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1. 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
Stárkov.
Plán rozvoje sportu obce Stárkov 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 město Stárkov za cíl ve své
samostatné působnosti vytvořit následující podmínky pro sport a jeho rozvoj:
•

zabezpečit rozvoj sportu pro občany, zejména pro mládež;

•

zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;

•

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

•

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení;

•

zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu;

•

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

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

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

-

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

-

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

Realizací tohoto strategického dokumentu obec Stárkov 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. Plán rozvoje sportu
a volnočasových aktivit města Stárkov je v souladu s již existujícím Strategickým plánem města Stárkov na
období 2016-2026.
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2. Metodický přístup
Kapitola uvádí metodický přístup společnosti Moore Czech Republic s.r.o. ke zpracování plánu rozvoje sportu
obce Stárkov.

2.1 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.

2.2 Fáze 2: analýza podkladových dokumentů a vlastní šetření
Podkapitola popisuje fázi, ve které došlo k analýze podkladových materiálů a vlastnímu šetření. Na základě
těchto analýz byly identifikovány rozvojové oblasti obce Stárkov 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.

2.3 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 Stárkov.
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2. Územní charakteristika
Obec Stárkov je jednou z pěti obcí území SO POÚ Hronov, tedy správního území s pověřeným obecním
úřadem Hronov. Území dále vymezují obce Hronov, Stárkov, Velké Poříčí a Vysoká Srbská. Tyto obce spadají
do správního území ORP Náchod, který se nachází v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. Území
SO POÚ je lokalizováno v blízkosti státní hranice s Polskem na jih od Broumovské vrchoviny, z části leží
v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a protéká jím řeka Metuje či potok Dřevíč. Svou rozlohou 58,1 km 2
zaujímá 1,2 % z celkové rozlohy Královéhradeckého kraje.
Obec Stárkov má status města a mezi části obce patří Bystré, Horní Dřevíč, Chlívce, Stárkov a Vápenka.
Stárkov leží v západní polovině Broumovského výběžku, severozápadně od města Hronov, v údolí potoka
Dřevíč a nadmořské výšce 441 m n. m. Celé území města se nachází v CHKO Broumovsko, zaujímá 16,5 km2
a tvoří tím 4,6 % z celkové rozlohy ORP Náchod. Město Stárkov je též historickým městem, jeho kolonizace
začala v 1. polovině 13. století. Stárkov byl povýšen na město v roce 1573 se všemi právy, které mu byly
přiznány. Status města mu byl posléze odebrán a vrácen v roce 2007. Historické jádro města Stárkov je dnes
městskou památkovou zónou.2
Obrázek č. 1: geografická poloha SO POÚ Hronov s vymezením jednotlivých obcí

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

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

2 www.mistopisy.cz, www.starkov.cz
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3. 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 % z celkového počtu.
Obce Stárkov a Žďárky představují každá přibližně 6 % z celkového počtu obyvatel správního obvodu. Vysoká
Srbská, jakožto nejmenší obec, poté tvoří z celku obyvatelstva necelá 3 %. Počet obyvatel za celé území
SO POÚ se v absolutních hodnotách blíží 10 000. Průměrná hustota zalidnění SO POÚ Hronov k 31. 12. 2018
je nadprůměrná: 171 obyvatel/km2 (průměr v České republice je 134 obyvatel/km2 a v Královéhradeckém kraji
116 obyvatel/km2).
Tabulka č. 1: obecná charakteristika – počet obyvatel v obcích SO POÚ Hronov
Počet obyvatel
Název obce
Celkem

Ženy

Muži

Hronov

6 125

2 958

3 167

Stárkov

644

337

307

2 356

1 145

1 211

Vysoká Srbská

279

149

130

Žďárky

552

265

287

Celkem

9 956

4 854

5 102

Velké Poříčí

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Stárkov je z hlediska počtu obyvatelstva třetí nejmenší obcí v území SO POÚ Hronov, nicméně má historicky
status města. Na konci roku 2018 zde žilo přibližně 700 obyvatel, přesněji 644, jak je možné vyčíst z níže
uvedené tabulky. Z tabulky je zřejmé, že ve Stárkově žije více mužů (52,3 %) než žen (48 %). Tento podíl se
odlišuje od celorepublikového průměru tím, že v české společnosti naopak žije více žen (50,8 %) než mužů
(49,2 %). Stárkov má tedy opačnou tendenci, ač nepatrnou mírou.
Tabulka č. 2: struktura obyvatelstva – vývoj počtu obyvatel – Stárkov (k 31. 12. 2018)

Počet a podíl obyvatel – Stárkov
Muži

Celkem

Ženy

644

337

307

100 %

52,3 %

47,7 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Hustota zalidnění ve Stárkově je 38,9 obyvatel na km2, což je hluboko pod průměrnou hustotou obyvatel celé
České republiky (134 obyvatel/km2), která je však typická pro venkovské oblasti.
Na konci roku 2018 tvořilo obyvatelstvo Stárkova 1,6 % z celkové populace ORP Náchod. Vývoj počtu obyvatel
se dlouhodobě pohybuje blízko hranice 700 obyvatel. Tento vývoj je možné vypozorovat z následujícího grafu.
Graf č. 1: vývoj počtu obyvatel – Stárkov
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Za posledních 10 let nejvíce obyvatel zaznamenal Stárkov v roce 2009, v tomto roce vyšplhal počet obyvatel
na 650. Následoval prudkým poklesem až do roku 2013. Tento pokles mezi lety 2009-2013 byl způsoben
negativním přirozeným přírůstkem, který v negativních hodnotách pokračoval až ro roku 2016. V těchto letech
zde zemřelo více lidí, než se narodilo. Dále ubylo obyvatel i přepočtením hlasů po Sčítání lidu, domů a bytů
(dále také „SLDB“) v roce 2011, který byl překvapivě negativní oproti městu Hronov. Pozitivní vývoj počtu
obyvatel způsobil od roku 2013 přírůstek migrační (efekt přistěhování). Záporný migrační přírůstek byl pouze
v letech 2010 a 2012 a podpořil tím i pokles počtu obyvatel v letech 2009-2013, jinak byl vždy v plusových
číslech. Migrační přírůstek byl poté nejvyšší v letech 2014 (16 obyvatel), 2015 (14 obyvatel) a od této doby
poklesl. Naopak rok 2017 byl pozitivní v přirozeném přírůstku a slabě negativní na konci roku 2018. Z těchto
důvodů nyní počet obyvatel stagnuje a roste pouze mírně.
Tabulka č. 3: vývoj počtu obyvatel – Stárkov
Rok

Počet obyvatel

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

(k 31. 12. daného roku)

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek
obyvatel

2008

640

-

-

2009

650

10

1,6 %

2010

642

-8

-1,2 %

2011

628

-14

-2,2 %

2012

621

-7

-1,1 %

8

2013

619

-2

-0,3 %

2014

630

11

1,8 %

2015

637

7

1,1 %

2016

633

-4

-0,6 %

2017

642

9

1,4 %

2018

644

2

0,3 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracován

Tabulka výše zobrazuje počty obyvatel města Stárkov k 31. prosinci sledovaných let a představuje meziroční
přírůstech obyvatel v absolutních i relativních číslech. Z dostupných dat Českého statistického úřadu byla
vypočtena průměrná hodnota absolutního úbytku 0 obyvatel ročně, tedy vyrovnaný stav. Pokud vezmeme
v úvahu posledních 5 let, tak mluvíme o průměrném přírůstku 5 obyvatel. Relativní průměrný meziroční úbytek
obyvatel dosáhl úrovně 0 % počtu obyvatel ve sledovaných letech a za posledních 5 let přírůstek v průměru
o 0, 8 %. Absolutně i relativně největší úbytek obyvatel zažilo město v roce 2011, kdy se populace snížila
celkem o 14 obyvatel (-2,2 %).
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
Tabulka č. 4: věková struktura – Stárkov (k 31. 12. v daném roce)

Rok

Počet
obyvatel

Z toho ve věku
Průměrný věk
0-14 let

65 a více let

15-64 let

2008

640

86

430

124

44,3

2018

644

90

401

153

44,2

Rozdíl let

+4

+4

- 29

+ 29

- 0,1

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Tabulka výše prezentuje absolutní počty obyvatel obce v časovém odstupu 10 let mezi lety 2008 a 2018 za
základní věkové kategorie (děti, produktivní věk a postproduktivní věk). Pokud se zaměříme na počet seniorů,
tak populace v obci Stárkov na první pohled stárne. Nicméně průměrný věk je odlišný pouze nepatrně,
a naopak se snížil o 0,1 roku. V rozdílu roku 2008 a 2018 přibylo 29 seniorů starších 64 let, což činí
v meziročním relativním srovnání těchto let hodnotu 24,3 %. Naopak ubylo obyvatel v produktivním věku
(snížení o 6,7 %). Rozdíl deseti let v otázce počtu dětí je poté pozitivní a počet dětí se zvýšil o 4 (zvýšení
o 4,7 %). Ke konci roku 2018 byl podíl dětí v obci Stárkov nižší (14 %), než průměrně v celém Česku (15,9 %).
Podobně na tom bylo i obyvatelstvo produktivního věku v obci (62,3 %) oproti průměrným celorepublikovým
hodnotám (64,5 %). V obci je naopak výrazněji více obyvatel staršího věku (23,8 %) než v průměru celé ČR
(19,6 %). Publikace „Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050“4 poukazuje na proměny věkové
struktury obyvatelstva v následujících letech. Z této publikace vychází, že průměrný celorepublikový podíl
3

4

Stárnutí se nevyhneme. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947
Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050: https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-vyrazne-meni
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osob v produktivním věku se má dále snižovat až na hodnotu 56,5 % v roce 2050, u dětí má klesnout na
14,8 % a naopak stále stoupat u věkové kategorie seniorů, která by měla představovat v roce 2050 hodnotu
28,6 %.
Tabulka č. 5: věkové skupiny obyvatel – Stárkov (k 31. 12. 2018)
Z toho věkové skupiny

Počet
obyvatel

0-4 let

644
100 %

5-14 let

15-24 let

25-64 let

65-84 let

85 a více let

31

59

68

333

143

10

4,8 %

9,2 %

10,6 %

51,7 %

22,2 %

1,6 %

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Efektivní strategie plánování sportu a volnočasových aktivit stojí na znalosti situace v území i z pohledu
věkového složení obyvatelstva. Tabulka výše představuje rozřazení obyvatel dle věku v obci Stárkov ke konci
roku 2018. Obyvatelé v rámci odlišných věkových skupin mají z hlediska sportování i trávení volného času
naprosto jiné potřeby, proto je jejich oddělení stěžejní pro následná doporučení ke strategii v návrhové části
dokumentu.

4. Školní a školská zařízení v obci
Ve městě Stárkov funguje sloučená základní a mateřská škola v oddělených budovách. Je velmi pozitivní,
že na Základní škole Stárkov jsou vyučovány všechny stupně základní školy, tedy od 1. do 9. třídy. Díky tomu
nemusí žáci dojíždět do Hronova a mají docházku do školy i dalších školních zařízení plně k dispozici v rámci
jejich bydliště. Škola dále disponuje školní jídelnou i školní družinou. Školní jídelnu mohou využívat nejenom
děti z mateřské školy, žáci ZŠ a zaměstnanci, ale i ostatní občané obce. Škola se snaží uplatňovat myšlenku
školy rodinného typu – tedy bližší vztahy pedagogů nejen s žáky, ale i s jejich rodiči. Z hlediska vybavení školy
mohou děti a žáci využívat tělocvičnu a venkovní hřiště u školy a školní zahradu. Kapacita základní školy je
150 žáků, mateřské školy poté 24.
Informace o sportování na škole vychází z dotazníku pro školy a školská zařízení, který škola vyplnila a jehož
výsledky jsou k nalezení níže.

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

5.1 Analýza současného stav nabídky sportu
V následující podkapitole je analyzován současný stav nabídky sportovních aktivit ve městě Stárkov. Ve městě
se nachází jediná sportovní organizace, a to Tělovýchovná jednota Sokol Stárkov, z.s. (dále také jako TJ Sokol
Stárkov). V této organizaci je registrovaným oddílem Oddíl Fotbalu. V roce 2019 čítal TJ Sokol Stárkov
dohromady 52 aktivních členů. Vývoj počtu členů včetně struktury členské základny je znázorněn v následující
tabulce.
Tabulka č. 6: vývoj členské základy TJ Sokol Stárkov
Rok

Členové ve věku do 23 let

Členové ve věku nad 23 let

2015

12

33

45

2016

12

37

49

10

Celkem

2017

12

40

52

2018

12

40

52

2019

12

40

52

Zdroj: podkladové materiály města Stárkov, vlastní zpracování

Jak je z tabulky zřejmé, tak počet členů této tělovýchovné jednoty nemá jasný trend vývoje, kdy mezi lety 2017
až 2019 se členská základna v počtu členu nezměnila, počet se nenavýšil, ani nesnížil.
Mimo oficiální sportovní kluby probíhá, v souvislosti se sportovními a volnočasovými aktivitami občanů města,
cvičení pod záštitou školy. Jedná se o nárazové pohybové cvičení občanů v tělocvičně základní školy, dále
pak je zde kroužek florbalu či kroužek střelecký.
Dále v obci působí dva sbory dobrovolných hasičů – ve městě Stárkov Sbor dobrovolných hasičů Stárkov
(SDH Stárkov) a v místní části Bystré Sbor dobrovolných hasičů Bystré (SDH Bystré). Obě hasičské složky
mají vlastní zázemí pro svěřenou techniku. SDH Stárkov sídlí v budově hasičárny v č.p. 9 ve Stárkově. SDH
bystré má zázemí v Bystrém u Stárkova č.p. 97. Obě tyto výjezdní složky pracují a využívají vlastní techniku.
Co se týká podpory města vzhledem k hasičům a samotné aktivity SDH Stárkov, tak nebyla z hlediska
fungování v posledních letech ideální. Z tohoto důvodu se město rozhodlo místní hasiče začít více
systematicky podporovat. Došlo k navýšení finančních prostředků ze strany města, aby byly zajištěny nejen
materiální potřeby sboru, ale i další nutné aktivity zajišťující akceschopnost tohoto důležitého spolku. Velmi
důležitý je fakt, že členi SDH Stárkov mají chuť do aktivit a město má za cíl hasiče v rámci svých možností co
nejvíce podporovat. Zastupitelé města věří, že jakmile bude mít sbor dostatečnou podporu od města, bude se
pozitivně a aktivně rozvíjet. Spolupráce mezi hasiči a městem je na dobré a vstřícné cestě, což je pro území
města značně pozitivním faktem. Spolky tedy mohou nově žádat o podporu činnosti z rozpočtu města Stárkov.
V malých obcích organizují množství aktivit právě sbory dobrovolných hasičů – jedná se o aktivní prvek
vytvářející volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

5.2 Analýza současného stavu sportovní infrastruktury
Podkapitola je soustředěna na analýzu současného stavu sportovní infrastruktury v majetku města. Město
Stárkov disponuje následující sportovní infrastrukturou, zobrazenou níže v tabulce.
Tabulka č. 7: seznam sportovní infrastruktury města Stárkov
Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiného subjektu

• Historické sportoviště (bývalé hřiště)

•

Areál fotbalového hřiště se zázemím

• Travnaté hřiště u ZŠ Stárkov
•

Tělocvična při ZŠ Stárkov

•

Dětské hřiště u ZŠ Stárkov

Zdroj: podkladové materiály města Stárkov, vlastní zpracování

V majetku obce lze identifikovat čtyři sportoviště. Historickým sportovištěm je myšlena plocha, která je
lemována stromy a svým charakterem není hřištěm v původním smyslu již více než 25 let. V současné době
zde každoročně probíhá 30. dubna "Slet čarodějnic" a je příležitostně využíváno k některým aktivitám žáků ZŠ
a MŠ Stárkov. Tomuto sportovišti se taktéž říká Horní hřiště. Hřiště se nachází přibližně 200 m nad městem
a disponuje podiem s přístřeškem a ohniště s lavičkami.
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Travnaté hřiště u ZŠ a MŠ Stárkov je spíše travnatá plocha, která je využívána pro venkovní sportovní
aktivity školy a je pro potřeby školy značně nedostačující. Není zde žádná úprava povrchu či sportovní prvky.
Součástí ZŠ a MŠ Stárkov je též místní tělocvična.
Dětské hřiště se nachází v severozápadní části města, vedle budovy ZŠ a MŠ bylo vybudováno před rokem
2005. Na tomto hřišti proběhly v posledních letech pouze práce údržbového charakteru (přibližně průměrně
údržbové práce za 10 000 Kč ročně) a hřiště je dnes v nevyhovujícím stavu. Mimo klasická sportoviště
provozuje město Stárkov rekreačně-turistický areál Tábor pod Vysákem, který je využíván od jara do podzimu
a v letních měsících je vyhrazen pro dětské letní tábory.
Fotbalový areál je v majetku TJ Sokol Stárkov. Jedná se o fotbalové hřiště se zázemím. Zázemím jsou
rozuměny kabiny, sociální zařízení a prostor, kde sídlí samotný fotbalový klub. Fotbalový klub má v obci
nepřetržitou tradici či od roku 1948.
Městem Stárkov také prochází Cyklookruh č. 4020 – Okruh CHKO Broumovsko a NP Stolové hory (celkem
126 km) – Trasa C, Cyklotrasa č. 4032 – Velký Dřevíč – Hronov – Stárkov (6 km) a Cyklotrasa č. 4304 Krkavčina – Chlívce – Jívka II – Stárkov.

6. Podpora sportu ze strany obce a současný stav financování sportu
Systém podpory sportu je ze strany města Stárkov realizován formou dotačních prostředků z rozpočtu města.
Každoročně jsou finanční prostředky vyčleněny a poskytnuty v rámky veřejnoprávní smlouvy na plánovaný
účel ze strany příjemce, kterým je specificky TJ Sokol Stárkov, z.s. jak bylo uvedeno výše. Výše finančních
prostředků (dotací) je odvislá od jednotlivých ročních požadavků žadatele.
Následující graf znázorňuje celkovou strukturu rozpočtu města Stárkov 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 spíše jako (mírně) deficitní, největší schodek rozpočtu nastal v roce 2015 z důvodu vyšších částek
běžných i investičních výdajů. Naopak rok 2018 se vyznačuje přebytkovým charakterem (vyšší příjmy obce
než vynaložené výdaje). Z níže uvedeného je zřejmé, že běžné výdaje obce mají od roku 2016 mírně rostoucí
trend v řádech stovek tisíců Kč, podobně jako výdaje investiční.

12

Graf 2: struktura rozpočtu města Stárkov (2015-2018)
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27 080 tis. Kč

2015

18 447 tis. Kč
8 632 tis. Kč
10 841 tis. Kč
11 069 tis. Kč
8 659 tis. Kč

2016
2 409 tis. Kč

11 309 tis. Kč
11 889 tis. Kč
9 349 tis. Kč

2017
2 539 tis. Kč

17 681 tis. Kč
15 042 tis. Kč

2018

9 731 tis. Kč
5 310 tis. Kč

celkové příjmy

celkové výdaje

běžné výdaje

investiční výdaje

Zdroj: MONITOR – informační portál Ministerstva financí

Níže uvedená tabulka zobrazuje výši finančních dotací, které obec za období 2015-2019 přidělila na sportovní
aktivity v obci, jedná se o finanční příspěvky na činnost TJ Sokolu Stárkov.
Graf č. 3: příspěvky obce na podporu TJ Sokol Stárkov v letech 2015-2019
Kč
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80 000Kč

100 000Kč
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Zdroj: podkladové materiály města Stárkov, vlastní zpracování
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Město Stárkov v roce 2019 podpořil místní spolek TJ Sokol Stárkov částkou 120 000 Kč na rekonstrukci
sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště.
Kromě výdajů prostřednictvím podpory TJ Sokol Stárkov jsou dále prezentované výdaje běžné i investiční do
sportovní infrastruktury obce, které se týkají místní tělocvičny a dětského hřiště u ZŠ a MŠ Stárkov.
•

Místní tělocvična: Za sledované období bylo do tělocvičny investováno prostřednictvím výmalby
(přibližně 20 000 Kč), oprav nářadí (přibližně 20 000 Kč) a instalace bezpečnostních mříží (taktéž
kolem 20 000 Kč). Dále byly hrazeny náklady na elektrickou energii a úklid. Náklady na tento běžný
provoz je velice těžké vyčlenit, jelikož veškeré náklady jsou hrazeny v rámci celého objektu školy
(přibližná částka za sledované období, která připadá na samotnou tělocvičnu: služby 70 000 Kč,
osobní náklady 40 000 Kč, ostatní 10 000 Kč). Tělocvična se nevyznačuje žádnými příjmy – aktivity
občanů i aktivity pod TJ Sokol Stárkov jsou k dispozici zdarma, obec si za využívání žádné poplatky
neúčtuje.

•

Dětské hřiště: Jak bylo napsáno již výše, tak hřiště vzniklo před rokem 2005. Od této doby na
tomto hřišti proběhly pouze práce údržbového charakteru, tedy v rámci běžných provozních výdajů
obce. Tato částka se pohybuje kolem 10 000 Kč v každém roce (2005-2019).
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7. Vyhodnocení dotazníku pro školy
V souvislosti s Plánem rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve městě Stárkov bylo uskutečněno dotazníkové
šetření určené pro školy na daném území. Výsledky dotazníkové šetření provedeného primárně pro základní
školu jsou prezentovány na následujících stránkách. Základní škola Stárkov nedisponuje sportovními třídami,
ani třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Také není členem Asociace školních sportovních klubů
České republiky.
Tabulka č. 8: Pořádá Vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní akce? Pokud ano, vyjmenujte je a doplňte je
o základní popisné informace (např. tradiční termín konání, počet účastníků, velikost akce apod.).
Pořádá vaše školské zařízení turnaje a jiné sportovní
akce?

Název školského zařízení

florbal
stolní tenis
ZŠ a MŠ Stárkov

střelba ze vzduchovky
lukostřelba

Výše uvedené turnaje jsou pořádány v rámci školy. ZŠ a MŠ Stárkov se dále občasně účastní turnaje ve
florbalu.
Tabulka č. 9: Pořádá Vaše školské zařízení sportovní kurzy a soustředění?

Pořádá vaše školské zařízení sportovní kurzy
a soustředění?

Název školského zařízení

Ano, a to lyžařský kurz.
ZŠ a MŠ Stárkov
Ano, a to plavecký kurz.

U této odpovědi bylo celkem 5 možných odpovědí, přičemž mohla být vybrána jedna i více odpovědí. Škola
pořádá lyžařský a plavecký kurz. V rámci časové dotace plavání škola svým žákům poskytuje 9-10 lekcí
v každém ročníku na I. stupni.
Dále byly na výběr možnosti: „Ne.“; „Ano, a to vodácký kurz“ a „Jiné“.
Tabulka č. 10: Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše školské zařízení?
Jakou sportovní infrastrukturou disponuje Vaše
školské zařízení?

Název školského zařízení

tělocvična
ZŠ a MŠ Stárkov
venkovní travnaté hřiště

ZŠ a MŠ Stárkov disponuje pouze dvěma školskými zařízeními, a to tělocvičnou a venkovním travnatým
hřištěm.
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Tabulka č. 11: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur užívaných v rámci hodin tělesné
výchovy ve Vašem školském zařízení?

Název školského zařízení a využívaná
infrastruktura

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních
infrastruktur užívaných v rámci hodin tělesné výchovy ve
Vašem školském zařízení?

Velmi dobrá

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

tělocvična
ZŠ a MŠ Stárkov

venkovní travnaté
hřiště

Školské zařízení disponuje dvěma školskými zařízeními, která však nejsou v dobré kvalitě. Tělocvična je
v dostačujícím stavu, avšak venkovní travnaté hřiště vykazuje stav nedostatečný.
Tabulka č. 12 Jak hodnotíte vybavenost sportovní infrastruktury užívané v rámci hodin tělesné výchovy ve Vašich
školských zařízeních?

Název školského zařízení

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

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

ZŠ a MŠ Stárkov

ZŠ a MŠ Stárkov hodnotí vybavenost své sportovní infrastruktury jako dostatečnou.
Tabulka č. 13: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních postrádáte?
Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských
zařízeních postrádáte?

Název školského zařízení

venkovní hřiště na míčové hry
ZŠ a MŠ Stárkov

běžecká dráha
doskočiště

Ve škole absentuje zejména venkovní hřiště na hraní míčových her, běžecká dráha a doskočiště.
Tabulka č. 14: Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských zařízeních jsou v nevyhovujícím stavu?
Jaké tělovýchovné prvky ve Vašich školských
zařízeních jsou v nevyhovujícím stavu?

Název školského zařízení

lavičky
ZŠ a MŠ Stárkov

švédská bedna

Z tělovýchovných prvků jsou ve špatném stavu především lavičky a švédská bedna.
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Tabulka č. 15: Je sportovní infrastruktura Vašeho školského zařízení dostupná sportovním organizacím nebo
veřejnosti?

Je sportovní infrastruktura Vašeho školského zařízení dostupná
sportovním organizacím nebo veřejnosti?

Název školského zařízení

Ano, a to v odpoledních hodinách, resp. mimo hodiny tělesné výchovy.
ZŠ a MŠ Stárkov
Ano, a to o víkendech.

Na výběr bylo celkem 6 odpovědí, přičemž školské zařízení mělo možnost zvolit jednu nebo více možností.
ZŠ a MŠ Stárkov zvolila celkem dvě možnosti, a to takové, že sportovní infrastruktura, kterou vlastní je
veřejnosti či sportovním organizacím dostupná v odpoledních hodinách, kdy neprobíhají hodiny tělesné
výchovy a také o víkendech.
Na výběr byly dále možnosti: „Ano, a to v prázdninovém provozu“; „Ne, školské zařízení je uzavřeno pro
veřejnost.“; Ne, ale jsme ochotni ji za určitých podmínek zpřístupnit“; „Jiné, doplňte:“.

Tabulka č. 16: Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních infrastruktur?
Jak hodnotíte vytíženost výše jmenovaných sportovních
infrastruktur?
Název školského zařízení
Přetížena (poptávka
převyšuje nabídku)

Optimálně vytížena
(poptávka odpovídá
nabídce)

Není zcela vytížena
(poptávka je nižší
než nabídka)

tělocvična
ZŠ a MŠ Stárkov
venkovní travnaté hřiště

Ani jedno sportoviště školského zařízení ZŠ a MŠ Stárkov není zcela vytíženo.

Tabulka č. 17: Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není součástí Vašeho školského zařízení?
Jakou sportovní infrastrukturu využíváte, jež není
součástí Vašeho školského zařízení?

Název školského zařízení

zimní stadion
ZŠ a MŠ Stárkov

sjezdovky v okolí
fotbalové hřiště

Kromě svých školských zařízení škola využívá i zimní stadion, sjezdovky v okolí a fotbalové hřiště.
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Tabulka č. 18: Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních infrastruktur (která nejsou ve vlastnictví
školského zařízení)?

Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

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

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

zimní stadion
ZŠ a MŠ Stárkov

sjezdovky
fotbalové hřiště

V porovnání s kvalitou sportovní infrastruktury ve vlastnictví školy, která je dostatečná nebo nedostatečná,
využívaná sportovní infrastruktura mimo vlastnictví školy má dobrou kvalitu.
Tabulka č. 19: Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních infrastruktur?

Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše
jmenovaných sportovních infrastruktur?
Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

Platíme
nájem za
sportovní
infrastrukturu

Sportovní
infrastrukturu
máme vy
výpůjčce

Sportovní
infrastruktura
je volně
přístupná

Jiné

zimní stadion
ZŠ a MŠ Stárkov

sjezdovky
fotbalové hřiště

V rámci majetkoprávních vztahů je fotbalové hřiště volně přístupné, zimní stadion a sjezdovky jsou využívány
v rámci jiného majetkoprávního vztahu.
Tabulka č. 20: Jak často užíváte výše jmenované sportovní infrastruktury (které nejsou ve vlastnictví školského
zařízení)?
Jak často užíváte výše jmenované sportovní infrastruktury (které
nejsou ve vlastnictví školského zařízení)?
Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

Pravidelně
(3-5x týdně)

Pravidelně
(1-2x týdně)

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

Zcela
nepravidelně
(několikrát do
roka)

zimní stadion
ZŠ a MŠ Stárkov

sjezdovky
fotbalové hřiště

Všechna využívaná sportovní infrastruktura, jež není ve vlastnictví školského zařízení je využívána zcela
nepravidelně, pouze několikrát do roka.
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Tabulka č. 21: Identifikujte, prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu.

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Stárkov

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

V obci Stárkov je dle školského zařízení v neodpovídajícím stavu dětské hřiště.
Tabulka 22: Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte.

Název školského zařízení
ZŠ a MŠ Stárkov

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

Dle školského zařízení v obci Stárkov chybí multifunkční hřiště.
Tabulka 23: Identifikujte, prosím, hrozby rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.
Název školského zařízení

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

ZŠ a MŠ Stárkov

nezájem se angažovat
požadavky CHKO

Hrozby rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Stárkově jsou spatřovány v nedostatku financí, malým
zájmem v angažování se a také v požadavcích CHKO.
Tabulka 24: Identifikujte, prosím, příležitosti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Vaší obci.

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

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Stárkov

dostatek vhodných míst

Příležitosti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury ve Stárkově jsou spatřovány v dostatku vhodných míst.
Tabulka č. 25: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Stárkov

Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti
sportu a sportovní infrastruktury?
jednostranné zaměření pouze na fotbal

Jako slabé stránky vidí škola především jednostranné zaměření pouze na fotbal. Větší pozornost by tedy
mohla být věnována i ostatním sportům.
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Tabulka č. 26: Jaké jsou dle Vás silné stránky v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?

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

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Stárkov

snaha školy o podporu tělovýchovy

Mezi silné stránky dle ZŠ a MŠ Stárkov patří především snaha školy podporovat tělovýchovu.
Tabulka č. 27: Jak hodnotíte spolupráci s obecním/městským úřadem Vaší obce v oblasti sportu?
Název školského zařízení, sportovní
infrastruktura

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

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

ZŠ a MŠ Stárkov

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

Tabulka č. 28: Identifikujte, prosím, podněty ke zlepšení této spolupráce s obecním/městským úřadem Vaší obce.

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

Název školského zařízení

ZŠ a MŠ Stárkov

nevím

Ke zlepšení spolupráce s obecním/městským úřadem ZŠ a MŠ Stárkov nemá žádné podněty.
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8. Vyhodnocení dotazníku pro sportovní organizace
Podobně jako dotazník pro školy a školská zařízení, provedl Zpracovatel i dotazníkové šetření pro sportovní
organizace. V případě města Stárkov se jedná o výše uvedený TJ Sokol Stárkov, z.s., přesněji jeho fotbalový
oddíl.
Tabulka č. 29: Název sportovní organizace a oddílu
Název sportovní organizace
TJ Sokol Stárkov, z.s.

Sportovní oddíl
fotbal

Tabulka č. 30: Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě běžnou údržbu Vámi
spravovaných sportovních zařízení
Z jakých zdrojů čerpáte finanční prostředky na činnost, popřípadě běžnou údržbu
Vámi spravovaných sportovních zařízení
Název sportovní
organizace
Dotace Vaší
obce

Dotace
Královehradecké
ho kraje

Dotace
Ministerstva
školství,
mládeže a
tělovýchovy

Sponzorské
příspěvky

Jiné

TJ Sokol Stárkov, z.s.

U otázky bylo možno vybrat více odpovědí. TJ Sokol Stárkov čerpá finanční prostředky na činnost z dotací
Města Stárkov, z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také skrze sponzorské dary. Byla
zvolena i možnost „Jiné“, kde byla uvedena spolková činnost v oblasti kultury ve městě Stárkov.

Tabulka č. 31 Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše sportovní organizace/Váš sportovní oddíl?

Identifikujte, jaká sportovní zařízení využívá Vaše
sportovní organizace/Váš sportovní oddíl?

Název sportovní organizace

Venkovní hřiště
Sportovní haly – různé
TJ Sokol Stárkov, z.s.

Tělocvična ZŠ Stárkov
Umělá tráva – různé
Zimní stadion Hronov

Sportovní organizace TJ Sokol Stárkov využívá celkem 5 typů sportovních zařízení. Jedná se o venkovní
hřiště, různé sportovní haly, tělocvičnu ZŠ Stárkov, umělou trávu a zimní stadion v Hronově.
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Tabulka č. 32 Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních zařízení?

Jak hodnotíte kvalitu výše jmenovaných sportovních zařízení?
Název sportovní organizace
Velmi dobrá

Dobrá

Dostatečná

Nedostatečná

Venkovní hřiště
Sportovní haly – různé
TJ Sokol Stárkov,
z.s.

Tělocvična ZŠ Stárkov
Umělá tráva – různé
Zimní stadion Hronov

Kvalita výše jmenovaných sportovních zařízení se poměrně liší. Pouze dostatečnou kvalitu má venkovní hřiště
a tělocvična ZŠ Stárkov. Různé sportovní haly jsou oproti předchozím zařízením v dobré kvality. Naopak
umělá tráva a zimní stadion v Hronově mají dle organizace velmi dobrou kvalitu.

Tabulka č. 33: Kdo je vlastníkem výše jmenovaných sportovních zařízení?

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

Školské
zařízení

Soukromý
vlastník

Naše
sportovní
organizace

Jiná
sportovní
organizace

Jiné

Venkovní hřiště
Sportovní haly –
různé
TJ Sokol
Stárkov, z.s.

Tělocvična ZŠ
Stárkov
Umělá tráva – různé
Zimní stadion Hronov

Z hlediska vlastnictví sportovních zařízení zde lze opět shledat rozdíly. Organizace TJ Sokol Stárkov vlastní
pouze jedno využívané sportovní zařízení, a to venkovní hřiště. Vlastníky sportovních hal a umělé trávy jsou
jiné sportovní organizace, zatímco tělocvična ZŠ Stárkov spadá pod vlastnictví školského zařízení.
Dále byla uvedena možnost „Jiné“, kdy vlastníkem zimního stadionu Hronov je Město Hronov.
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Tabulka č. 34: Jaký je majetkoprávní vztah vzhledem k vlastníkovi výše jmenovaných sportovních zařízení?

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

Sportovní
zařízení
máme vy
výpůjčce

Jsme
vlastníkem
sportovního
zařízení

Sportovní
zařízení je
volně
otevřené

Jiné

Venkovní hřiště
Sportovní haly –
různé
TJ Sokol
Stárkov, z.s.

Tělocvična ZŠ
Stárkov
Umělá tráva – různé
Zimní stadion
Hronov

V rámci majetkoprávního vztahu jasně převažuje možnost, kdy organizace za sportovní zařízené platí nájem.
Organizace vlastní pouze venkovní hřiště a tělocvičnu ZŠ Stárkov mají ve výpůjčce.

Tabulka č. 35: Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení?

Jak často využíváte výše jmenovaná sportovní zařízení?
Název sportovní organizace

V rámci
pravidelných
tréninků
(1-2x týdně)

V rámci
pravidelných
tréninků
(3-5x týdně)

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

Zcela
nepravidelně
(pouze několikrát
do roka)

Venkovní hřiště

TJ Sokol
Stárkov, z.s.

Sportovní haly –
různé
Tělocvična ZŠ
Stárkov
Umělá tráva – různé
Zimní stadion Hronov

Využívání jednotlivých sportovních zařízení je opět zcela odlišné. Vlastněné venkovní hřiště organizace
využívá v rámci pravidelných tréninků, nejméně třikrát až pětkrát týdně. Různé sportovní haly jsou využívány
nepravidelně, minimálně však jednou až dvakrát měsíčně, v závislosti na podmínkách. Tělocvična ZŠ Stárkov
je využívána v rámci pravidelných tréninků jednou až dvakrát týdně. Umělá tráva a zimní stadion jsou
využívány zcela nepravidelně, a to pouze několikrát do roka.
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Tabulka č. 36: Poskytuje Vaše sportovní zařízení užívání jiným subjektům?

Název sportovní organizace

Poskytuje Vaše sportovní zařízení užívání jiným
subjektům?

TJ Sokol Stárkov, z.s.

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

TJ Sokol Stárkov ve vymezených časech poskytuje své sportovní zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti.
Jako další odpověď byla možnost: „Ne, nejsme vlastníky sportovního zařízení.“; „Ne, sportovní zařízení užívá
pouze naše organizace / náš oddíl.“; „Ano, pronajímáme zařízení jiným organizacím nebo veřejnosti.“; „Jiné“.

Tabulka č. 37: Ocenili byste větší otevřenost školní sportovní infrastruktury sportovním klubům?

Název sportovní organizace

Ocenili byste větší otevřenost školní sportovní
infrastruktury sportovním klubům?
Ne.

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Ano, a to o
víkendech.

Ano, a to
v prázdninové
m provozu.

Ano, a to
v odpoledních
hodinách.

Sportovní organizace by ocenila větší otevřenost školní sportovní infrastruktury, a to především v odpoledních
hodinách.

Tabulka č. 38: Identifikujte prosím, sportovní infrastrukturu Vaší obce, která je v neodpovídajícím stavu

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

Název sportovní organizace

Sportovní infrastruktura je ve Stárkově zcela
nedostačující, jako sportovní plocha je tady pouze
fotbalové hřiště.

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Stárkov nutně potřebuje multifunkční sportovní plochu.
Zdroj: vlastní zpracování

Dle sportovní organizace TJ Sokol Stárkov je v neodpovídajícím stavu sportovní infrastruktura obecně jako
celek. Pro sportovní aktivity je nutná především multifunkční sportovní plocha.
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Tabulka č. 39: Jak hodnotíte vytíženost sportovní infrastruktury ve Vaší obci?

Jak hodnotíte vytíženost sportovní infrastruktury ve Vaší obci?
Název sportovní organizace

Přetížena
(nedostatečné
kapacity
sportovišť)

Zcela (optimálně)
vytížena, nikoli
však přetížena

Významně, nikoli
však zcela
vytížena

Není optimálně
vytížena

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Ve Stárkově je dle výše zmíněné sportovní organizace sportovní infrastruktura přetížena, kdy sportoviště
nemají dostatečnou kapacitu.

Tabulka č. 40: Jak hodnotíte sportovní vybavenost Vaší obce?

Název sportovní organizace

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Jak hodnotíte sportovní vybavenost Vaší obce?

Nedostatečná (obec nedisponuje základními prvky sportovní
infrastruktury, sportovní vybavenost nám brání v organizaci sportovní
činnosti).

Zde byla na výběr pouze jedna odpověď. Další možnosti byly: „Velmi dobrá (obec disponuje veškerou
sportovní infrastrukturou, kterou potřebujeme k organizaci sportovní činnosti); „Dobrá (obec disponuje
potřebnou sportovní infrastrukturou, chybí pouze dílčí prvky sportovní infrastruktury.)“; „Dostatečná (obec
disponuje pouze základní sportovní infrastrukturou, která nám umožňuje organizaci sportovní činnosti,
postrádáme však některé klíčové prvky sportovní infrastruktury).“

Tabulka č. 41: Identifikujte, prosím, prvky sportovní infrastruktury, které ve Vaší obci postrádáte.

Název sportovní organizace

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

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Multifunkční sportovní hřiště, především se zaměřením
na fotbal, který zde má nepřetržitou tradici od roku 1948.
Je zcela zásadní a nutná podpora státu, kraje i města.

Jak bylo zmíněno výše, ve městě Stárkov chybí především multifunkční sportovní hřiště či plocha, která by
primárně byla zaměřena na fotbal, který má ve městě dlouhodobou tradici. Kromě podpory města je důležitá
i podpora státu a kraje.
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Tabulka č. 42: Identifikujte, prosím, hrozby, které Vás nejvíce ohrožují v organizaci sportovní činnosti.
Identifikujte, prosím, hrozby, které Vás nejvíce
ohrožují v organizaci sportovní činnosti.

Název sportovní organizace

Nedostatek finančních prostředků.
Úbytek členské základny.
Nedostatek trenérů (lektorů).
Nedostatečná kvality sportovní infrastruktury.

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Nedostatečná obecní/městská vybavenost sportovní
infrastrukturou.

U otázky bylo možné vybrat více odpovědí. Jako hrozby organizace vidí nedostatek finančních prostředků,
úbytek členské základny, nedostatek trenérů, nedostatečnou kvalitu sportovní infrastruktury a již výše zmíněná
nedostačující městská vybavenost sportovní infrastrukturou.
Na výběr bylo možnost více odpovědí, přičemž další možnosti byly: „V organizaci sportovní činnosti nás nic
neohrožuje.“ a „Jiné“.

Tabulka č. 43: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci bez potřeby finančních investic?
Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve
Vaší obci bez potřeby finančních investic?

Název sportovní organizace

Nejvíce příležitosti je zde pro fotbal, který má hlubokou
tradici.
TJ Sokol Stárkov, z.s.

TJ Sokol Stárkov má obstojnou travnatou plochu,
opravenou klubovnu ale zoufale chybí finance na opravu
kabin pro sportovce.

Jako hlavní příležitost, která nevyžaduje finanční investice, byla uvedena fotbalová tradice, následovaná
obstojnou travnatou plochou.

Tabulka č. 44: Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve Vaší obci vyžadující významné finanční
investice, delší dobu přípravy apod.?
Jaké jsou dle Vás hlavní příležitosti rozvoje sportu ve
Vaší obci vyžadující významné finanční investice,
delší dobu přípravy apod.?

Název sportovní organizace

TJ Sokol Stárkov z.s.

Z hlediska investic je zásadní podpořit fotbalový spolek
TJ Sokol Stárkov, který nutně potřebuje opravit kabiny
pro sportovce, které jsou z roku 1970. Po této investici,
bude fotbal a jeho zázemí ve Stárkově ve velmi dobré
kondici.

Mezi hlavní příležitosti, jež vyžadují významnou finanční investici dle organizace patří především podpora
fotbalového spolku TJ Sokol Stárkov, zejména oprava kabin pro sportovce, které jsou v zaostalém stavu.
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Tabulka č. 45: Jaké jsou dle Vás slabé stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?
Název sportovní organizace

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

TJ Sokol Stárkov, z.s.

Malá investice do sportu celkově. Tím ale nechci
odsuzovat město jako takové, v rámci rozpočtu (TJ) jsme
rádi za každý příspěvek.

Jako slabé stránky Stárkova uvádí organizace obecně malou investici do sportu.

Tabulka č. 46: Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?
Jaké jsou dle Vás silné stránky Vaší obce v oblasti
sportu a sportovní infrastruktury?

Název sportovní organizace

Tradice sportovního oddílu fotbalu
Velmi dobrá spolupráce vedení města s TJ
TJ Sokol Stárkov, z.s.

Vstřícnost, ochota
Chybí ale to podstatné – finance do sportu

Mezi silné stránky Stárkova dle organizace patří dlouhodobá tradice sportovního oddílu fotbalu, velmi dobrá
spolupráce vedení města s TJ, vstřícnost a ochota lidí.

Tabulka č. 47: Jaké by měly být dle Vás hlavní priority rozvoje sportu ve Vaší obci?
Jaké by měly být dle Vás hlavní priority rozvoje
sportu ve Vaší obci?

Název sportovní organizace

Podpora sportu pro všechny věkové kategorie.
TJ Sokol Stárkov, z.s.

Podpora sportu pro sociálně slabé
Zvyšování odbornosti ve sportu (vzdělávání trenérů).
Obnova a budování sportovních zařízení.

Hlavní priority rozvoje sportu ve Stárkově jsou dle organizace následující: podpora sportu pro všechny věkové
kategorie, podpora sportu pro sociálně slabé, zvyšování odbornosti ve sportu a také obnovu a budování
sportovních zařízení. Dále byly na výběr odpovědi: „Podpora výkonnostních sportovců.“; „Rozvoj školního
sportu.“; „Podpora sportu pro handicapované.“; „Podpora komerčního sportu.“ a „Jiné“.
Tabulka č. 48: Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře, které doposud nebyly zmíněny.
Zde je prostor pro Vaše další podněty a komentáře,
které doposud nebyly zmíněny.

Název sportovní organizace

Vše v dotazníku bylo zmíněno. Podstata všeho je
v nedostatku finančních prostředků, které by se měly do
sportu ve Stárkově investovat.

TJ Sokol Stárkov, z.s.
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9. SWOT analýza
V rámci této kapitoly je zpracována SWOT analýza současného stavu rozvoje sportu obce Stárkov. Analýza
je zaměřena na hodnocení:
S ‒ silných stránek (Strengths); O ‒ příležitostí (Opportunities);
W ‒ slabých stránek (Weaknesses); T ‒ hrozeb (Threats).
Provedená analýza se zaměřuje na identifikované silné a slabé stránky, dále na příležitosti, které skýtá
současný stav a situace, a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým je třeba čelit. Při identifikaci
jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb bylo vycházeno z analýz současného stavu nabídky
sportu a sportovní infrastruktury a z provedených dotazníkových šetření. Grafické schéma níže představuje
klíčové oblasti v jednotlivých kvadrantech SWOT analýzy. Jednotlivé oblasti jsou blíže popsány dále.
Tabulka č. 49: SWOT analýza

Silné stánky
•

Příjemné přírodní prostředí obce s vhodnými
podmínky pro neorganizované formy
sportovních aktivit (turistika, cykloturistika).

•

Vstřícný a ochotný přístup obce.

•

Spokojenost školy i TJ Sokol Stárkov se
spoluprací se zástupci obce.

•

Finanční podpora obce TJ Sokolu Stárkov
i začínající systematická podpora SDH
Stárkov i SDH Bystré.

•

•

Slabé stránky

Využití sportovišť v majetku obce je pro
místní spolky a sportovní aktivity v rámci
školy zdarma.

•

Nízký počet středních a velkých společností,
tj. nízký počet potenciálních sponzorů
v oblasti rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury.

•

Celkově špatný a nedostatečný stav
sportovní infrastruktury v majetku obce.

•

Chybějící sportovní infastruktura
(multifunkční venkovní sportoviště).

•

Chybějící tělovýchovné prvky v místní
tělocvičně.

•

Jednostranné zaměření pouze na fotbal.

Dlouhá tradice fotbalu.
Příležitosti

•

Opravy a rekonstrukce stávající sportovní
infrastruktury a zřízení nové.

•

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

•

Obec má dostatečné územní prostory na
výstavbu nové infrastruktury.

•

Podpora dalších sportů nejenom fotbalu.

•

Podpora a vzdělávání trenérů.

•

Podpora dětí a mládeže.

Hrozby

Zdroj: Vlastní zpracování
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•

Stárnutí obyvatelstva a vylidňování.

•

Požadavky CHKO Broumovsko.

•

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

•

Nedostatek finančních prostředků na provoz
a údržbu sportovní infrastruktury a na
výstavbu nové sportovní infrastruktury.

•

Zhoršení ekonomické situace.

•

Úpadek zájmu o sport a jeho vedení
(snižování počtu sportovců i trenérů).

10. Strategie rozvoje sportu
Předmětem této kapitoly je představení strategických kroků v rozvoji sportu v obci Stárkov. Jsou zde
prezentovány 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 částka a nositel opatření. V rámci této kapitoly je vycházeno ze strategických
dokumentů obce, z provedených analytických prací, realizovaných dotazníkových šetření pro školy a sportovní
organizace a z komunikace se zástupci vedení obce.
Následující schéma prezentuje prioritní osy, strategické cíle a jednotlivá opatření obce Stárkov, které má
město Stárkov v plánu do roku 2030 realizovat za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury.
➢

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

➢

Prioritní osa č. 2: Podpora sportu pro všechny

➢

Prioritní osa č. 3: Rozvoj sportovní infrastruktury

10.1

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

Následující tabulky prezentují stanovené cíle města Stárkov 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 obce.
Tabulka č. 50: strategický cíl – Rozvoj organizace sportu a jeho podpora

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

Strategický cíl 1.1: Rozvoj sportu a jeho podpora

Opatření 1.1.1: Propagace sportu

Cílem tohoto opatření je zatraktivnění sportu
prostřednictvím podpory propagace sportovních aktivit
včetně zajištění efektivní prezentace organizovaného
sportu směrem k občanům města.
V tomto směru se může jednat o pravidelně
aktualizované informace v oblasti sportu na webových
stránkách – prezentace výsledků TJ Sokolu Stárkov
(poslední aktualizace přímo na stránkách oddílu je
z roku 2005) a důraznější propagace dalších
sportovních a volnočasových aktivit nejenom v rámci
obce, ale i dalších aktivit v blízkém regionu – převzetí
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

informací z Kladského pomezí, CHKO Broumovsko
apod.
Dle výsledků dotazníkové šetření je obec Stárkov
jednostranně soustředná na fotbal, což přirozeně
vychází z jeho dlouholeté tradice. Z tohoto důvodu
Zpracovatel nicméně doporučuje obci důsledně
podporovat případný vznik další organizované
aktivity na území města, ať v rámci TJ Sokol Stárkov,
či pod jiným subjektem, který bude zaměřen na jinou
sportovní aktivitu.
V tomto bodě je možné uvažovat i nad možnostmi
přednášek a besed na téma sportu a zdraví nejen pro
děti a žáky MŠ a ZŠ Stárkov, tak i pro širokou veřejnost
a obecně tímto sport více zatraktivnit.
Opatření 1.1.2: Vytvoření dlouhodobého plánu
výdajů do rozvoje sportu a sportovní
infrastruktury
Zpracovatel v této souvislosti doporučuje zpracovat
dlouhodobý plán finančních investic do rozvoje sportu
spojený
s plánováním
výdajů
do
sportovní
infrastruktury. Zejména se jedná o plánování
investičních výdajů, ale Zpracovatel doporučuje
zhodnotit 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.

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, TJ Sokol
Stárkov, ZŠ a MŠ
Stárkov

Parametr vyhodnocení

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

Termín realizace

2020

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Zanedbatelné

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, TJ Sokol
Stárkov, ZŠ a MŠ
Stárkov

Parametr vyhodnocení

Vytvoření dlouhodobého
plánu výdajů do rozvoje
sportu a sportovní
infrastruktury

Pro úplnost analýzy materiální i nemateriální podpory sportu ze strany města 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 prostředky) 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.“
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10.2

Prioritní osa č. 2: Podpora sportu pro všechny

Následující dvě tabulky prezentují stanovené cíle města Stárkov v oblasti rozvoje sportu, které náleží prioritní
ose č. 2: Podpora sportu pro všechny. Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení strategického cíle
Podpora organizovaného sportu.
Tabulka 51: strategický cíl – Podpora organizovaného sportu

Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 2.1: Podpora organizovaného sportu

Opatření 2.1.1: Přímá materiální podpora

Město Stárkov podporuje Tělovýchovnou jednotu Sokol
Stárkov prostřednictvím přímé materiální podpory. Tato
podpora je odvislá od jednotlivých ročních požadavků
žadatele – tedy od TJ Sokol Stárkov. Podpora je
individuálního charakteru a řeší konkrétní potřebu TJ
v daném roce. Nově mají možnost využívat finanční
dotace města i sbory dobrovolných hasičů v obci (SDH
Stárkov a SDH Bystré).
Město Stárkov plánuje v této materiální podpoře dále
pokračovat, aby bylo možné udržet kvalitu sportovních
aktivit, které tato tělovýchovná jednota poskytuje a tuto
materiální podporu rozšířit na případné nové
organizace, či oddíly TJ Sokol, které by v budoucnu
vznikly.
V tomto bodě je taktéž důležitá podpora samotných
trenérů/lektorů současných i budoucích. Zpracovatel
doporučuje vyhledávat možnosti (finanční odměny),
jakým způsobem současné či budoucí lektory/trenéry
podporovat, zkvalitňovat jejich práci a nedovolit jejich
odchod či demotivaci.

Opatření 2.1.2: Nepřímá materiální podpora

Sportovní infrastruktura ve vlastnictví obce je TJ Sokol
Stárkov k dispozici k užívání zcela bezplatně. Taktéž je
zdarma poskytována technika v majetku obce, díky
které je umožněn provoz a údržba sportovní
infrastruktury. Poskytování tohoto druhu podpory je
přitom spojeno ze strany obce s přímými finančními
náklady.
Město chce i nadále pokračovat v této nepřímé
materiální podpoře tak, aby bylo možné udržet stávající
nabídku a kvalitu sportovních aktivit, které tato
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Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Dle individuálních potřeb
sportovních organizací

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov

Parametr vyhodnocení

Probíhající finanční podpora

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, TJ Sokol
Stárkov, ZŠ a MŠ Stárkov

tělovýchovná jednota poskytuje v rámci obce i daného
mikroregionu. Tato podpora se dále týká i SDH Stárkov
a SDH Bystré.

Parametr vyhodnocení

Probíhající nepřímá
materiální podpora

Následující tabulka prezentuje opatření k dosažení strategického cíle Podpora neorganizovaného sportu.
Tabulka č. 52: Podpora neorganizovaného sportu

Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 2.2: Podpora neorganizovaného sportu
Opatření 2.2.1: Materiální a nemateriální podpora
sportovních akcí pro širokou veřejnost

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Nelze jednoznačně určit5

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov, dotační
prostředky
Královehradeckého kraje

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, TJ Sokol
Stárkov, SDH Stárkov, SDH
Bystré, ZŠ a MŠ Stárkov,
Královehradecký kraj

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

Parametr vyhodnocení

Podpora sportovních akcí
a aktivit na území města

Opatření 2.2.2: Dostupná sportovní infrastruktura
pro širokou veřejnost

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

V rámci běžných provozních
nákladů na sportoviště

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov

Parametr vyhodnocení

Volně přístupná sportovní
infastruktura občanům

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.
Město má za cíl 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 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).

Sportovní infrastruktura (venkovní hřiště, místní
tělocvična, dětské hřiště u ZŠ) v majetku města je volně
přístupná, čímž se stává více dostupnou pro širokou
veřejnost (např. v rámci sportování pod záštitou školy).
Poskytování tohoto druhu podpory je přitom spojeno ze
strany města s přímými náklady na údržbu a opravy.
Město Stárkov plánuje za stávajícího stavu této
sportovní infrastruktury i nadále pokračovat v této
nepřímé materiální podpoře sportu ve městě
a v případě vybudování nových sportovišť v majetku

5

Dle možností obce, proběhlých sportovních a volnočasových akcí apod.
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obce bude tento princip uplatňovat i na nová
sportoviště.

Tabulka č. 53: strategický cíl – rozvoj školního sportu

Prioritní osa 2: Podpora sportu pro všechny

Strategický cíl 2.3: Rozvoj školního sportu

Opatření 2.3.1: Materiální a nemateriální podpora
sportu na školách a školních soutěží
Dle odborné skupiny evropské sítě propagující zdraví
podporující fyzické aktivity (HEPA) až 85 %
pohybových aktivit dětí a mládeže je zajišťováno ve
školách. Z tohoto závěru je patrné, že význam školních
zařízení v oblasti sportu je zcela výjimečný
a nenahraditelný.
Město Stárkov má za cíl rozvíjet a podporovat školní
sport, a to prostřednicím materiální (součást příspěvků
města na provoz školských zařízení) a nemateriální
podpory školních sportovních soutěží a školních klubů.
Opatření se skládá z prezentace sportovních soutěží,
vypůjčení sportovní infrastruktury v majetku města za
účelem pořádání školních sportovních soutěží,
umožnění využití sportovní infrastruktury v majetku
města k tréninku apod.

Termín realizace

Průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Součást příspěvků na
provoz školských zařízení

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, AŠSK ČR,
ZŠ a MŠ Stárkov, MŠMT

Parametr vyhodnocení

Probíhající materiální i
nemateriální podpora města

V tomto bodě Zpracovatel doporučuje pořídit do
tělocvičny při ZŠ nové tělovýchovné prvky – švédskou
bednu a lavičky. Současné lavičky a švédská bedna
jsou v nevyhovujícím stavu.
Práce s mládeží je jedna z priorit, které by mělo město
Stárkov zohledňovat i vzhledem k častému vylidňování
menších obcí a odchodu mladých lidí a mladých rodin
do větších měst.
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10.3

Prioritní osa č. 3: Rozvoj sportovní infrastruktury

Následující tabulka prezentuje stanovený cíl města Stárkov v oblasti rozvoje sportu, který náleží prioritní ose 3:
Rozvoj sportovní infrastruktury, která se týká rekonstrukce či oprav stávající sportovní infrastruktury a výstavby
nové. Následující tabulka prezentuje opatření náležící strategickému cíli Rekonstrukce stávající sportovní
infrastruktury.
Tabulka č. 54: strategický cíl – rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury

Strategický cíl 3.1: Rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury

Opatření 3.1.1: Rekonstrukce dětského hřiště
u ZŠ Stárkov
Ve městě Stárkov se nachází jedno dětské hřiště
lokalizované u základní školy. Toto hřiště je
v nevyhovujícím stavu. Od jeho výstavy (před
rokem 2005) nebylo do hřiště žádným způsobem
investováno, mimo nutných provozních oprav.
Z tohoto
důvodu
Zpracovatel
doporučuje
kompletní rekonstrukci dětského hřiště, aby byl
zajištěn adekvátní přístup dětí k této sportovní
infrastruktuře.

Opatření 3.1.2: Podpora rekonstrukce zázemí
pro fotbal
Zpracovatel podporuje záměr rekonstrukce
zázemí pro Fotbalový oddíl TJ Sokol Stárkov,
přesněji kabin pro sportovce v areálu fotbalového
hřiště, které byly postaveny v roce 1979. Na
území města má fotbalový oddíl TJ Sokol Stárkov
dlouhou tradici, která nepřetržitě běží již od roku
1948 a oddíl je tedy velmi důležitý vzhledem ke
sportovním aktivitám ve městě.

6
7

Termín realizace

2023-2026

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Nelze jednoznačně určit6

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov, dotační prostředky
MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, MMR

Parametr vyhodnocení

Zrekonstruované dětské hřiště u ZŠ
a MŠ Stárkov

Termín realizace

2025-2028

Předpokládaná výše
finančních nákladů

Nelze jednoznačně určit7

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov, dotační prostředky
Národní sportovní
agentury/MŠMT/Královehradeckého
kraje

Předpokládaní realizátoři,
partneři

TJ Sokol Stárkov, Město Stárkov,
Národní sportovní agentura, MŠMT,
Královehradecký kraj

Parametr vyhodnocení

Zrekonstruované kabiny pro
sportovce v rámci areálu
Fotbalového hřiště

Výše částky je odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
Výše částky je odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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Následuje tabulka prezentující strategický cíl soustředěný na výstavbu nové sportovní infrastruktury v obci.
Tabulka č. 55: strategický cíl – výstavba nové sportovní infrastruktury

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury

Strategický cíl 3.2.: Výstavba nové sportovní infrastruktury

Opatření 3.2.1: Výstavba venkovního
víceúčelového hřiště u ZŠ Stárkov

Termín realizace

2021-2023

Ve městě Stárkov se nenachází adekvátní venkovní
sportoviště, které by zajistilo možnosti jiných
sportovních aktivit, než je fotbal.

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit9

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, MMR

Parametr vyhodnocení

Nově vybudované
víceúčelové hřiště u ZŠ
Stárkov

Opatření 3.2.2: Výstavba workoutového hřiště

Termín realizace

2023-2027

Ve městě Stárkov chybí dostatečná sportovní
infrastruktura, kterou by mohli občané využívat.
Z tohoto důvodu doporučuje Zpracovatel výstavbu
nového workoutového hřiště ve městě.

Předpokládaná výše finančních
nákladů

Nelze jednoznačně určit10

Předpokládané zdroje
financování

Město Stárkov, dotační
prostředky MMR

Předpokládaní realizátoři,
partneři

Město Stárkov, MMR

Parametr vyhodnocení

Nově zbudované
workoutové hřiště

Město Stárkov si tuto problematiku silně uvědomuje
a toto opatření je v souladu s plány města8 v tomto
směru. Město Stárkov plánuje výstavbu nového
víceúčelového sportoviště s PUR povrchem, které
bude součástí areálu ZŠ Stárkov a bude odpovídat
požadavkům školy, dalších občanů i sportovců.

Workoutové hřiště není hřiště v pravém slova smyslu,
ale jde o soustavu žebřin, hrazd a dalších
jednoduchých prvků, díky kterým může sportovec
využívat váhu svého těla, a přitom sportuje na čerstvém
vzduchu, což je vhodné zejména i z důvodu příjemného
přírodního prostředí města. V podstatě se jedná
o venkovní posilovnu, ke které budou mít občané volný
bezplatný přístup. Workoutová hřiště se povětšinou
nachází ve veřejných prostorách města, jako jsou parky
a je velmi oblíbené u mladé generace.

8
9

Tento projekt je nyní ve fázi zažádání o dotaci (zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení)
Výše částky je odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.

10

Výše částky je odvislá od mnoha věcí, jako je architektonické řešení apod.
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11. Závěr
Plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit pro obec Stárkov je koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje
sportu a volnočasových aktivit, který v souladu s § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
vymezuje prioritní osy podpory sportu, stanovuje strategické cíle a definuje konkrétní opatření, která povedou
k zajištění lepší dostupnosti sportovních zařízení pro občany města a dopomohou k rozvoji volnočasových
aktivit ve městě a jeho blízkém okolí.
Cílem města Stárkov je především zajištění efektivního, transparentního a systematického rozvoje a podpory
sportu a sportovní infrastruktury. Sport je významnou součástí lidského života, pozitivně ovlivňuje fyzickou
a psychickou kondici a vzhledem k očekávanému demografickému stárnutí bude udržení pohybových
schopností starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se stárnutím
obyvatelstva. Město Stárkov má na základě těchto skutečností za cíl vytvořit takové podmínky, které umožní
zapojení co nejširšího spektra občanů do sportu a aktivního trávení volného času, včetně občanů z nižšího
sociálního prostředí či občanů hendikepovaných.
Město Stárkov chce rovněž i nadále významně podporovat sportovní události, jež podněcují sportovní aktivity
u širokého spektra občanů, zvyšují atraktivitu města a podporují rozvoj spolupráce mezi jednotlivými
sportovními subjekty, jak na místní úrovni, tak i směrem k vertikální a horizontální spolupráci. Z toho důvodu
má město Stárkov za cíl podporovat sportovní akce pro širokou veřejnost i akce pro organizovaný sport.
Důležitým cílem města je rovněž optimalizace a stabilizace systému podpory sportovních organizací.
Záměrem je i nadále pokračovat v přímé materiální podpoře sportovních a volnočasových organizací, které
působí na území města, a tuto podporu udržet přinejmenším na stabilní úrovni, resp. finanční podporu
navyšovat spolu s růstem cen tak, aby reálná finanční podpora zůstala minimálně na stejné výši.
Město dále předpokládá realizaci významných investičních aktivit, zejména do sportovní infrastruktury. Ve fázi
zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na MMR je vybudování venkovního
víceúčelového hřiště u ŽS Stárkov. Město nedisponuje žádným venkovním odpovídajícím hřištěm, kromě
hřiště na fotbal, které je ve vlastnictví TJ Sokol Stárkov a z tohoto důvodu je vybudování venkovního
víceúčelového hřiště při ZŠ zásadním rozhodnutím, které posune vybavenost obce velmi pozitivním směrem.
Zároveň obec chce zrekonstruovat nevyhovující dětské hřiště, které je umístěné při základní škole a podporuje
záměr rekonstrukce starých kabin pro sportovce v areálu fotbalového hřiště.
Vypracováním Koncepce rozvoje sportu ve své samostatné působnosti město Stárkov 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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12. Seznam zkratek
Význam

Zkratka
AŠSK ČR

Asociace školních sportovních klubů České republiky

ČSÚ

Český statistický úřad

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

CHKO

Chráněná krajinná oblast

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NP
ORP
SK
SLDB
SO POÚ
TJ

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