které je majetkem města a je volně přístupné. Hřiště je využívané převážně dětmi pro 

dětské aktivity. Žádná pravidelná sportovní činnost se zde neuskutečňuje.  

Hřiště Vyšehrad  

 přístup: cesta 

 povrch: 1. hřiště asfaltové, 2. hřiště travnaté 

 stav: asfaltové zrušeno, travnaté nepravidelně udržované 

 

Hřiště v majetku ČR je užívané městem. Asfaltové hřiště slouží jako parkoviště pro auta. Travnaté 

hřiště, pokud je posekané, je hojně využíváno dětmi z širokého okolí k hraní fotbalu a jiných her, 

Hřiště je volně přístupné.  

Hřiště za sokolovnou (Sokolák) 

 přístup: cesta od parkoviště sokolovny, cesta podél části hřiště 

 povrch: štěrkový ovál, uvnitř víceúčelové umělé a asfaltové hřiště, pískové doskočiště i výseč 

pro vrh koulí, okolí sportovišť travnaté 

 stav: udržovaný, ale ne zcela vyhovující 

 

Hřiště je na pozemcích města, ale vlastníkem je Královehradecký kraj. Hřiště je volně přístupné 

veřejnosti. Využití je časté, ale pravidelně jen výjimečně. Spolky, sportovní i zájmové, školy a 

veřejnost využívají tento areál pro různé účely, posilování, atletiku, hraní her, cvičení. V návštěvním 

řádu, který kvůli vandalům nikdy dlouho nevydrží vyvěšený, jsou upřednostňované organizované 

skupiny před jedinci. Kromě pevného vybavení je možnost si po předchozí domluvě vypůjčit další 

vybavení, které je uzamčené ve skladu, např. volejbalové a tenisové kůly, sítě, atd. Dále je možné za 

příplatek domluvit osvětlení nebo sprchy v sokolovně. Běžnou údržbu a opravy po vandalismu řeší 
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správce, větší opravy město, nebo specializované firmy. Pro školní výuku hřiště vyhovuje prvnímu 

stupni, ale pro druhý stupeň a střední školu potřebuje více uzpůsobit k atletice.  

 

Hřiště Žďár u Střelnice 

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: masty štěrk 

 stav: zanedbané 

 

Hřiště je v majetku města, jež bylo dříve využívané například pro volejbal, nohejbal, líný tenis, je dnes 

příležitostně využívané dětmi oddílu Kadet k jejich sportovním aktivitám a hrám. Hřiště je volně 

přístupné. 

Workoutové hřiště 

 přístup: asfaltová cesta s možností parkování u Penny 

 povrch: kov + PVC 

 stav: nový 

 

Venkovní fitness neboli workoutové cvičební prvky jsou poslední dobou v oblibě hlavně u dospívající 

mládeže a pomáhají rozvíjet její tělesnou kondici. Street workout, neboli cvičení s vlastní vahou těla 

se vrací do popředí zájmu veřejnosti jako nejzdravější alternativa k běžnému posilování se závažím. 

Venkovní workoutové hřiště je zdarma volně přístupné a umožňuje tak cvičení na čerstvém vzduchu 

kdykoliv během dne. 

 

 

 

 

 

  



16 
 

Kuželna 

 přístup: asfaltová cesta s možností parkování 

 povrch: kuželkářský - PVC 

 stav: vyhovující 

 

Kuželnu pronajímá soukromý vlastník kuželkářskému oddílu TJ, který ji spravuje. Provoz je téměř 

celoroční 3–4 hodiny denně, převážně v odpoledních hodinách. Návštěvníky tvoří členové oddílu, 

veřejnost i účastníci amatérské ligy. Hřiště je přístupné po dohodě s oddílem kuželek. Problematika 

kuželny stojí na hrozbě možného vypovězení smlouvy pronajímatelem. To by vedlo k likvidaci 

kuželkářského oddílu a zároveň konci amatérské soutěže, kterou hraje značná část místních obyvatel. 

 

Národní házená hřiště 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: multifunkční (umělá tráva)  

 stav: v rekonstrukci 

 

Samotné hřiště je majetkem města, kdy TJ Červený Kostelec má hřiště v dlouhodobé výpůjčce. 

Provozní řád hřiště, po jeho rekonstrukci, je aktuálně v řešení. 

Sokolovna 

 přístup: žulová cesta s parkovištěm  

 povrch: parkety 

 stav: výborný 

 

Sokolovna je majetkem města. Skládá se z velkého sálu, malé tělocvičny, dvou menších sálů, které má 

pronajaté základní umělecká škola (ZUŠ), a funguje zde také školní družina a restaurace. Sportovní 

využití sokolovny je od září do června téměř každý den celodenně. Sokolovna je využívána veřejností, 

zájmovými spolky, sportovními spolky, základní i střední školou pro sportovní i kulturní účely, 

například se tu konají taneční a plesy. Mimo rezervované hodiny je možnost využití po domluvě se 
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správcem Sokolovny. Jediné úskalí představuje využívání jak sportem, tak i kulturou. Po několika 

drobných rekonstrukcích se odstranily některé sportovní prvky (šplhací tyče a lana, vysutý žebřík), což 

se nelíbí sportovcům, ale sál jako celek působí lépe pro kulturní akce. Na druhou stranu v posledním 

roce město investovalo do nákupu nového sportovního vybavení (trampolína, hrazda, lavičky). 

 

Sportovní hala 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: PVC 

 stav: výborný 

 

Sportovní hala, kterou má v majetku město, je využívána od září do června 7 dní v týdnu. Odpolední a 

večerní hodiny jsou téměř vždy využity, dopolední hodiny o něco méně. Sportovní halu využívá 

hlavně TJ Červený Kostelec a Volejbal Červený Kostelec, dále modeláři, hasiči a veřejnost pro sporty: 

volejbal, fotbal, házenou, tenis, badminton a nohejbal. Díky velkému volnému prostoru je hala 

využívána modeláři pro létání s malými letadélky. Mimo rezervované hodiny je možné využít halu po 

domluvě se správcem. Úskalí haly spočívá v malém prostoru pro uskladnění sportovních potřeb, a 

tudíž jejich absence a nemožnost některé sporty v hale provozovat (badminton, florbal). Rovněž není 

dobře vyřešenootevření haly v době dovolené správce. 
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Střelnice 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: travnatý 

 stav: udržované 

 

Střelnice je majetkem města, které ji pronajímá střeleckému klubu. Pravidelné využívání střelnice je 

2x týdně členy klubu. Střelnice je veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě se střeleckým 

spolkem. Kromě účelu tréninků, volné střelby, soutěží, je také využívána školou pro znovuobnovené 

branné závody.  

 

Tělocvična ZŠ Červený Kostelec 

 přístup: žulová cesta, možnost parkování 

 povrch: parkety 

 stav: výborný 

 

Tělocvična je součástí školy, které je vyhrazen čas pro tělesnou výchovu do 15 hodin každý den ve 

školním roce. Poté je za úplatu poskytována spolkům a veřejnosti, které ji téměř denně využívají. 

Nejčastější činnosti provozované v této tělocvičně jsou volejbal, basketbal, florbal, gymnastika a 

kondiční posilování. Tělocvičnu je možné navštěvovat po předchozí domluvě s vedením školy. 

Tenisové kurty 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: antuka 

 stav: kurty dosluhující, zázemí nové 

 

Kurty jsou majetkem města a TJ Červený Kostelec je má v dlouhodobé výpůjčce. Sportoviště je 

využívané od poloviny dubna do poloviny října pouze pro hraní tenisu. Dopolední účast sportovců je 

nižší. Odpoledne jsou přibližně do 17 hodiny převážně využívány k tréninkům dětí a poté je čas pro 

dospělé členy oddílu a veřejnost. Na jaře 2017 byla dokončena rekonstrukce zázemí, která velice 

zkvalitnila trávení času na tomto sportovišti. Další krokem je potřeba provést rekonstrukci samotných 
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dvorců, neboť 3 jsou staré již více než 40 let a 3 dvorce v příštím roce oslaví 60 let. Je zapotřebí 

provést kvalitní odvodnění, a dát kurtům nový vzhled odpovídající modernímu zázemí. 

 

Volejbalové kurty 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: antuka, písek 

 stav: hřiště uspokojivý, zázemí v rekonstrukci 

 

Sportoviště i zázemí jsou majetkem města a Volejbal Červený Kostelec zde má dlouhodobou 

výpůjčku. Využití je od jara do podzimu v odpoledních hodinách pravidelně pro tréninky a zápasy 

oddílu. Dopolední hodiny jsou příležitostně využívány školami. Kromě hraní na antuce je od roku 

2016 také možnost využít hřiště pro plážové sporty jako je beachvolejbal a beachtenis. Volejbalové 

kurty jsou příležitostně také využívány pro nohejbal, líný tenis, pétanque, tenis dětí a badminton. Od 

roku 2016 členové oddílu spolu s hasiči připravují kluziště, které je využíváno školou a veřejností, a je 

volně přístupné. Hřiště na beachvolejbal je přístupné po předchozí rezervaci a antukové kurty po 

předchozí domluvě s Volejbalem Červený Kostelec. 

 

 

Hřiště Horní Kostelec 

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: štěrk 

 stav: nepravidelně udržované 
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V malém areálu, který vlastní TJ Horní Kostelec a Sokol, jsou dvě hřiště, která jsou využívána 

nepravidelně ZŠ Horní Kostelec, veřejností,TJ a Sokolem pro volejbal, tenis, malý fotbal, nohejbal a 

v zimních měsících, pokud to počasí umožní, je připravena ledová plocha pro bruslení. Vše je volně 

přístupné. 

Hřiště za „Sekyrkárnou“ 

 přístup: cesta, v blízkosti i parkoviště 

 povrch: travnatý v mírném svahu 

 stav: udržované 

 

Vlastníkem hřiště je město, které ho pronajímá SDH Horní Kostelec. Sportoviště je veřejně přístupné, 

ale v současné době využívané pouze příležitostně. Využívají ho děti pro hry, dále občas hasiči jak 

z Horního Kostelce, tak i z Bohdašína pro požární sport.  

Hřiště ZŠ Horní Kostelec 

 přístup: silnice s menším parkovištěm u školy 

 povrch: umělá tráva 

 stav: perfektní 

 

Multifunkční hřiště je v majetku města a využívá ho nejvíce škola pro potřeby TV a družiny. Na hřiště 

je možné si zahrát malý fotbal, volejbal, tenis a basketbal. Ojediněle ho využívá i veřejnost. Hřiště je 

uzamčené a vstup je možný pouze po dohodě se správcem. 

Tělocvična ZŠ Horní Kostelec 

 přístup: asfaltová cesta s možností parkování 

 povrch: parkety 

 stav: výborný 

 

Tato tělocvična je součástí školy předělaná z běžné učebny, čemuž odpovídají jak rozměry, kde je 

nízký strop a menší plocha, tak i vybavenost, kde je nářadí v menším počtu. Jedná se především o 

ribstole, lavičky, bedny, šplhací tyče, zařízení pro natažení sítě, basketbalové koše a stoly na stolní 

tenis. Tělocvičnu využívá v současné době několikrát týdně pouze škola pro výuku tělocviku, zájmové 

kroužky, školní družina a občas se zde konají besedy.  

Fotbalové hřiště Bohdašín 

 přístup: polní cesta 

 povrch: tráva 

 stav: udržované 
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Hřiště je majetkem Asociace Víceúčelových ZO Technických Sportů a Činností (pozůstatek 

SVAZARMU). Vedle SDH Bohdašín, které hřiště využívá pro pořádání hasičských závodů, je hřiště také 

zázemím pro pořádání závodů horských kol. Fotbalové předpoklady využívá veřejnost pro odehrání 

amatérských zápasů Havlovické ligy, či pořádání fotbalových turnajů. Hřiště je volně přístupné. 

Hřiště Bohdašín 

 přístup: asfaltová cesta s možností parkování 

 povrch: štěrk 

 stav: udržované 

 

Vlastníkem hřiště je město a je veřejně přístupné. Využití je nepravidelné, ale celotýdenní, především 

obyvateli Bohdašína i veřejností z Horního Kostelce nebo Horní Rtyně. Je zde možnost si zahrát 

badminton, tenis, volejbal, nohejbal či pétanque. V zimním období, pokud to podmínky dovolí, je 

vytvářeno ledové kluziště.  

Tréninková plocha SDH Bohdašín 

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: tráva 

 stav: udržované 

 

Soukromý majitel dovolil SDH Bohdašín vysekání travnatého pruhu potřebného pro nácvik požárního 

útoku. Plocha je využívána od jara do začátku léta pro tréninkové potřeby mužů i dětí.  

Hřiště Stolín pétanque 

 přístup: asfaltová cesta 

 povrch: štěrk 

 stav: udržované 

 

Hřiště i zázemí jsou v majetku města, které zázemí pronajímá oddílu pétanque. Hřiště je veřejně 

přístupné a v letních měsících je využíváno 3x týdně v odpoledních hodinách a v neděli pro tréninky 

oddílem pétanque. V zimních měsících, pokud to podmínky dovolí, vytváří místní obyvatelé ledové 

kluziště, které je využíváno veřejností. Dále město zakoupilo a dalo spolku Pétanque do výpůjčky 

stanovou halu pro možnost hraní pétanque i v zimním období. Kromě bruslení a pétanque je tu 

možnost hrát tenis či nohejbal, ale veřejností to využíváno není. 

Hřiště Stolín SDH 

 přístup: asfaltová cesta s možností parkování 

 povrch: štěrk 

 stav: udržovaný 

 vybavení: překážky pro požární sport, 2 malé branky 
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Vlastníkem je město, které ho poskytuje k užívání SDH Stolín. Využívání je časté, ale nepravidelné, 

převážně členy SDH, ale i veřejností k volnočasovým aktivitám a také klubem Pétanque Stolín pro 

pořádání soutěží. 

Hřiště Lhota lomeček 

 přístup: polní cesta, dost široká pro průjezd aut 

 povrch: asfalt 

 stav: udržované 

 

Vlastníkem hřiště je město, které ho pronajímá SDH Lhota. Návštěvnost hřiště je minimální, přes léto 

se příležitostně hraje nohejbal. Dále se tu pořádají různé akce jako čarodějnice i dětské dny. Škola i 

školka využívá místo pro pořádání akcí na ukončení školního roku pro děti. Veřejnost má možnost zde 

hrát nohejbal, badminton a tenis. 

Hřiště Lhota za potokem 

 přístup: pěšina s lávkou přes potok, pěšina nad hřištěm 

 povrch: štěrk 

 stav: v rekonstrukci 

 

Hřiště je ve vlastnictví města volně přístupné veřejnosti. Pravidelnější využívání je hlavně přes zimu 

školou i veřejností, kdy se dělá ledová plocha užívaná pro veřejné bruslení i hokej. Mimo zimu je 

hřiště využívané školou, veřejností, hlavně z řad dětí a zájmových spolků.  

Tělocvična Lhota 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkování 

 povrch: parkety 

 stav: udržovaný 

 

Tělocvična je v majetku TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota (TJ Sokol Lhota) a je využívána celoročně. 

Ve školním roce slouží v dopoledních hodinách potřebám školy a  odpoledne je přístupná zástupcům 

TJ Sokol Lhota a veřejnosti. Ti zde hrají volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis. Dále se zde cvičí 

gymnastika, aerobic a dříve i výuka společenských tanců. Tělocvična je ve stavu, který umožňuje její 

užívání, ale zasloužila by si celkovou rekonstrukci (parkety, obložení, zastřešení, vybavení). Komplikací 

u tohoto sportoviště je vlastnictví sálu TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota a vlastnictví šaten a 

sociálního zázemí školou, respektive městem ČK.. Tato skutečnost zapříčiňuje dohady o uklízení a 

užívání prostor a bylo by dobré ji vyřešit 
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Tréninková plocha SDH Lhota 

 přístup: cesta 

 povrch: tráva  

 stav: udržované 

 

Tuto travnatou plochu vlastní soukromý majitel, který ji pronajímá SDH Lhota. Ti ji udržují společně 

s SDH Červený Kostelec, který nemá vlastní tréninkové hřiště a hasiči tak musí na tuto tréninkovou 

plochu dojíždět. Plocha je tedy využívána pro tréninky a soutěže hasičů. Dále je příležitostně užívána 

veřejností, která zde cvičí, dále ZŠ Lhota, která zde výjimečně tráví hodiny tělesné výchovy. Travnatá 

plocha je přístupná po předchozí domluvě s SDH Lhota. 

Hřiště Olešnice 

 přístup: asfaltová cesta, možnost parkovaní u sokolovny 

 povrch: travnatý 

 stav: udržovaný 

 

Hřiště je majetkem TJ Sokol Olešnice. Členové i veřejnost ho využívají příležitostně pro fotbal, cvičení 

nebo různé akce. Přístup na sportoviště je volný. 

Hřiště Olešnice v lese 

 přístup: obtížný, lesní cesta 

 povrch: písek 

 stav: zanedbané 

 

Hřiště, ukryté v lese za farmou, je na pozemku města určeného pro plnění funkce lesa. Skládá se ze 

dvou ploch, je v dezolátním stavu, který odpovídá dlouhodobému nevyužívání. Kdysi pískový povrch 

umožňoval zajímavou alternativu, neboť nikde v Červeném Kostelci se pískový povrch nenachází. 

Dnes je pískový povrch překryt vrstvou jehličí i nálety dřevin. Zůstala pouze torza fotbalových bran. 

Tomuto prostoru už se nedá říkat sportoviště, ale je dobré ho uvádět, aby nebylo zapomenuto jako 

místo, kde se mohlo sportovat a sportovalo. 

Hřiště Olešnice za sokolovnou 

 přístup: asfaltová cesta, parkování u sokolovny 

 povrch: masty štěrk 

 stav: udržované 

 

Hřiště ve vlastnictví TJ Sokol Olešnice je pravidelně využívané hlavně v zimě, pokud se podaří 

připravit ledovou plochu. V letních měsících ho využívá 1x týdně TJ Sokol k nohejbalu. Dále je 

využíváno nepravidelně veřejností a k pořádání různých akcí. Vstup na hřiště je možný po předchozí 

domluvě s TJ Sokol Olešnice. 
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Sokolovna Olešnice 

 přístup: asfaltová cesta, parkoviště 

 povrch: parkety 

 stav: udržovaný 

 

Sokolovna je v majetku TJ Sokol Olešnice. Přes zimu je využívána 3x týdně pravidelně a nepravidelně 

pro příležitostné akce. Kromě členů Sokolu slouží také veřejnosti. Mezi aktivity, které se zde 

provozují, patří badminton, florbal, stolní tenis a cvičení dětí. Sokolovnu je možné využívat po 

předchozí domluvě se Sokolem Olešnice. 

 

2.2.1 Urbanistické normy 

 

Rozsah i druhy sportovních a tělovýchovných zařízení (STZ) jsou v obcích i širších územních celcích 

doporučovány urbanistickými ukazateli. „Ukazatele, někdy standardy anebo normativy, pro 

vybavenost sídel navrhl dříve Sportprojekt, specializovaný podnik ČSTV pro projektování sportovních 

staveb. Ukazatele byly pouze doporučující a v podstatě se téměř nikdy nedodržely. V současnosti je 

situace v této oblasti dosti nepřehledná a pracovníci na městských úřadech o jejich existenci velmi 

často nevědí.“ 14 

Ukazatel pro ČR byl tajně odvozen od tehdejšího západoněmeckého Zlatého plánu, ve kterém měl 

ukazatel hodnotu 8 m2/obyvatele. Tehdejší Československo si, jak ukazuje tabulka č. 1., zvolilo 

hodnotu 17 m2/obyvatele. Je dost možné, že dvojnásobný rozdíl v hodnotě mohl být jeden z důvodů, 

proč se v ČR ukazatel většinou nedodržuje a Německo svůj plán splnilo. V porovnání s dalšími 

evropskými státy, Anglie 20 m2/obyvatele, Itálie 11 m2/obyvatele, Lucembursko 17,58 m2/obyvatele, 

v úrovni norem nezaostáváme, ale propadáme se, co se týče naplňování. 15 Novotný (2011, s. 388) 

tvrdí, že „naše plnění se pohybuje mezi 30-60 % u vyšších typů STZ.“  

Po společenských změnách roku 1989 se bohužel dalších více než 18 let nic podstatného nezměnilo. 

První materiály obsahující obecnou nápravu směřující ke kompatibilitě s okolními Evropskými zeměmi 

zpracovala až Sportprojekta Brno v roce 1999 pro MŠMT (autoři Z. Šamalík a O. Zekl). Celkovou 

doporučovanou normu doporučovali snížit ze 17 na 8,5 – 9,7 m2/obyvatele. Přiblížili se tak německým 

normám daným Zlatým plánem pro výstavbu sportovišť. Tento jejich návrh nebyl doposud nikým 

akceptován. 

                                                           
14

 NOVOTNÝ, Jiří. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-666-0. 
15

  SLEPIČKOVÁ, Irena, Stanislav TVAROH a Pavel SLEPIČKA. Legislativní východiska péče o sport v obcích a 
krajích. In: SLEPIČKA, Pavel a Irena SLEPIČKOVÁ (eds.). Sport a politika. Praha: FTVS UK, 2010, s. 56-67. ISBN 
9788086317823. 
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Porovnání s Urbanistickými normami v Tabulce č. 2 ukazuje, že Červený Kostelec má dostatečné 

plošné obsazení sportovišti v rámci aplikace koeficientů od Sportprojekty Brno. Plocha sportovišť pro 

organizovaný je rovněž dostatečná a pro neorganizovaný dokonce přesahuje i normu Sportprojektu 

2,13 m2 /obyv. Kde Červený Kostelec zaostává, tak je plocha sportovišť určená pro školní sportování i 

přesto, že jsou do ploch započítávaná sportoviště, kde škola tráví své hodiny tělesné výchovy, ale 

dané sportoviště není primárně určeno pro školní sport. 

 

Tabulka č. 2: Porovnání urbanistických norem s aktuálním stavem v Červeném Kostelci 

Druh STZ 

Doporučený 
mode od 

Sportprojektu 
/m2/obyv. 

Doporučený 
mode od 

Sportprojekta 
Brno 

/m2/obyv. 

Aplikace 
normy 

Sportpojekt 
na ČK/m2 

Aplikace 
normy 

Sportpojekta 
Brno na 
ČK/m2 

Současná 
situace v 

Červeném 
Kostelci/m2 

Organizovaná 6,48 4,14 53 991 34 494 51 754 

Neorganizovaná 2,13 1,1 17 747 9 165 25 327 

Školní 6,87 3,56 57 241 29 662 20 294 

Celkem 17 8,8 141 644 73 322 84 296 

Počet obyvatel 8 332         
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3 Spolky 

 

TJ Červený Kostelec 

Tělovýchovná jednota organizuje čtyři spolky. Jedná se o fotbal, kuželky, národní házenou a tenis. V 

oddílech nacházejí vyžití sportovci všech věkových kategorií v soutěžích od okresní po 

celorepublikovou úroveň. 

 

TJ Červený Kostelec – oddíl národní házené 

Sportovní areál oddílu se nachází vedle sportovní haly v ulici Palackého. V návaznosti na plán celkové 

revitalizace sportovišť v Červeném Kostelci nechalo město zrekonstruovat toto hřiště. Rekonstrukce 

hřiště zachovává jeho účel i využívání, došlo jen ke změně v konstrukci povrchu z asfaltu na umělý 

trávník, vybudování nového umělého osvětlení a odvodnění. Rekonstrukcí se rozšířila možnosti 

využití. Kromě původní házené je zde možné hrát také tenis a fotbal. Vzniklo tak nové multifunkční 

hřiště. 
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TJ Červený Kostelec – oddíl kuželek 

Kuželky ve městě mají svoji tradici a jsou známým sportem pro občany Kostelce. Oddíl se skládá 

z A týmu, B týmu, C týmu, dorostu a žáků.  V červnu roku 2009 byla kuželna nacházející se v ulici 

Nerudova modernizována stavěči a automaty vybavenými tiskárnami. Konají se zde zápasy extraligy, 

1. ligy, 2. ligy, 3. ligy a divize. Pravidelně se konají turnaje neregistrovaných. Úspěchy oddílu se týkají 

jak dlouhodobějších ligových soutěží, tak i v mistrovstvích republiky a světa jednotlivců.  

 

TJ Červený Kostelec – oddíl fotbalu 

Oddíl fotbalu má k 30. 4. 2018 320 členů, z toho 156 mládež do 18 let. Fotbalový stadion se nachází 

na místě bývalého rybníka v těsné blízkosti Svojsíkova parku a sportovní haly. V jeho areálu je k 

dispozici travnaté hřiště s kabinami a s hlavní a malou tribunou, F-klub, a dále veřejné sportoviště „Za 

potokem“ s kabinami, které je schválené ČMFS pro mistrovské soutěže. K tréninkům fotbalový oddíl 

také využívá hřiště s umělým povrchem za sokolovnou a v zimních měsících sportovní halu a 

sokolovnu. 

V oddílu se nachází týmy muži A, muži B, starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší 

přípravka, mladší přípravka a předpřípravka. Oddíl pravidelně organizuje zimní halové turnaje.  

 

TJ Červený Kostelec – oddíl tenisu 

Hráči TJ Červený Kostelec svádí soutěžní boje v kategorii dospělých, veteránů a dětí. Kostelecké "A" 

mužstvo je členem královéhradecké krajské třídy. Další dospělé týmy hrají krajskou soutěž 2. třídy a 

okresní soutěž. Od roku 2010 bojuje Červený Kostelec také v dětských kategoriích, a to v babytenisu, 

mladších žácích, starších žácích a dorostu (v krajském přeboru či krajské soutěži).  

Mimo to se na kurtech v Červeném Kostelci pořádá také několik turnajů. Pro veřejnost je určen 

pouťový turnaj ve dvouhrách (poslední sobota v červenci) a Memoriál Milana Wolfa (bývalý 

posvícenský turnaj, poslední sobota v září). Vedle toho se v areálu pořádají turnaje pro závodní hráče, 

jako je turnaj mužů a žen a dětské turnaje oficiální i klubové. 

Oddíl má k 31. 12. 2017 142 členů, z toho 74 dospělých a 68 dětí. 
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Volejbal Červený Kostelec 

Volejbalový klub se 170 členy patří v současnosti k největším v náchodském okrese.  

Vlastní sportovní činnost klubu představuje v současnosti 4 družstva mužů, 2 družstva žen a družstva 

mládeže (juniorky, žákyně a tzv. minivolejbal), která jsou zapojena do pravidelných dlouhodobých 

mistrovských soutěží od soutěží okresních až po ligové.  

Mimo mistrovské soutěže pořádá oddíl každoročně různé turnaje pro družstva registrovaných i 

neregistrovaných hráčů, kterých se účastní vždy poměrně velký počet sportovců nejen z našeho 

města, ale i z širokého okolí. V zimním období členové spolku připravují na volejbalových kurtech 

kluziště pro školy a veřejnost. Takovéto akce dávají příležitost ke sportování nejen aktivním 

volejbalistům, ale i ostatním spoluobčanům. 

 

TJ Sokol Olešnice 

TJ Sokol Olešnice se pravidelně účastní soutěží, probíhá cvičení dětí, provozuje sportovní činnost 

(fotbal, nohejbal, florbal, badminton), stará se o kluziště v zimním období a celkově udržuje tradice v 

obci: posvícení, ples, pouťové a posvícenské fotbalové derby, dětský den, čarodějnice nebo dětský 

karneval.  

 

TJ Sokol Lhota 

Pravidelná cvičení toho spolku probíhají v tělocvičně ve Lhotě. Ze sportů jsou hrány zejména florbal, 

volejbal, stolní tenis a malá kopaná. TJ Sokol Lhota se účastní soutěží vesnických TJ, kde dosahuje 

dobrých výsledků. Velmi populární je aerobic. Cvičení pod TJ je finančně nenáročné, noví sportovci 

jsou vítáni a v případě zájmu je možné zavést i nová cvičení. 

 

T. J. Sokol Červený Kostelec 

TJ Sokol se věnuje předškolním dětem, mladšímu žactvu, staršímu žactvu a to všestranně. 

V posledních letech se projevil zájem o parkour. Pro mladší ženy je organizováno kondiční cvičení, 

aerobic a pilates. Pro starší ženy pak kondiční a zdravotní cvičení.  

Obsah cvičení odpovídá zájmům cvičenců, ale i prověřeným zásadám. Cílem je rozvíjení všestranné 

pohybové zdatnosti s ohledem na věk. Pěstují se gymnastická cvičení, lehká atletika, sportovní hry, 

taneční prvky. Zúčastňují se soutěží v plavání, přespolním běhu, lehké atletice, vybíjené, zálesáckém 

závodu. Sokol pořádá táboráky, mikulášskou nadílku, jízdu na kole, dětský karneval. Mladší ženy se 

věnují kondičnímu cvičení, aerobiku a step aerobiku. Starší ženy doplňují kondiční cvičení různými 
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hrami, tanečky, karnevalem a dalšími činnostmi. Od jara do podzimu je organizováno jezdění na 

cyklistické výlety. Pravidelně se nacvičuje i na všesokolské slety. Oddíl má sídlo v sokolovně na 

Chrbech.  

 

Šachový klub Červený Kostelec 

Od 26. 5. 2016 je zaregistrován nový spolek u Krajského soudu v Hradci Králové, a to Šachový klub 

Červený Kostelec, z.s. V současné době má spolek 17 členů. Hrací místnost se nachází v Grafoklubu. 

A družstvo soutěží v Krajské soutěži východ a B družstvo v regionálním přeboru A. 

 

Rybářský svaz ČK 

M. O. Č. R. S. Červený Kostelec byl založen 5. dubna 1944, tehdy měl spolek 47 členů. Tehdejšímu 

revíru patřil rybník Krčmařík, necelý jeden hektar. Po dlouhá léta až do současnosti odvádějí členové 

spolku pro město Červený Kostelec a okolí záslužnou práci. Údržba svěřených rybníků, zvelebování 

hrází a okolí břehů, výsadba stromků a zhotovení laviček pro odpočinek veřejnosti. 

Povodí označované jako Úpa 3 se pyšní asi 11 km úsekem řeky Úpy. Od Červeného mostu v katastru 

Ratibořic až po splav v Havlovicích (Úpicko), dále zmiňovaným a revitalizovaným rybníkem Krčmařík, 

na kterém ročně probíhají jarní rybářské závody.  

Členové hospodaří na pronajatých vodách v okolí města a tím pomáhají k hezkému vzhledu města a 

jeho okolí. Dnešní představitelé spolku jsou lidé, kteří svého „koníčka“ ovládají po odborné stránce. 

Dokazuje to i zájem a dobrá spolupráce ze strany vedení města Červený Kostelec.  

 

Pétanque klub Stolín 

Pétanque klub Stolín patří mezi průkopníky tohoto sportu v ČR. Klub má v současné době 26 

registrovaných hráčů všech věkových kategorií a klade důraz na práci s mládeží. Každý rok jsou 

pořadateli několika turnajů. Největší z nich je již tradiční „Stolínský turnaj – memoriál Jaroslava 

Smoly“, kterého se účastní hráči z celé ČR. Pro neregistrované hráče je pořádán turnaj, kde si mohou 

porovnat svoje herní schopnosti amatéři z regionu. Jako poděkování všem sponzorům je tradiční VIP 

turnaj.  

Činnost je podpořena i kvalitním zázemím díky klubovně, která nemá konkurenci u jiných klubů v ČR.  

Mezi nejlepší výsledky patří dva tituly mistrů ČR trojic (2000 a 2002), titul mistra ČR mezi jednotlivci, 

titul mistra ČR 50+, 2 tituly mistryň ČR žen (2011 a 2012), titul mistra ČR smíšených dvojic (2011) a 

dvakrát titul mistra ČR kategorie klubů (2002 a 2011). Díky těmto kvalitám se hráči účastnili třikrát 
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mistrovství světa a jednou mistrovství Evropy, kde uhráli nejlepší výsledek v historii účasti českých 

reprezentací na MS. Tyto MS se konaly v Portugalsku a Francii a ME v Belgii.  

 

Mushers klub Metuje 

Počátek založení MC Metuje Červený Kostelec sahá až do doby, kdy v Česku teprve začaly vznikat 

speciální plemena sportovních psů. Pravidelně pořádají a účastní se závodů. Jeden z nejznámějších 

závodů je závod v Janovičkách.  

Do dnešní doby se počet členů zvýšil a dále se rozšiřuje. Součástí jsou jak dorostenci, tak i žáci. Spolek 

má přes 100 členů. Typická pro klub je také široká aktivní činnost obdivovaná nejen v Česku, ale i na 

Slovensku.  

 

Horolezecký oddíl ČK 

Horolezecký oddíl HOCK o. s. byl založen roku 2002 na neveřejných lezeckých závodech ve Lhotě u 

Červeného Kostelce. V průběhu let se stal členem Českého horolezeckého svazu a ČSTV. Od roku 

2007 má též svoji právní subjektivitu. Oddíl sdružuje členy ČHS působící v regionu Červeného 

Kostelce, Hronova a Náchoda. Mezi nejhlavnější aktivity HOCKu patří převážně pískovcové lezení v 

lezeckých oblastech Polické pánve a Teplicko-adršpašských skal v Severovýchodních Čechách. Mezi 

další jmenujme: zimní lezení, VHT, treking, horská kola, běžkařské lyžování.  

Oddíl plánuje veřejné lezecké soutěže, oddílové výstavy a promítání, spolupráci s dalšími českými a 

zahraničními kluby a další zajímavé projekty.  

 

Klub šermířů 

Občanské sdružení a skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara bylo založeno v roce 

1996, avšak kvalitou svých produkcí si nikterak nezadá se zaběhlejšími skupinami působícími na 

území České republiky. Jádro skupiny tvoří bývalí členové jiné šermířské skupiny mající dnes již 

dvacetileté šermířské zkušenosti. 

Domovem skupiny je Červený Kostelec a jeho blízké okolí. Na jednotlivé produkce se připravují 

jednou týdně na pravidelném tréninku, a to po většinu roku ve volné přírodě. Členskou základnu tvoří 

průměrně dvanáct až patnáct členů, z nichž asi čtvrtina je žen. 

Názornou formou také pomáhají školám a institucím při výuce dějepisu a vojenské historie. 

Spolupracují s jinými spolky a skupinami, s jejichž pomocí mohou připravit i akce většího rozsahu jako 
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průřezy dobou, průřezy staletími. Vše lze doplnit koňmi, ukázkami dobových řemesel, tancem a 

dalším. 

 

Klub střelců 

Od roku 2001 je klub střelců právním subjektem, registrovaným na Ministerstvu vnitra v Praze, jako 

občanské sdružení – Střelecký klub Červený Kostelec o. s. Střelecký klub má něco přes dvacet stálých 

členů. Klub má sídlo v bývalém lomu v Lese Žďár nad ulicí Českoskalická. Zde je k dispozici 18 

střeleckých postů, z toho 2 akusticky cloněné, pro nastřelování loveckých kulových zbraní na 70 m. 

Možnost je i střelby z vlastní legálně držené zbraně anebo je k dispozici možnost sjednání odborného 

kurzu k získání zbrojního průkazu.  

 

Kadet - Červený Kostelec 

Oddíl kosteleckých Kadetů je skupina mladých lidí, kteří rádi cestují po horách, jezdí na lyžích, 

splouvají naše i zahraniční řeky, trénují v bazénu, spí pod širým nebem atd. Kadet pořádá víkendové 

akce pro děti (např. návštěva náchodského bazénu) a letní tábory. V roce 2006 se Kadet přidal ke 

Spolku dobrých kamarádů (A-TOM), který sdružuje oddíly mládeže z celé ČR, které zajímá pobyt v 

přírodě, turistika a vodáctví. Spolek má celkem 22 členů a 13 vedoucích.  

 

OREL Jednota Červený Kostelec 

Orel je křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro 

všechny. 

Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla 

není vychovávat mistry světa. Cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti 

člověka. Sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. V Červeném Kostelci se orel 

věnuje hlavně provozováním florbalu, kdy se účastní i Amatérské florbalové ligy v Broumově. V roce 

2017 měl Orel 114 členů. 

 

Junák - český skaut, středisko Č. Kostelec 

Junák - český skaut je největší dětskou organizací u nás a zároveň součástí celosvětového hnutí. 

Skauting si klade za cíl připravit své členy na řešení situací v běžném životě a zároveň jim nabídnout 

pestrou činnost a mnoho zážitků.  
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Červený Kostelec má 8 skautských oddílů. Pravidelně se konají družinové a oddílové schůzky, kde se 

děti učí spoustu nových věcí. Probíhají výlety, tábory, hraní her a sportování. Mimo tradiční oddílový 

program se členové zapojují nebo pořádají podniky pro veřejnost (humanitární sbírky, pomoc při 

zajišťování akcí (např. Dětský den) či organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské 

domovy). Závody a soutěže se konají v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, 

fotografické, pěvecké či literární) a podporují rozvíjení talentu každého jedince. Červenokostelecké 

středisko vlastní dvě tábořiště - Maršovské údolí - Velké Petrovice a Ohnišov.  

 

Kostelecké tlapky 

Kostelecké tlapky je skupinka nadšenců z Červeného Kostelce, která miluje psy a agility. Společně 

trénuje i podniká nejrůznější výlety a akce. Do party přibírají každého, kdo má rád svého psa a chce 

zkusit něco nového. V roce 2017 měla skupina 19 členů. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Dobrovolní hasiči patří neodmyslitelně ke každé obci a historicky jsou to právě oni, kdo vytvářel 

sportovní a společenské dění. V současnosti se v rámci příprav a práce s mládeží věnují hasičským 

závodům. Na území Červeného Kostelce po sportovní stránce působí tyto hasičské spolky. 

 SDH Stolín 

 SDH Červený Kostelec – město 

 SDH Lhota 

 SDH Bohdašín 

 

Klub turistů Červený Kostelec 

Historie turistů v Červeném Kostelci sahá až do roku 1919, kdy vznikl samostatný spolek. Od té doby 

se podílejí na veřejném životě ve městě. V současnosti jsou jejich hlavními aktivitami pořádání výletů 

pro své členy i veřejnost po okolí ČK i do vzdálenějších koutů ČR. Dále pořádají významné sportovní 

akce jako je Hadařská 25, Červený Kostelec – Sněžka a Červenokostelecká 100. Turisté využívají 

dlouhodobou spolupráci (již 24 let) s polským protějškem PTTK Zabkowice. V roce 2017 bylo se 

spolkem spojeno 69 členů. 
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2.4 Financování sportu 

 

Financování sportu je v obci řešeno dotační politikou, kdy obec vypisuje 2 dotační tituly pro spolky na 

svém území.  

 

1) Dotace na podporu celoroční činnosti 

 Spolky žádají začátkem roku o příspěvky na celoroční činnost, kdy se klade důraz na členskou 

základnu a pronájmy důležité pro realizaci své činnosti. 

 

2) Dotace na projekty a akce 

 Spolky mohou žádat ve dvou kolech. V lednu a v květnu. Jedná se o mimořádné akce, turnaje, 

soustředění, tábory a další aktivity. 

V roce 2018 bylo v dotačním systému spolkům rozděleno celkem 2 576 550 Kč.  

 

2.5 Formy podpor sportu v obci  

 

Obec řeší systematické pravidelné podporování sportu formou dotačních titulů. Dále se stará o 

sportoviště, která jsou ve vlastnictví obce. Provádí jejich velké opravy, rekonstrukce či zajišťuje 

správce ve Sportovní hale a Sokolovně. 

Řeší převážně zabezpečení podmínek pro možnosti sportu veřejnosti a to výstavbou, či 

rekonstrukcemi sportovišť. 

Rovněž spolkům pomáhá realizovat přeshraniční spolupráce se zahraničními spolky v rámci 

Evropských dotací. 
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2.6 SWOT analýza 

 

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, strategií a strategických 

cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu a současné situace.  

Tabulka č. 3: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Celková plocha sportovišť 

 Funkční dotační systém    

 Většina sportovišť na území obce 

 Velký počet zájmových spolků 

 Zájem občanů města o sportovní dění 

 Rostoucí zájem o sportovní problematiku 

z vedení města 

 Funkční sportovní komise, jako poradní 

orgán rady města  

 Dostatek dobře vybavených dětských 

hřišť 

 Vysoké využívání sportovišť pro 

organizovaný sport   

 

 Sportoviště pro školní TV   

 Stav hřiště na Sokoláku    

 Stav zázemí fotbalového hřiště   

 Kuželky v pronajatých prostorech 

soukromníka    

 Absence stezky pro in-line bruslení  

 Absence zimního umělého kluziště  

 Nedostatečné úložné prostory pro 

vybavení ve sportovní hale   

 Zastaralé tenisové dvorce   

 Nedostatečné možnosti sportování v 

zimním období  

 Neaktuální seznam spolků na webu 

města 

 Nízké využívání veřejných sportovišť 

  

Příležitosti Hrozby 

 

 Příznivý vývoj HDP a nárůst financí do 

rozpočtu města 

 Slibované navyšování vlády do 

investičních sportovních dotačních titulů 

 Zapojení veřejnosti do podoby 

sportovních příležitostí ve městě 

 Větší spolupráce mezi školami a 

sportovními spolky 

 

 

 Pokles příjmů financí do rozpočtu města  

 Ztráta zájmu veřejnosti o sportování ve 

městě 

 Odliv lidí do jiných měst 

 Zánik spolků vlivem přílišné byrokracie 

 Ztráta zájmu veřejnosti o sportování dětí 

ve městě 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Strategická část 

3.1 Vymezení oblasti podpory sportu a určení priorit v jednotlivých oblastech 

 

Oblasti podpory sportu vycházejí z úkolů vyplývajících ze zákona o podpoře sportu a z potřeb obce, 

které jsou dány její kulturně společenskou historií. Tím dochází k naplňování povinnosti obcí pečovat 

a vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů. Sport pozitivně ovlivňuje prostředí obcí 

v několika směrech. Pomáhá se začleněním sociálně slabších jedinců do společnosti. Působí pozitivně 

v rámci prevence proti kriminalitě. Působí pozitivně na osobnost jedince ve společnosti. Jedinec tak 

získává pocit seberealizace, zdatnosti, fyzické i psychické odolnosti a zdravé sebedůvěry.  

Pro potřeby PRS je sport rozdělen do 3 hlavních oblastí: 

 školní sport 

 volnočasový sport 

 výkonnostní sport 

Tyto 3 oblasti v sobě zahrnují sportování dětí i dospělých, individuální i kolektivní a výkonnostní či 

volnočasové. Rovněž se v těchto 3 oblastech navazuje na opatření 3.4.2 ze Strategického plánu města 

Červený Kostelec pro období 2014–2020.   

 

3.1.1 Školní sport 

 

Teze:  První povinné seznámení dětí se sportem a prohlubování jejich základních dovedností 

dochází ve školním prostředí. Atraktivita sportu vychází jednak z kvality učitelů, ale 

rovněž i z možnosti a rozmanitosti sportovního vyžití během hodin TV.  

Problém: Nedostatečné prostory pro školní TV. Nedostatečná vybavenost sportovních zařízení. 

Velká vzdálenost sportovišť od ZŠ zkracuje už tak malý čas pro hodiny TV. 

Priorita:  Zajistit další prostory pro školní sport.  

Rekonstruovat současné zázemí pro potřeby TV. 

Aktivity: 1) Dokončit revitalizaci hřiště ve Lhotě (využívá ZŠ Lhota pro TV) 

2) Realizace plánované výstavby nové tělocvičny u ZŠ V. Hejny (náklady cca 45 mil. Kč) 

  3) Revitalizace hřiště Sokolák pro potřeby školní TV 

 4) Najít vhodné prostory pro venkovní sportoviště ZŠ Olešnice 

 5) Projednat možnosti a najít vhodné prostory pro školní sport v ZŠ Olešnice 
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3.1.2 Volnočasový sport 

 

Teze: Pokud budou sportovat dospělí, budou sportovat i jejich děti. Ne všichni ovšem chtějí 

sportovat organizovaně. Proto je potřeba zajistit podmínky i pro volnočasový 

neorganizovaný sport. Děti sportovat chtějí, jen je potřeba jim tu možnost dát a ke 

sportu je vést. Sportovat se dá v každém věku, a proto nesmí být opomíjena ani 

kategorie seniorů. 

Problém: Spousta obyvatel musí dojíždět do okolních obcí realizovat své sportovní potřeby, 

neboť v Červeném Kostelci se jim těchto možností nedostává. Nejčastěji je uváděn 

nedostatek možností pro in-line bruslení, plavání a také kapacitní vytížení Sportovní 

haly a Sokolovny organizovanými sporty v zimním období a téměř nemožnost 

sportování neorganizované veřejnosti. Rovněž jsou požadavky na větší pestrost 

sportovního vyžití v obci. Děti si neumí sport zorganizovat tak, jak tomu bylo dříve. Na 

webu města chybí informace o sportovištích v Červeném Kostelci a rovněž není 

aktualizovaný seznam spolků pro volnočasové a sportovní aktivity.  Malá pozornost je 

věnována sportu seniorů, pro které je pohybová aktivita klíčová a má pozitivní 

dopady na jejich tělesný a duševní zdraví. 

Priorita:  Rozšířit kapacitu pro možnosti neorganizovaného sportování v zimním období. 

Rekonstruovat současné sportovní zařízení s možností širšího využití pro volnočasové 

aktivity.  

Vybudovat prostory aktivního odpočinku s pestrou možností sportovního vyžití. 

Dodělat revitalizaci Svojsíkova parku s návazností na lesopark Žďár a lesopark Občina. 

Přivádět děti, dospělé i seniory ke sportu různými sportovními akcemi a pobídkami. 

Informovat veřejnost o možnostech sportování na území obce. 

Aktivity: 1) Realizace plánované výstavby nové tělocvičny u ZŠ V. Hejny (v odpoledních 

hodinách pomůže rozmělnit potřeby organizovaného sportu a uvolní hodiny pro 

neorganizovaný sport – potřeba cca 45 mil. Kč)  

2) Revitalizace sportoviště Sokolák, které umožní větší využití obyvatel v potřebách 

atletiky (nyní se atletika nedá na území obce nikde provozovat) 

3) Revitalizovat veřejné hřiště na Koubovce 

4) Pořádání sportovních akcí pro děti a seniory 

5) Vytvořit na webu města seznam sportovišť na území obce 

6) Aktualizovat seznam volnočasových spolků na území obce  

7) Zjistit možnosti pro výstavbu venkovního bazénu pro plavání 
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3.1.3 Výkonnostní sport 

 

Teze:  Výkonnostní sport je výkladní skříň obce. Pomáhá v obci tvořit společenský život. 

Reprezentuje obec navenek. Největší organizátor volného času dětí.  

Problém: Nároky kladené na podmínky pro provozování sportu ať bezpečnostní či hygienické, 

nebo nároky kladené na znalosti a zdravotní stránku se neustále zvyšují. Čas 

dobrovolnictví a velké množství volného času po pracovní době jsou minulostí. Spolky 

nenaráží na neochotu dětí sportovat, ale naopak na absenci lidí, kteří by se dětem 

věnovali. Bez ochotných vedoucích či trenérů nebude organizovaný sport.  

Prostory pro výkonnostní sport v zimním období jsou nedostačující a spolky nemají 

dostatečné podmínky pro realizaci kvalitní tréninkové činnosti. 

Oddíl kuželek nemá jistotu vlastního zázemí a hrozí vypovězení nájemní smlouvy a 

tím i ukončení jejich činnosti ve městě vlivem absence sportoviště. 

 Kromě tradičních míčových sportů (volejbal, tenis fotbal, florbal) v Červeném Kostelci 

chybí rozmanitější nabídka sportovních možností z oblasti individuálních sportů. 

Priorita:  Zajistit bezpečné a hygienicky nezávadné sportoviště včetně zázemí pro spolky, které 

se věnují výkonnostnímu sportu.  

Podporovat spolky s dětmi, aby nebyly kladené velké nároky na rodiče a sport byl 

dostupný i sociálně slabším. 

Podporovat trenéry a vedoucí, bez jejichž práce by spolky neexistovaly. 

Podílet se na rozšíření nabídky sportů ve městě. 

Aktivity: 1) Dokončit revitalizaci zázemí na volejbalu (náklady cca 4 mil. Kč) 

 2) Dokončit revitalizaci sportoviště házené (náklady cca 5 mil. Kč) 

 3) Realizovat plánovanou rekonstrukci zázemí fotbalového stadionu (náklady cca 27 
mil. Kč) 

4) Výstavba nové kuželny (náklady cca 10 mil. Kč) 

5) Zvětšit zázemí pro vybavení sportovní haly tak, aby bylo možné navýšit využití 
sportovní haly 

6) Revitalizaci tenisových antukových dvorců, které jsou již zastaralé 

7) Iniciovat a případně napomáhat v rozšíření sportovních nabídek ve městě, 
například pro individuální nemíčové sporty 
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3.2 Opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce 

 

Problém: Sportovních zařízení na území města je značné množství, ale chybí o nich snadno 

dostupné potřebné informace, které využijí jak obyvatelé města, tak i turisté 

přijíždějící do města. 

Priorita: Zajistit snadno dostupné informace o možnostech sportování ve městě. 

Aktivity: 1) Vytvořit na webových stránkách seznam míst ve městě, které je možno využívat ke 

sportování. Tento seznam by měl obsahovat: 

a) Název 

b) Adresu místa 

c) Fotografii  

d) K jakému sportování je uzpůsobené 

e) Zda je na sportovišti k dispozici nějaké vybavení 

f) Podmínky vstupu na sportoviště 

g) Kontakt na odpovědnou osobu za sportoviště 

 

2) Propojit tento seznam s interaktivní mapou města Cleerio. 
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4. Implementační část 

Plán rozvoje sportu je zpracováván na období 2018–2023. 

Pro smysluplné využití strategického dokumentu je potřeba definovat tyto okruhy: 

1. Kdo bude řídit naplňování plánu 

2. Z čeho budou aktivity plánu financovány 

3. Jak bude vyhodnoceno naplňování plánu 

4. Aktualizace plánu 

 

4.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování plánu  

 

Pokud má dojít k naplnění cílů plánu, je potřeba zajistit jednoznačný systém řízení plánu. Ten musí 

vycházet ze systému řízení obce, kdy zastupitelstvo je orgán řídící a vedení města spolu se 

zaměstnanci úřadu je orgán výkonný.  

Systém řízení PRS naznačuje schéma: 

 

Schéma č. 2: Systém řízení PRS 

Zdroj: vlastní zpracování 

       Zaměstnanci úřadu  

Starosta, Místostarosta 

Garant za sport 

Výkonný tým 
Rada města 

Řídící skupina 
zastupitelstvo města 
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Řídící skupina je zodpovědná za naplňování PRS a jejím úkolem je rozhodovat o tom, jestli 

přijme/nepřijme a schválí/neschválí konkrétní předložené projekty od výkonné skupiny. 

Řídící orgán rovněž zvolí tzv. „garanta“, jehož úkolem bude iniciovat a koordinovat veškeré činnosti 

spojené s realizací PRS. Garant by měl vzejít ze zástupců řídící či výkonné skupiny. 

Výkonná skupina je zodpovědná za předkládání konkrétních návrhů projektů spojené s naplňováním 

cílů PRS řídící skupině. Dále monitoring, vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění 

aktualizace PRS (vlastními silami či externí osobou). 

Do procesu implementace PRO budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci poradní, 

konkrétně sportovní komise. 

 

4.2 Systém financování plánu 

Pro zajištění naplňování PRS jsou nutné finanční prostředky, které z hlediska plánovaných akcí 

nebudou v rámci města malé. Jednotlivé zdroje, ze kterých je možné financovat naplnění PRS, jsou 

tyto: 

1) Vlastní zdroje z rozpočtu města 

2) Externí zdroje 

a. z rozpočtů Evropské unie 

b. ze státních rozpočtů 

c. z rozpočtů Královehradeckého kraje 

d. soukromé kapitálové zdroje  

Z kombinace těchto zdrojů vychází možné způsoby financování PRS. 

1) Financování výhradně z vlastních prostředků obce  

2) Kombinované financování ze zdrojů města a externích zdrojů 

V tomto případě lze využít buďto nenávratných finančních prostředků (granty, dotace), jejichž 

spoluúčast se na financování konkrétního projektu v některých případech může pohybovat okolo 

80–90 %, nebo vratných prostředků (úvěry, zápůjčky, atd.)    

3) Financování výhradně z externích zdrojů 
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Zde je úlohou obce buď realizační, kdy připravuje či realizuje konkrétní projekt bez finančního 

přispění, nebo pouze iniciační a komunikační v případě, že se nepodílí na přípravě ani na realizaci 

daného projektu a jde ji pouze o prosazení daného projektového záměru. 

 

4.3 Monitoring a vyhodnocení naplňování plánu 

 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRS Červený Kostelec je důležitou součástí celého 

strategického dokumentu. Je žádoucí, aby monitoring a vyhodnocování naplňování plánu byl 

prováděn průběžně a mohl tak pružně reagovat na aktuálně vzniklé situace. Faktorů, které mohou 

vstupovat do realizace PRS a mít na něj pozitivní či negativní vliv je skrze politické, společenské, 

hospodářské a legislativní prostředí mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace PRS nebude 

potřeba zasahovat. 

Za monitoring a vyhodnocování naplňování plánu je odpovědný výkonný tým. 

 

4.4 Aktualizace plánu 

 

Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může kdykoliv upravovat a reagovat tak na 

aktuální změny politické, hospodářské, společenské či legislativní. Je proto žádoucí, aby s PRS bylo 

pracováno v čase a v návaznosti na monitorování a vyhodnocování naplňování plánu docházelo 

taktéž k jeho aktualizaci.  

Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRS, nebo přímo úpravou PRS, čímž 

vznikne nová verze. Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené změny. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRS je zodpovědný výkonný tým.  
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5.2 Seznam zkratek 

A-TOM = Asociace turistických oddílů mládeže 

ČHS = Český horolezecký svaz 

ČK = Červený Kostelec 

ČMFS = Českomoravský fotbalový svaz 

ČR = Česká republika 

M.O.Č.R.S. = místní organizace Českého rybářského svazu 
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ČSTV = Český svaz tělesné výchovy 

EU = Evropská unie 

FTVS UK = Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

HOCK = Horolezecký oddíl Červeného Kostelce 

MC = Mushers club 

ME = mistrovství Evropy 

MS = mistrovství světa 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o.s. = občanské sdružení 

PRO = plán rozvoje obce 

PRS = plán rozvoje sportu 

PVC = polyvinylchlorid 

SDH = sbor dobrovolných hasičů 

STZ = sportovní a tělovýchovná zařízení  

SVAZARM = Svaz pro spolupráci s armádou 

TJ = tělovýchovná jednota 

TV = tělesná výchova  

VHT = vysokohorská turistika 

z.s. = zapsaný spolek 

ZŠ = základní škola 

ZUŠ = základní umělecká škola 
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