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1. Základní údaje

Název projektu:

Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska

Datum vyhotovení:

28. 2. 2020

Objednatel:
Název:

Město Hronov (dále také „Objednatel“)

Adresa:

nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Kontaktní osoba:

Petr Koleta, starosta města Hronov

Dodavatel:
Název:

Moore Czech Republic s.r.o.1 (dále také „Zhotovitel“)

Adresa:

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

Kontaktní osoba:

Petr Štětka, manager

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 Vysoká Srbská.
Plán rozvoje sportu obce Vysoká Srbská 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 Vysoká Srbská 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.
V tomto základním dokumentu 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. K pochopení informací zmíněné v tohoto dokumentu, je nutné definovat základní pojmy.
-

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 Vysoká Srbská 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.
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3. Metodický přístup
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti Moore Czech Republic s.r.o. ke zpracování plánu rozvoje sportu
obce Vysoká Srbská.

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 Vysoká Srbská 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 Vysoká Srbská.
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4. Územní charakteristika
Obec Vysoká Srbská 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 Žďárky. 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 km2 zaujímá 1,2 % z celkové rozlohy Královéhradeckého kraje.
Obec Vysoká Srbská se nachází severovýchodně od města Hronov a leží na potoku Srbská, z jehož názvu je
odvozeno i jméno obce. Obec se rozkládá na území 7,45 km2 a tvoří tedy 2,1 % rozlohy ORP Náchod, podobně
jako obec Velké Poříčí. Mezi její části patří Vysoká Srbská, Závrchy a Zlíčko. Celá obec se nachází v CHKO
Broumovsko a nadmořské výšce 474 m n. m. Potok Srbská je poprvé připomínán v roce 1254, samotná obec
se poté v pramenech poprvé objevuje v roce 1406, jakožto součást polického panství řádu benediktinů. 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 (Malá Čermná) 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.vysokasrbska.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 počzu 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

Velké Poříčí

5

102

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vysoká Srbská je populačně nejmenší obcí na území SO POÚ Hronov, k 31. 12. 2018 zde bylo evidováno
celkem 279 obyvatel. Složení obyvatel obce z hlediska pohlaví je znázorněno v tabulce níže.
V obci Vysoká Srbská je zatím největší rozdíl z hlediska rozložení obyvatel dle pohlaví. Z uvedených dat je
viditelné, že v obci je relativně o dost více mužů (53,4 %) než žen (46,6 %). Tyto hodnoty jsou již znatelněji
vzdáleny od celorepublikového průměry, kdy ženy tvoří 50,8 % obyvatel a 49,2 % muži. Ve Vysoké Srbské je
tento podíl nejen opačný, ale i s výraznějšími rozdíly v podílech za pohlaví. Zde je potřebné si uvědomit, že
v obcích s menším počtem obyvatel mají jednotlivé osy větší váhu, tedy i nepatrná změna v populaci obci je
viditelná.
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Tabulka č. 2: počet obyvatel – Vysoká Srbská (k 31. 12. 2018)

Počet a podíl obyvatel – Vysoká Srbská
Muži

Celkem

Ženy

279

149

130

100 %

53,4 %

46,6 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obec Vysoká Srbská má rozlohu 7,45 km2, její území je tedy vyměřeno stejně jako území Velkého Poříčí.
Z celkové rozlohy ORP Náchod tak obě obce jednotlivě tvoří 2,1 %. Hustotu zalidnění má však oproti Velkému
Poříčí značně nižší (37,4 obyvatele/km2 ve Vysoké Srbské oproti 316 obyvatel na km2 ve Velkém Poříčí). Tato
zástavba je typickou pro venkovské oblasti. Obec Vysoká Srbská má oproti jiným obcím na Hronovsku za
sledované období 2008-2018 rostoucí počet obyvatel, jak lze vyčíst z grafu níže.
Populace obce celkově narostla mezi lety 2008 a 2018 o 35 obyvatel. Ke konci roku 2018 tvořilo obyvatelstvo
Vysoké Srbské 0,5 % z celkové populace ORP Náchod. Vývoj počtu obyvatel se dlouhodobě přibližuje
k hranici 300, nejvíce obyvatel bylo zaznamenáno právě k 31. 12. 2018. Zřejmá stále rostoucí tendence trvala
od roku 2008 do roku 2013. V následných letech přišel střídavý nárůst i úbytek obyvatel. Ten byl však
způsoben, vzhledem k malému počtu celkové populace obce, několika obyvateli. V posledních třech letech
(2016-2018) lze pozorovat opět stále rostoucí tendenci.
Graf č. 1: vývoj počtu obyvatel obce Vysoká Srbská
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka níže představuje meziroční přírůstek obyvatel v absolutních i relativních číslech. Ze získaných hodnot
z databáze ČSÚ byla vypočtena průměrná hodnota absolutního přírůstku obyvatel, která dosahovala hodnoty
4 obyvatelé ročně (za posledních 5 let se jedná o průměrný přírůstek s hodnotou 1). V relativních hodnotách
průměrný meziroční růst obyvatel dosáhl hodnoty 1,4 % počtu obyvatel ve sledovaných letech (za posledních
5 let v průměru 0,4 %). Absolutně i relativně největší růst obyvatel zažila obec v roce 2011, kdy se populace
zvýšila celkem o 11 obyvatel (4,3 %). V tomto roce se v obci pozitivně projevil přepočet SLDB. Populace obce
sice vzrostla o 11 obyvatel, nicméně přirozený přírůstek i přírůstek migrační byl v tomto roce na hodnotě 1,
tedy jeden obyvatel.
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Tabulka č. 3: meziroční přírůstek a úbytek obyvatel – Vysoká Srbská
Počet obyvatel
(k 31. 12. daného roku)

Rok

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek obyvatel

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek obyvatel

2008

244

-

-

2009

252

8

3,3 %

2010

256

4

1,6 %

2011

267

11

4,3 %

2012

275

8

3,0 %

2013

274

-1

-0,4 %

2014

269

-5

-1,8 %

2015

273

4

1,5 %

2016

269

-4

-1,5 %

2017

274

5

1,9 %

2018

279

5

1,8 %

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, čeká 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 Z důvodu očekávaného stárnutí
populace jsou uváděny rozdílné hodnoty počtů obyvatel dle základních věkových skupin.
Tabulka č. 4: věková struktura – Vysoká Srbská (k 31. 12. daných let)

Rok

Počet
obyvatel

Z toho ve věku
Průměrný věk
0-14 let

65 a více let

15-64 let

2008

244

35

169

2018

279

54

178

Rozdíl let

+ 35

+ 19

+9

40

41,3

47

41,6

+7

+ 0,3

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Počty obyvatel obce Vysoká Srbská v časovém odstupu 10 let mezi lety 2008 a 2018 jsou uvedeny ve výše
uvedené tabulce. Obyvatelstvo je zpravidla děleno do tří hlavních/základních věkových skupin – do dětské (0–
14 let), produktivní (15–64 let) a seniorské/postproduktivní (65 a více let). V roce 2018 měla obec o 35 obyvatel
více než v roce 2008 (meziročně se jedná o hodnotu 14,3 %). Průměrný věk Vysoké Srbské se zvýšil nepatrně,

3

Stárnutí se nevyhneme. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947
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z 41,3 let na 41,6 let. Jak bylo řečeno výše, obyvatelstvo Vysoké Srbské má rostoucí tendenci, ač se jedná
o jednotky obyvatel. Největší rozdíl v letech 2008 a 2018 je v kategorii dětí, kde meziroční nárůst mezi lety
2008 a 2018 znamenal hodnotu 54,3 %.
Obyvatelstvo obce je celkově mladší (41,6 let), než je průměrně v celé České republice (42,3 let). Nejnižší
podíl obyvatel ke konci roku 2018 v populaci obce má skupina seniorů (16, 8 %), což je o 2,8 % méně než
celorepublikový průměr (19,6 %). Naopak Vysoká Srbská má silnější zastoupení dětí (19,4 %) o několik
procent oproti průměru za celou ČR (15,9 %). Obyvatelé v produktivním věku se poté od celorepublikového
průměru (64 %) liší o 0,6 % (63,4 %). 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 %.
Tabulka č. 5: věkové skupiny obyvatel – Vysoká Srbská (k 31. 12.2018)

Počet
obyvatel

Z toho věkové skupiny
0-4 let

279
100 %

5-14 let

15-24 let

25-64 let

85 a více let

65-84 let

18

36

19

159

42

5

6,5 %

12,9 %

6,8 %

57 %

15,1 %

1,8 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Pro efektivní tvorbu strategického plánu v oblasti sportu a volného času je stěžejní znalost nejen území, ale
i složení věkové populace obce. Každá věková skupina má, a v oblasti sportu a volnočasových aktivit
především, jiné preference a potřeby. Z tohoto důvodu bylo obyvatelstvo rozděleno do více skupin, než je
standartní. Detailnější vhled do demografického rozložení populace povede ke kvalitnější návrhové části
dokumentu.

4

Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-vyrazne-meni
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6. Analýza současného stavu
Kapitola popisuje současný stav nabídky sportovních aktivit a sportovní infrastruktury v obci. Předmětem
zájmu jsou zejména sportovní organizace na území obce a sportovní infrastruktura.

6.1 Analýza současného stavu nabídky sportu
V obci Vysoká Srbská se nalézá pouze jedna sportovní organizace, a to je TJ Sokol Vysoká Srbská. Tato
sportovní organizace má v obci dlouhou historii, její založení je datováno do roku 1913. Tělovýchovná jednota
čítala v roce 1979 celkem 19 členů, později se řady sokolů rozrostly na 45 členů. Dnes je bohužel počet členů
minimální a TJ Sokol je aktuálně spolkem spíše neorganizovaným, nebylo možné zjistit ani počet
registrovaných členů, nicméně se ve sledovaných letech pohybuje kolem počtu 10 členů. Členové se věnují
soutěžím ve stolním tenisu a v tenisu, dokonce v okresních soutěžích. Ve stolním tenisu je oddíl stolního tenisu
velice aktivní i v současné době, oddíl má vlastní webové stránky5 a účastní se soutěží Regionálního přeboru
IV. třídy. Někteří členové TJ hrají za jiné oddíly například kopanou, hokej, florbal a jiné sporty. Dále se členové
věnují hlavně rekreačnímu sportu. V obci dále působí také SDH Vysoká Srbská, bohužel má věk hasičů
vysoký průměr, ve spolku chybí mladí lidé.
Jelikož je obec na kopci, tak velikou tradicí obce jsou sáňkařské závody, pokud je dostatečné množství
sněhu.

6.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Předmětem této podkapitoly je analýza současného stavu sportovní infrastruktury v majetku obce. Obec
Vysoká Srbská disponuje následující sportovní infrastrukturou, zobrazenou níže v tabulce.
Tabulka č. 6: seznam sportovní infrastruktury obce Vysoká Srbská
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiného subjektu

•

Travnaté hřiště

•

Tenisové kurty

•

Víceúčelový sál v Hospodě na kopci

•

Travnaté hřiště v rámci Rekreačního areálu

(budova ve vlastnictví obce)
Zdroj: podkladové materiály obce Vysoká Srbská, vlastní zpracování

Obec Vysoká Srbská disponuje jedním jednoduchým venkovním hřištěm. Toto hřiště je částečně oploceno
a jeho součástí jsou fotbalové brány. Jedná se o travnatý pozemek, který mohou obyvatelé obce bezplatně
využívat pro jakýkoliv sport. Druhou infrastrukturou je víceúčelový sál v druhém patře v Hospodě na kopci,
který je v rámci sportovních aktivit využívaný TJ Sokolem Vysoká Srbská pro trénování stolního tenisu.
Ze sportovišť s jedná o tenisové kurty vlastněné TJ Sokol Vysoká Srbská. U tenisových kurtů se poté nalézá
kabina pro sportovce (šatny, převlékání). Mimo klasickou sportovní infrastrukturu je v obci taktéž Rekreační
areál Vysoká Srbská6, provozovaný soukromým majitelem. V tomto areálu je k dispozici travnaté hřiště
využívané na fotbal.
Obcí Vysoká Srbská dále prochází cyklotrasa č. 4152 – Velké Poříčí – Žďárky – Vysoká Srbská – Bezděkov
nad Metují – Police nad Metují (12 km). Výstavba cyklotrasy byla podpořena z fondů EU v rámci přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Obcí taktéž každoročně projíždí prestižní
cyklistický závod Rallye Sudety, kde připravenost závodníků otestuje zejména kopec s převýšením více než
100 metrů. Obcí taktéž vede červená turistická značka a nabízí řadu možností pro výlety pěšky i na kole. Trasa
po červené turistické značce vede až do Broumovských stěn. V Hronově je spojena s Cestou Aloise Jiráska,

5
6

Pinec Vysoká Srbská. TJ Sokol Vysoká Srbská. Dostupné online: https://pinecvs.webnode.cz/
Rekreační areál Vysoká Srbská. Dostupné online: https://www.hkregion.cz/dr-cs/103118-rekreacni-areal-vysoka-srbska.html
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která vede od Broumova, přes Náchod až na hlavní hřeben Orlických hor, odkud pokračuje až do Žamberských
lesů.

7. 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.
Následující graf znázorňuje celkovou strukturu rozpočtu obce Vysoká Srbská 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 k dispozici (únor 2020). Je zřejmé, že rozpočet města byl ve sledovaném období
koncipován jako přebytkový, tedy s kladným rozpočtovým saldem.
Z grafu je zřejmé, že za sledované území nebyly obcí vydány téměř žádné finanční prostředky na investiční
výdaje. Výdaje jsou ve většině tvořeny pouze výdaji provozními, běžnými. Tento fakt je velkou příležitostí pro
obec, aby začala v obci více investovat, ať by se jednalo o investiční výdaje do volnočasové nebo sportovní
infrastruktury, či do jiných potřebných směrů.
Graf č. 2: struktura rozpočtu obce Vysoká Srbská (2015-2018)
0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

3 886 tis. Kč
2 525 tis. Kč
2 233 tis. Kč

2015
290 tis. Kč

3 884 tis. Kč
2 928 tis. Kč
2 588 tis. Kč

2016
339 tis. Kč

4 077 tis. Kč
2 703 tis. Kč
2 659 tis. Kč

2017
43 tis. Kč

4 630 tis. Kč
2 561 tis. Kč
2 550 tis. Kč

2018
10 tis. Kč

celkové příjmy

celkové výdaje

běžné výdaje

investiční výdaje

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí, webové stránky obce

V otázce finanční podpory obec nevydává žádné pravidelné finanční příspěvky TJ Sokolu Vysoká Srbská na
činnost, všechny případné potřeby organizace jsou řešeny individuálně a nárazově. V roce 2016 zakoupila
obec TJ Sokol Vysoká Srbská v hodnotě 16 800 Kč nové stoly na stolní tenis. V roce 2019 přispěla obec TJ
Sokol částkou 10 500 Kč na povrchovou úpravu tenisového hřiště (příspěvek na antuku).
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8. SWOT Analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu obce Vysoká Srbská.
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 komunikace se starostou obce Vysoká Srbská. Grafické schéma níže
představuje klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány
dále.
Tabulka č. 7: SWOT analýza

Silné stánky

•

Příjemné přírodní prostředí.

•

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

•

Přebytkové rozpočty obce.

•

Aktivní zapojení TJ Sokolu Vysoká Srbská
do soutěží stolního tenisu.

Slabé stránky
• Nízký počet středních a velkých společností, tj.
nízký počet potenciálních sponzorů v oblasti
rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.
• Chybějící sportovní infastruktura.
• Malé částky vložené do investičních výdajů za
sledované období.

Příležitosti
•
•

Hrozby

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.

•

Využití přebytkových rozpočtů.

•

Podporovat děti a mládež a vést je ke sportu.

•

Podporovat komunitního ducha v obci
prostřednictvím společných sportovních
aktivit.

Zdroj: vlastní zpracování
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•

Nedostatek finančních prostředků na
výstavbu nové sportovní infrastruktury.

•

Nedostatek finančních prostředků na provoz
a údržbu sportovní infrastruktury.

•

Stárnutí obyvatelstva a vylidňování.

•

Zhoršení ekonomické situace.

•

Obecná stagnace obce v komunitním životě.

•

Administrativní zátěž.

9. 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 z provedených analytických prací a z komunikace se zástupci vedení obce.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, strategické cíle a jednotlivá opatření obce Vysoká Srbská, která
má v plánu obec do roku 2030 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury. Specifikem obce Vysoká Srbská je její velikost – jedná se o populačně nejmenší
obec v rámci SO POÚ.
➢ Prioritní osa č. 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování
➢ Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
➢ Prioritní osa č. 3: Podpora sportu pro všechny

9.1 Prioritní osa č. 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování
Předmětem podkapitoly je prezentace stanovených cílů obce Vysoká Srbská v oblasti rozvoje sportu, které
náleží prioritní ose č. 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování. Předmětem této podkapitoly
je zaprvé efektivní organizace záměrů v oblasti sportu a dále jeho propagace na území.
Tabulka č. 8: strategický cíl: rozvoj organizace sportu a jeho podpora

Prioritní osa 1: Organizace rozvoje sportu v obci a propagace sportování

Strategický cíl 1.1: Rozvoj organizace sportu a jeho podpora

Opatření 1.1.1: Propagace sportu

Cílem tohoto opatření je zatraktivnění sportu
prostřednictvím podpory propagace sportovních aktivit
na území obce. Může se jednat o pravidelně
aktualizované informace v oblasti sportu na webových
stránkách – důraznější propagace sportovních
a volnočasových možností nejenom v rámci obce, ale
i dalších aktivit v blízkém regionu (sportovní akce
v Hronově, Náchodě apod.). Zde je také důležité
zajištění efektivní prezentace organizovaného sportu
směrem k občanům – na webu obce se mohou objevit
výsledky TJ Sokolu Vysoká Srbská, jelikož se jedná
o jedinou zásadní sportovní činnost na území obce.
V tomto bodě je možné uvažovat i nad možnostmi
přednášek a besed na téma sportu a zdraví pro širokou
veřejnost a obecně tímto sport a zájem o fyzickou
i psychickou stránku jedince více zatraktivnit.

Opatření 1.1.2: Vytvoření dlouhodobého plánu
investic do rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Obec Vysoká Srbská, TJ Sokol
Vysoká Srbská

Parametr vyhodnocení

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

Termín realizace

2020

Zpracovatel v této souvislosti doporučuje zpracovat
dlouhodobý plán finančních investic do rozvoje sportu
spojený
s plánováním
výdajů
do
sportovní
infrastruktury.
Jedná se zejména o plánování
investiční, ale je doporučeno i plánování oprav
a celkové údržby sportovní infrastruktury na delší
časový interval.
Toto doporučení úzce souvisí s využíváním dotační
podpory a administrativních náležitostí, které jsou
s dotační/zvýhodněnou politikou spojené.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Obec Vysoká Srbská, TJ Sokol
Vysoká Srbská

Parametr vyhodnocení

Vytvoření dlouhodobého plánu
investic do rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury

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 (MŠMT)
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.“

9.2 Prioritní osa č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Následující tabulky prezentují strategické cíle Vysoké Srbské v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní ose
č. 2: Rozvoj sportovní infrastruktury. Následující tabulka prezentuje opatření náležící strategickému cíli
„Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury“.
Tabulka č. 9: strategický cíl: rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury
Strategický cíl 2.1: Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury

7

Opatření 2.1.1: Zkvalitnění travnatého
jednoduchého hřiště či jeho přetvoření na
multifunkční/víceúčelové hřiště

Termín realizace

2022-2025

V obci se nalézá jedno jednoduché travnaté hřiště,
které je využívané především na fotbal. Toto hřiště
leží vedle tenisových kurtů.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Nelze jednoznačně určit7

Výše částky bude odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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Zpracovatel doporučuje uvažovat nad tím, jakým
způsobem by se toto hřiště mohlo vylepšit a zkvalitnit
jeho zázemí viz opatření 1.1.2.
Jako další možnost se nabízí výstavba nového
multifunkčního/víceúčelového hřiště na místě tohoto
jednoduchého travnatého hřiště či nalezení vhodného
místa pro jeho výstavbu na jiném místě v obci. Situaci
bohužel stěžuje kopcovitý charakter lokality obce.

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Obec Vysoká Srbská, MMR

Parametr vyhodnocení

Zkvalitnění travnatého hřiště
v obci či jeho přeměna na
nový druh hřiště

Následuje tabulka prezentující strategický cíl soustředěný na výstavbu nové sportovní infrastruktury v obci.
Tabulka č. 10: strategický cíl: výstavba nové sportovní infrastruktury

Prioritní osa 2: Rozvoj sportovní infrastruktury

Strategický cíl 2.2: Výstavba nové sportovní infrastruktury

Opatření 2.2.1: Podpora výstavby dětského či
workoutového hřiště
Zpracovatel dle provedené analýzy doporučuje
výstavbu dětského hřiště v kombinaci s hřištěm
workoutovým, na příhodném místě v obci. Jelikož je
obec ve svažitém kopcovitém terénu, je nalezení
vhodného místa složitější.
Jelikož v obci za poslední roky přibývá dětí, je důležité,
aby tato věková skupina měla dostatečný prostor na
hraní a sportování. Na přírůst počtu dětí logicky
navazuje i přírůstek mládeže, která naopak ocení
workoutové prvky, které jsou vhodné na posilování těla
vlastní vahou. Nejedná se o hřiště v pravém slova
smyslu, ale jde o soustavu žebřin, hrazd a dalších
jednoduchých prvků, díky kterým může sportovec
využívat právě váhu svého těla, a přitom sportuje na
čerstvém vzduchu. V podstatě se jedná o venkovní
posilovnu, ke které budou mít občané volný bezplatný
přístup.

8

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

16

Termín realizace

2022-2025

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit8

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská,
dotační prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Vysoká Srbská,
MMR

Parametr vyhodnocení

Vybudované venkovní
workoutové či dětské
hřiště

9.3 Prioritní osa č. 3: Podpora sportu pro všechny
Následující dvě tabulky prezentují stanovené cíle Vysoká Srbská v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní
ose č.3: Podpora sportu pro všechny. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení cíle Podpora
organizovaného sportu.
Vytvoření podmínek pro zapojení nejširší veřejnosti do sportu je tak jednou z hlavních priorit obce v oblasti
rozvoje sportu a současné sportovní infrastruktury. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že obec má
za cíl se významnou měrou zasadit o vytváření podmínek pro využití sportu jakožto nástroje pro rozvoj
komunitního života, a to zejména na lokální úrovni. Jedním ze záměrů obce je dát významný prostor jak
soutěžním, tak nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší komunita obyvatel,
tedy i nejmladší a starší věkové kategorie. Zároveň je vhodné v oblasti podpory sportu cílit na vytvoření
odpovídajících podmínek pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální a věkové skupiny,
neboť převážná většina sportovních aktivit je zároveň vhodným nástrojem interkulturní výchovy.
Tabulka č. 11: strategický cíl: podpora organizovaného sportu

Prioritní osa 3: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 3.1: Podpora organizovaného sportu

Opatření 3.1.1: Přímá materiální podpora

Termín realizace

Průběžně

Obec Vysoká Srbská podporuje Tělovýchovnou
jednotu Sokol Vysoká Srbská prostřednictvím přímé
materiální podpory. Tato podpora je nepravidelného
nárazového charakteru a řeší konkrétní potřebu
sportovní organizace.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Dle potřeb organizace

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Vysoká Srbská

Zpracovatel dále důrazně doporučuje podporu i dalších
oddílů, pokud by tato potřeba u oddílů vznikla

Parametr vyhodnocení

Probíhající materiální
podpora

Opatření 3.1.2: Nepřímá materiální podpora

Termín realizace

Průběžně

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce Vysoká
Srbská je sportovní organizaci (TJ Sokol Vysoká
Srbská) otevřena k užívání zdarma. Poskytování tohoto
druhu podpory je přitom spojeno ze strany obce s
přímými finančními náklady. Obec plánuje i nadále
pokračovat v této nepřímé materiální podpoře tak, aby
bylo možné udržet stávající nabídku a kvalitu
sportovních aktivit.

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Vysoká Srbská, TJ
Sokol Vysoká Srbská

Obec Vysoká Srbská plánuje i nadále v této materiální
podpoře pokračovat tak, aby bylo možné udržet
stávající nabídku a kvalitu sportovních aktivit. Taktéž
doporučuje zvážit možnost pravidelných každoročních
příspěvků.
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Parametr vyhodnocení

Probíhající nepřímá
materiální podpora

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení strategického cíle Podpora neorganizovaného sportu.
Tabulka č. 12: strategický cíl: podpora neorganizovaného sportu

Prioritní osa 3: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 3.2: Podpora neorganizovaného sportu
Opatření 3.2.1: 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 chce zvyšovat zájem
obyvatel o sport a zdravý životní styl (viz opatření 1.1.1:
Propagace sportu). Z toho důvodu je připravena
podporovat materiální i nemateriální formou sportovní
akce na území obce nebo v jejím blízkém okolí.
Sportovní akce pro širokou veřejnost jsou součástí
sousedského života a pozitivně přispívají k rozvoji
mezilidských vztahů. Dále významně přispívají
k propagaci sportu, ale i rozvoji žádoucí spolupráce
různých sportovních subjektů, a to jak na místní úrovni,
tak směrem k vertikální spolupráci s vyššími územními
celky.
Opatření 3.2.2: Dostupná sportovní infrastruktura
pro širokou veřejnost
Sportovní infrastruktura v majetku obce (venkovní
travnaté hřiště, menší víceúčelový sál v Hospodě na
Kopci) je pro občany k užívání sportovních aktivit
zdarma. V případě víceúčelového sálu jsou možnosti
více omezeny, jelikož sál je uzpůsoben pouze určitým
sportům, jako je např. stolní tenis.
Obec plánuje za současného 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 nová sportoviště.

9

Dle možností obce, proběhlých sportovních a volnočasových akcí apod.
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Nelze jednoznačně určit9

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská,
dotační prostředky
Královehradeckého kraje

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Vysoká Srbská, TJ
Sokol Vysoká Srbská,
Královehradecký kraj

Parametr vyhodnocení

Podpora sportovních akcí
a aktivit na území obce

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Obec Vysoká Srbská

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Obec Vysoká Srbská

Parametr vyhodnocení

Volně přístupná sportovní
infastruktura občanům

10. Závěr
V této kapitole jsou shrnuty klíčové závěry plánu rozvoje sportu obce Vysoká Srbská na období let 2020 až
2030. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj je záměrem obce Vysoká Srbská zasadit se
o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj organizovaného sportu, stejně tak jako využít jeho potenciálu
v oblasti rozvoje komunitního života. Za tímto účelem obec Vysoká Srbská definovala prioritní osy, strategické
cíle a vymezila adekvátní opatření, která povedou k dosažení nastavených cílů obce v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.
První prioritní osou je organizace a propagace sportu na území obce. První prioritní osu tvoří záměr lepší
a důslednější propagace sportu na území obce, která povede k lepší informovanosti občanů a jejich
zorientování i v širším regionu. Druhým záměrem tohoto cíle je vytvoření dlouhodobého plánu finančních
investic i oprav do sportovní či víceúčelové sportovní infrastruktury, vhodným taktéž vzhledem k dotačním
možnostem.
Druhou prioritní osu tvoří rozvoj sportovní infrastruktury v majetku obce. V prioritní ose má obec za cíl zejména
zkvalitnění sportovních zařízení a zřízení nové sportovní infrastruktury. Zřízení nové sportovní infrastruktury
(výstavba dětského a workoutového hřiště) je však omezena kopcovitým terénem obce.
Třetí prioritní osou je podpora sportu pro všechny. V rámci této prioritní osy obec Vysoká Srbská deklaruje
svůj záměr zapojit do sportování nejširší veřejnost a zároveň efektivně přispívat k rozvoji výkonnostního sportu,
a to jak materiální, tak nemateriální formou podpory. Rovněž je obec Vysoká Srbská připravena efektivně
podporovat sportovní akce na území obce 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).
Vypracováním Koncepce rozvoje sportu ve své samostatné působnosti obec Vysoká Srbská 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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11. Seznam zkratek

Význam

Zkratka
ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

CHKO

Chráněná krajinná oblast

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ORP
SK
SLDB
SO POÚ
TJ

Obec s rozšířenou působností
Sportovní klub
Sčítání lidu, domů a bytů
Správní obvod s pověřeným obecním úřadem
Tělovýchovná jednota
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