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1 Úvod 

Význam podpory a rozvoje sportu na lokální úrovni nabyl v posledních letech na významu. Rozvoj 

sportu na místní úrovni tak do velké míry souvisí s konkrétními přístupy samospráv, které si jej mohou 

vykládat různě.  

Hlavním cílem tohoto dokumentu je na základě analýzy současného stavu stanovit cíle, opatření a 

možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu 

a s ním spojených aktivit ve prospěch obce a zvýšení kvality života jejích občanů. 

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

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

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy (dále jen „KRS“) obce Horní Maršov či Plán rozvoje sportu obce 

Horní Maršov je zpracována v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

v platném znění. KRS je zpracována na období let 2020-2025. Mít zpracovánu KRS pro své území je 

povinností obce. KRS zejména vymezuje oblasti podpory sportu v obci, stanovuje priority v jednotlivých 

oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. 

Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

KRS je otevřeným dokumentem, která se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách 

obce. 

 

1.1 Struktura dokumentu 

Dokument je rozdělen do pěti hlavních částí.  

První částí je úvod, kde je popsána struktura dokumentu, definován termín sport, specifikována úloha 

obce v oblasti sportu a popsána návaznost na jiné strategické a územní dokumenty. 

Druhou částí je analytická část, která popisuje stávající situaci sportu v obci. Obsahuje základní 

charakteristiku obce ve vazbě na sport a sportovní činnosti, přehled současné dostupné sportovní 

infrastruktury a zhodnocení jejího stavu, analýzu aktérů v oblasti sportu v obci, způsob a formy 

financování sportu v obci. Dále jsou určeny základní problémy a chybějící infrastruktura v oblasti sportu 

v obci a provedena analýza SWOT. Analytická část představuje východisko pro strategickou část 

dokumentu. 

Vlivu sportu na různé oblasti lidského života je věnována třetí část, tzv. multiplikační dopady sportu. 

Čtvrtou částí je strategická část, kde jsou vymezeny oblasti podpory sportu v obci a definovány 

strategické cíle ve formě priorit. Dále jsou stanovena konkrétní opatření vedoucí k naplňování těchto 

priorit. Tato část byla zformulována na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, z 

rozhovorů s vedením obce a z informací získaných ze setkání pracovní skupiny. 

Poslední částí je implementační část, která definuje, jakým způsobem bude organizačně zajištěna 

realizace KRS. Dále jsou popsány možné způsoby financování rozvojových opatření, jak bude KRS 

aktualizována a jakým způsobem bude probíhat monitoring a průběžné vyhodnocování naplňování 

strategických cílů a realizace opatření stanovených tímto dokumentem. 
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1.2 Definice sportu 

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

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

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

jsou měřitelné nebo porovnatelné s ostatními provozovateli stejného sportovního odvětví1. 

V Evropské chartě sportu, k níž se připojila i Česká republika, je chápán sport jako „všechny formy 

tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či 

zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v 

soutěžích na všech úrovních“2, obdobně je sport definován i v rámci Bílé knihy o sportu3. 

Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu je sport definován jako „každá forma tělesné činnosti, 

která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně“4. 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že sport je definován víceméně podobně a jednotlivé definice se 

liší spíše pouze v konkrétním slovním vyjádření. 

 

1.3 Úloha obce v oblasti sportu 

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

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

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

politiky zůstává tvorba prostorových podmínek pro sport a podpora činnosti sportovních organizací. 

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

zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály, hřiště), kvalitu života a 

relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek, parky, vodní plochy a volná krajina) 

atd.  

Vytváření podmínek pro sport a sportovní činnost vyplývá pro obce v samostatné působnosti přímo ze 

zákona č. 115/2001 Sb., z § 6, odst. 1: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež 

• zabezpečovat přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 
poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 

• zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
 

 
1 DOVALIL, J. (2004): Olympismus. Olympia, Praha, 219 s. 
2 RADA EVROPY (1996): Evropská charta sportu pro všechny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky, Praha, dostupné z: http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu 
3 EVROPSKÁ KOMISE (2007): Bílá kniha o sportu. Evropská unie, Brusel, dostupné z: 
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu 
4 § 2, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

http://www.msmt.cz/sport/evropska-charta-sportu
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
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1.4 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty 

KRS obce Horní Maršov není izolovaný dokument, ale plně respektuje a zároveň navazuje na tyto 

nadřazené strategické dokumenty: 

• Koncepce podpory sportu 2016–2025 (tzv. Sport 2025)5 

• Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–20276 

• Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji7 

• Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–20208 

• Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2015-2022 

• Územní plán Horní Maršov9 

 
5 Dostupné z: http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025 
6 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-
2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf 
7 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-
sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf 
8 Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-
KHK-2017-2020.pdf 
9 Dostupné z: http://www.hornimarsov.cz/cs/rozvoj-obce 

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/Zamer_khk_sport_a_vca_2013_10_21_upraveny.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017-2020.pdf
http://www.hornimarsov.cz/cs/rozvoj-obce
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2 Analytická část 

2.1 Základní charakteristika obce 

2.1.1 Geografická poloha 

Obec Horní Maršov leží v severní části Královéhradeckého kraje. V rámci kraje patří územně do okresu 

Trutnov, kde se rozkládá v jeho severní části. Z pohledu správního spadala obec do konce roku 2002 

pod okres Trutnov, od roku 2003 v souvislosti se zrušením okresních úřadů spadá obec ze správního 

hlediska pod správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Trutnov. Funkci pověřeného 

obecního úřadu (POÚ) zajišťuje pro území obce město Svoboda nad Úpou. 

 

2.1.2 Členění obce a základní informace o obci 

Území obce se skládá celkem z šesti částí10 – Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní 

Lysečiny, Horní Maršov a Temný Důl. Celková rozloha obce je 2 847 ha a skládá se celkem z osmi 

katastrálních území – Dolní Albeřice, Suchý Důl v Krkonoších, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní 

Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III a Temný Důl 11. K 31. 12. 2019 zde žilo 979 trvale bydlících obyvatel, 

z toho 491 mužů a 482 žen12. Obec se skládá z devíti základních sídelních jednotek (ZSJ)13: Dolní 

Albeřice, Suchý Důl, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Stará Hora 

a Temný Důl. Skladebnost jednotlivých druhů jednotek je znázorněna v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci obce Horní Maršov 

Název 
obce 

Název  
katastrálního území 

Část obce 
Název základní  
sídelní jednotky 

Horní 
Maršov 

Dolní Albeřice 
Dolní Albeřice 

Dolní Albeřice 

Suchý Důl v Krkonoších Suchý Důl 

Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny 

Horní Albeřice Horní Albeřice Horní Albeřice 

Horní Lysečiny Horní Lysečiny Horní Lysečiny 

Horní Maršov 
Horní Maršov 

Horní Maršov 

Maršov III Maršov III 

Temný Důl Temný Důl 
Stará Hora 

Temný Důl 

Zdroj: Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky (ČR) http://www.uir.cz/ 

 

 
10 Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné 
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
11 Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://www.cuzk.cz/  
12 Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 
13 Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce), 
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam 
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek) a 
také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce. 
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/  

http://www.uir.cz/
https://www.cuzk.cz/
https://vdb.czso.cz/mos/
http://www.uir.cz/
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Z pohledu pro obec významných spádových sídel jsou nejblíže Svoboda nad Úpou (4 km) a Trutnov 

(okolo 15 km). Krajské město Hradec Králové je od obce vzdáleno necelých 65 km14.  

 

2.1.3 Demografický vývoj obyvatelstva 

Základní analýza demografického vývoje obyvatelstva může poskytnout obrázek, jak se mění celkový 

počet trvale bydlících osob v průběhu času v obci. S tím souvisí i vývoj věkové struktury. Na základě 

vývoje lze následně i usuzovat, jestli bude spíše docházet k růstu či poklesu potenciálních aktivně 

sportujících obyvatel, v jakém budou věku apod. 

Graf 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel v obci Horní Maršov mezi lety 2005 až 2019. 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Maršov v období 2005-2019 

 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz 

 

Z grafu 1 vyplývá, že počet trvale bydlících obyvatel v obci ve sledovaném období poměrně výrazně 

klesl (téměř o 15 %). Mezi některými sledovanými lety nepatrně stoupl, většinou ale klesal, a to 

z důvodu výrazně záporného migračního salda (viz dále). 

Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých 

obyvatel v daném období a území15. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud je 

záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.  

Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V našem případě to je přistěhování 

do obce Horní Maršov z nějaké jiné lokality nebo naopak vystěhování z obce Horní Maršov do jiné 

lokality. Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je obec 

 
14 Zdroj: Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/ 
15 Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 
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zisková z hlediska migrace, pokud je záporné, je ztrátová. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel byly 

sledovány v rozmezí let 2009 až 2019 (graf 2). 

 

Graf 2: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v obci Horní Maršov v období 2009-
2019 

 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

 

Z grafu 2 vyplývá, že obec byla v některých sledovaných letech zisková z pohledu přirozeného 

přírůstku, v některých ztrátová. Za celé sledované období 2009-2019 byl obec z pohledu přirozeného 

přírůstku zisková o 7 obyvatel.  

Výrazně ztrátová byla obec z důvodu záporného migračního salda. Za celé sledované období 2009-2019 

obec ztratila migrací celkem 153 osob. Úbytek obyvatel v důsledku migrace mohl být způsoben hned 

několika důvody – stěhování za prací, stěhování do města z důvodu větší vybavenosti, stěhování za 

příbuznými, kteří bydlí jinde, stěhování za přítelkyní apod. 

Obyvatelstvo podle věkové struktury v čase znázorňuje graf 3. 
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Graf 3: Věková struktura obyvatelstva v obci Horní Maršov v období 2014-2019 (v %) 

 
Zdroj: Městská a obecní statistika, https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Z grafu 3 vyplývá, že podíl věkové kategorie 0 až 14 let měl nejprve sestupnou tendenci, která byla 

ovšem od roku 2017 nahrazena tendencí vzestupnou na úroveň výchozího roku 2014. V čase postupně 

dochází k navyšování podílu věkové kategorie 65 a více let na úkor kategorie 15 až 64 let, což je 

způsobeno postupným přechodem obyvatelstva v produktivním věku do věku poproduktivního. 

 

Výše uvedená základní analýza demografického vývoje obyvatelstva podala obraz o trvale bydlícím 

obyvatelstvu. Z pohledu např. budoucího počtu členů spolků lze určité možné trendy odvodit, tj. když 

klesá počet trvale bydlících obyvatel obce v čase, může to mít za následek postupný úbytek členů 

zájmových spolků. 

Poloha obce nedaleko významných sportovních středisek však má za následek vyšší počet přítomných 

obyvatel na území obce především v zimním a letním období, než je počet trvale bydlících obyvatel. 

V rámci dokumentu je tak nutné zohlednit z pohledu sportovní infrastruktury a služeb i tento fakt. 

 

2.1.4 Základní předpoklady pro rozvoj sportu v obci 

Za základní předpoklady pro rozvoj sportu a sportovních aktivit v obci lze označit tři následující: 

➢ Přírodní předpoklady – představují podmínky, které obec v podstatě nemůže ovlivnit. Od nich 
se odvíjí, které typy sportovních činností je vhodné v obci provozovat či se jim věnovat. Obec 
disponuje dobrými přírodními předpoklady pro potřeby rozvoje řady sportů, jak zimních, tak 
letních – sjezdové lyžování, běžecké lyžování, cykloturistika, pěší turistika atd. 

➢ Dostupná sportovní infrastruktura – jedná se o dostupná sportovní zařízení a plochy v obci. 
Tento předpoklad již obec ovlivnit může, přičemž dostupné množství se odvíjí většinou od 
dostupného prostoru a finančních prostředků obce. Samozřejmostí je předpoklad 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a soulad s územním plánem obce. Stávající 
dostupné sportovní infrastruktuře v obci je věnována kap. 2.2. 
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➢ Dostatek zájemců o sportovní aktivity – výše uvedené předpoklady by z pohledu rozvoje 

sportu byly zanedbatelné, pokud by nebyl o jejich využití zájem, a to jak z řad místních 

obyvatel, tak turistů. V případě místních obyvatel se jedná především o aktivní členy 

zájmových spolků, které se zabývají primárně či alespoň okrajově sportem a sportovní 

činností. Opomenout nelze ani ale občany, kteří nejsou členem zájmového spolku či sportovní 

klubu, ale sportu se věnují a využívají dostupných zařízení v obci. Z pohledu turistů je území 

obce zajímavé, neboť se jedná o nádherné prostředí Krkonoš a v blízkém okolí obce se nachází 

i dvě významná turistická a sportovní centra východních Krkonoš – Pec pod Sněžkou a Janské 

Lázně, což bezpochyby přispívá k vyšší koncentraci turistů v obci především v zimním a letním 

období. 

 

2.2 Sportovní infrastruktura 

Obec Horní Maršov disponuje vzhledem ke své velikosti poměrně širokou nabídkou sportovních 

zařízení a ploch. Jejich přehled, dostupnost, přístup a zhodnocení technického stavu je uvedeno níže. 

V případě obrázků jednotlivých zařízení a ploch se jedná o stav k 31. 3. 2020. 

 

Obecní tělocvična  
(budova s č. p. 184, parcela KN st. 314 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice Malá Ulička – asfaltová cesta 

• možnost parkování jihovýchodně od budovy tělocvičny na štěrko-travnatém placu  

 

Povrch 

• palubovka a zázemí palubovky – parkety 

• zázemí tělocvičny (šatny, záchody) – dlažba 

 

Stav 

• budova tělocvičny je zateplena, okna jsou plastová 

• část palubovky byla vyměněna, část palubovky výměna čeká 

• zázemí tělocvičny: interiéru budovy tělocvičny by prospěla modernizace, vybavenost zázemí je 
dostačující, v průběhu času bude potřeba obnovit určité prvky (např. věšáky)  

 

Tělocvična je v majetku obce a slouží k provozování nejrůznějších sportovních aktivit. Tělocvičnu 

využívá Základní škola a Mateřská škola Horní Maršov k výuce tělesné výchovy a k pořádání 

mimoškolních aktivit v rámci sportovních kroužků. Tělocvičnu využívá i sportovní oddíl TJ Jiskra Horní 

Maršov, především oddíly volejbalu, florbalu a kopané. Tělocvična však neslouží pouze organizovaným 

aktivitám, ale může být využívána občany obce, popřípadě dalšími subjekty. Ceník za pronájem 

tělocvičny včetně kalendáře s využitím je k dispozici na internetových stránkách obce1617.  

 
16 viz https://www.hornimarsov.cz/aktualne-z-obce/detail/id/778-pronajem-obecni-telocvicny 
17 Zdroj: Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2015-2022 

https://www.hornimarsov.cz/aktualne-z-obce/detail/id/778-pronajem-obecni-telocvicny


Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020–2025 – Analytická část 

Stránka 12 z 53 

Obrázek 1: Obecní tělocvična – pohled na palubovku a pohled z venku 

   
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Fotbalový stadion se zázemím 
(parcely KN 108/1 a KN st. 212 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice třída Josefa II. – asfaltová cesta 

• možnost parkování severozápadně od fotbalového stadionu na štěrko-asfaltovém placu  

 

Povrch 

• fotbalové hřiště – tráva 

• zázemí hřiště (šatny, záchody) – dlažba 

 

Stav 

• stav plochy fotbalového hřiště je velmi dobrý 

• zázemí fotbalového hřiště: jeho stav není v odpovídající kvalitě, vybavenost zázemí je 
dostačující; obdobně jako v případě tělocvičny bude v průběhu času potřeba obnovit určité 
prvky vybavenosti 

 

Fotbalový stadion se zázemím je ve vlastnictví obce. Dobře udržovaná travnatá plocha je využívána 

především fotbalovým oddílem TJ Jiskra Horní Maršov, jehož členové se o samotnou údržbu hřiště a 

jeho zázemí za finanční pomoci obce starají. Areál je k dispozici i pro sportovní aktivity Základní školy 

a Mateřské školy Horní Maršov. Zázemí hřiště představují kabiny se sprchami a toaletami a provozovna 

drobného občerstvení, která nabízí své služby především v období konání mistrovských fotbalových 

utkání. 

 

Obrázek 2: Fotbalový stadion se zázemím 

   
Zdroj: vlastní průzkum 
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Víceúčelový sportovní a rekreační areál  
(parcela KN 598 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice Malá Ulička (asfaltová cesta) do areálu školy (zámková dlažba) – víceúčelový sportovní 
a rekreační areál se nachází jižně od budovy základní školy 

• možnost parkování východně od budovy základní školy (pouze na povolení) 

 

Povrch 

• plocha multifunkčního hřiště – asfalt 

• okolí multifunkčního hřiště – tráva 

 

Stav 

• asfaltová plocha multifunkčního hřiště disponuje brankami na házenou a basketbalovými koši 
– stav nevyhovující 

• okolí asfaltové plochy – antukový ovál zarostlý trávou a doskočiště – stav nevyhovující 

 

Víceúčelový sportovní a rekreační areál je v majetku obce. Slouží především pro potřeby místní školy, 

využít jej ale zdarma může i široká veřejnost. Areál je udržován především formou sečení trávy a 

prospěla by mu celková revitalizace. Areál má značný potenciál rozvoje. Obec má zpracovánu 

projektovou dokumentaci na revitalizaci areálu a vydáno stavební povolení na celou akci. V čem 

revitalizace spočívá, je popsáno ve strategické části dokumentu.  

 

Obrázek 3: Víceúčelový sportovní a rekreační areál 

 
Zdroj: vlastní průzkum 
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Dětské hřiště  
(parcely KN 120/2, KN 121 a KN 594 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice Malá Ulička (asfaltová cesta) do areálu školy (zámková dlažba) – dětské hřiště se nachází 
severně až severozápadně od budovy základní školy 

• možnost parkování východně od budovy základní školy (pouze na povolení)  

 

Povrch 

• cestičky a podklad pod herními prvky – štěrk 

• ostatní plochy – tráva, keřové porosty a stromy 

 

Stav 

• velmi dobrý, hřiště je udržované (jak herní prvky, tak travnaté a ostatní plochy) 

 

Dětské hřiště v dřevěném stylu je ve vlastnictví obce. Slouží jak pro potřeby dětí v mateřské škole a 

žáků v základní škole, tak pro potřeby široké veřejnosti. Hřiště je otevřeno od 8:00 do 20:00 hodin 

v období od začátku dubna do konce září a od 9:00 hodin do 17:00 hodin v období od začátku října do 

konce března18. Na hřišti jsou dětem k dispozici houpačky, skluzavka s prolézačkou, kolotoč či prostory 

pro společenské hry. Areál hřiště disponuje množstvím laviček k sezení, informační tabulí a stojany pro 

kola. 

 

Obrázek 4: Dětské hřiště 

 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 
18 Zdroj: Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/ 

https://www.hornimarsov.cz/
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Workoutové hřiště  
(parcely KN 160/3, KN 160/4, KN 546, KN 560 a KN 569 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice Za Vodou či z ulice Lipová – asfaltová cesta 

• parkovací plocha se u hřiště nenachází; zaparkovat je možné leda podél výše zmíněných 
místních komunikací 

 

Povrch 

• podklad pod hřištěm – tráva 

• samotné hřiště je z kovových prvků 

 

Stav 

• hřiště bylo vybudováno v roce 2017, jedná se o nové hřiště ve výborném stavu   

 

Workoutové hřiště je tvořeno řadou fitness prvků, díky kterým lze procvičovat různorodé partie těla. 

Součástí hřiště je i lavička, stojan na kola, odpadkový koš a doprovodná zeleň ve formě stromů. 

 

Obrázek 5: Workoutové hřiště 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

 

 

Další plochy sloužící pro potřeby sportovních aktivit, které se na území obce nachází, již nejsou ve 

vlastnictví obce. Jedná se o plochy v soukromém vlastnictví, jejichž stav a rozvoj nemůže obec prakticky 

ovlivnit. Do přehledu sportovní infrastruktury byly zařazeny z důvodu přehlednosti, aby výčet 

sportovních ploch dostupných v obci nebyl nekompletní. 
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Tenisové kurty  
(parcela KN 73/14 v k. ú. Horní Maršov) 

Dostupnost a přístup 

• z ulice třída Josefa II. či z Bertholdova náměstí po komunikaci vedoucí podél budovy obecního 
úřadu – nejprve asfaltová cesta, poté cesta hliněná 

• možnost parkování u budovy obecního úřadu na krajnici komunikace a následně dojít pěšky či 
lze dojet až přímo ke kurtům a zaparkovat u nich na trávě  

 

Povrch 

• povrch tenisových kurtů – antuka 

 

Stav 

• stav kurtů je velmi dobrý 

 

Vedle dvou tenisových kurtů je i antuková plocha se cvičnou zdí. Jihovýchodně od kurtů se nachází 

budova, která slouží jako zázemí kurtů. Bližší informace o využití je možné získat v nedalekém penzionu 

Habr (Malá Ulička č. p. 54). 

 

Obrázek 6: Tenisové kurty 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Sjezdové tratě  

Na území obce se se nachází celkem sedm sjezdových tratí s vlekem různorodé délky, kvality a stavu. 

Jejich lokalizace je následující: 

• poblíž budovy s č. p. 198 v místní části Horní Maršov 

• poblíž budovy s č. p. 236 v místní části Horní Maršov 

• poblíž budovy s č. p. 14 v místní části Dolní Albeřice 

• poblíž budovy s č. p. 49 v místní části Horní Albeřice 

• poblíž budovy s č. e. 35 v místní části Horní Albeřice 

• poblíž budovy s č. p. 39 v místní části Horní Lysečiny 

• poblíž budovy s č. p. 50 v místní části Horní Lysečiny 
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Jedná se o sportovní vybavenost, která je využitelná v zimním období v případě dobrých sněhových 

podmínek. 

 

Obrázek 7: Příklady sjezdových tratí na území obce 

    
Poznámka: první sjezdovka na obrázku je sjezdovkou poblíž budovy s č. p. 49 v místní části Horní Albeřice, druhá 
sjezdovka na obrázku je sjezdovkou poblíž budovy s č. p. 14 v místní části Dolní Albeřice. 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Dále v oblasti infrastruktury sloužící pro potřeby sportovních aktivit, resp. se sportem souvisejících 

nelze opomenout zmínit ani infrastrukturu sloužící pro cykloturistiku a pěší turistiku.   

 

Přes území obce Horní Maršov prochází celkem 7 cyklotras (tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Cyklotrasy procházející obcí Horní Maršov 

Číslo 
cyklotrasy 

Název 
Délka 
(km) 

Obtížnost Povrch Trasa 

K1A 
Žacléř – 

Harrachov 
72 těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 

Žacléř-Bílý kříž-Rýchorský kříž-Horní Albeřice-
Lysečinská bouda-Spálený Mlýn-Chata Jana-Pec pod 

Sněžkou-Richterovy boudy-Výrovka-Bufet Na Rozcestí-
Hříběcí boudy-Strážné-Špindlerův Mlýn-Bedřichov-
Horní Mísečky-Horská chata Dvoračky-Harrachov 

K1B 
Lysečinská Bouda 
– Hříběcí Boudy 

36 těžká 
asfalt, 

zpevněný 
povrch 

Lysečinská Bouda-Dolní Lysečiny-Horní Maršov-
Modrokamenná bouda-Krausovy Boudy-Černohorské 

rašeliniště-Kolínská bouda-Hrnčířské Boudy-Tetřeví 
Boudy-Hříběcí Boudy 

K22 
Pec pod Sněžkou 
– Horní Maršov 

8 střední asfalt Pec pod Sněžkou-Javoří Mlýn-Horní Maršov 

K24 
Okruh Dolní Malá 

Úpa 
18 střední asfalt 

Spálený Mlýn-Dolní Malá Úpa-Pomezní Boudy-Pod 
Seidlovým dolem-Pod Spáleným Mlýnem-Na Křižovatce 

(Temný Důl) 

K25 
Nad Horním 
Maršovem – 

Cestník 
6,5 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 
Nad Horním Maršovem - Cestník 

K26 
Horní Maršov – 

Rýchorská bouda 
16,5 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 

Horní Maršov-Za kravím vrchem-Antonínovo údolí-
Mladé Buky-Bystřice-Rýchorská bouda 

K26C 
Kutná-Rýchory – 

Horní Maršov 
3,7 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 

Kutná-Rýchory-Rýchorská bouda-Mánkova cesta,rozc.-
Horní Maršov 

Poznámka: tučně jsou zvýrazněny lokality na území obce Horní Maršov. 
Zdroj: Portál Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/ 

http://cyklotrasy.cz/
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Územím obce prochází celkem devět turistických tras19: 

• červeně značená trasa č. 0403, která vede z Pomezních bud přes Lysečinskou boudu, Horní 
Albeřice, Rýchorský kříž, Stachelberg k Vebrovce 

• modře značená trasa č. 1817, která vede z Janských Lázní přes Modrokamennou boudu, 
Pražačku, Temný Důl k rozcestníku Pod Starou horou 

• modře značená trasa č. 1818, která vede z Cestníku, Eminou cestou, Myslivnu, Velkou Úpu 
k Vlašským boudám 

• modře značená trasa č. 1819, která vede z centra obce Horní Maršov přes Dolní a Horní 
Lysečiny k Lysečinské boudě 

• zeleně značená trasa č. 4209, která vede z rozcestí Mánkova cesta přes Infocentrum Dotek v 
Horním Maršově, Pražačku, Vlašské boudy k rozcestníku U Thámových bud 

• zeleně značená trasa č. 4209, která vede ze Svobody nad Úpou přes Rýchorský kříž a Žacléř do 
Bernartic 

• zeleně značená trasa č. 4250, která vede z centra obce Horní Maršov přes Spálený Mlýn, 
Portášovy boudy a Růžohorky do Pece pod Sněžkou 

• žlutě značená trasa č. 7222, která propojuje Cestník s Horními Lysečinami 

• žlutě značená trasa č. 7223, která vede z lokality Kutná-Rýchory přes Rýchorskou boudu, 
centrum obce Horní Maršov, Pražačku, Modré Kameny k Modrokamenné boudě 

 

2.3 Analýza aktérů v oblasti sportu v obci 

Sportovní prostředí v obci utvářejí různé skupiny osob či subjektů, které zároveň mohou ovlivnit 
celkový rozvoj sportu v souladu se stanovenými strategickými cíli tohoto dokumentu. Jedná se o tyto 
aktéry:  

➢ Vedení obce – zastupitelstvo obce, rada obce – z titulu své funkce pomáhají utvářet podmínky 
pro rozvoj sportu a finančně podporují sportovní kluby a sportovní akce na všech úrovních. 

➢ Spolky a sportovní kluby – organizují sportovní aktivity a pořádají sportovní akce. Jejich výčet je 
uveden v tabulce 3. 

➢ Školy – Základní škola a Mateřská škola Horní Maršov a Dětský domov se školou, základní škola a 
školní jídelna Horní Maršov – v rámci výukového procesu organizují sportovní aktivity pro své žáky 
a organizují sportovní akce s účastí jiných škol. 

➢ Neorganizovaní sportovci – obyvatelé i návštěvníci obce, kteří svůj volný čas věnují sportovní 
činnosti. 

 

Z pohledu organizovaných sportovních činností jsou nejvýznamnější spolky a kluby, jejichž hlavní 

činností je právě sport. Jejich aktivita je jedním z velkých potenciálů rozvoje sportu v obci. Výčet těchto 

organizací je uveden v následující tabulce 3. 

  

 
19 Zdroj: Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/ 

http://trasy.kct.cz/


Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020–2025 – Analytická část 

Stránka 19 z 53 

Tabulka 3: Zájmové spolky a sdružení zabývající se sportem v Horním Maršově 

Název spolku Druh činnosti Sídlo IČ Webové stránky 

Český rybářský svaz, MO 
Horní Maršov 

zájmové a 
volnočasové 

aktivity 

Lysečinská 90 
542 26 Horní Maršov 

--- 
https://rybarihorni
marsov.webnode.cz  

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Horní 

Maršov 

protipožární 
ochrana 

Czerninská 136 
542 26 Horní Maršov 

65715799 nemají 

TJ Jiskra Horní Maršov, 
spolek 

sportovní 
činnost 

Bertholdovo náměstí 102 
542 26 Horní Maršov 

62048490 
https://www.jiskrah

ornimarsov.cz/  

Volné sdružení licenčních 
hráčů šipek - Stará Hora 

Horní Maršov 

sportovní 
činnost 

Stará Hora 
542 26 Horní Maršov 

--- 
http://www.staraho

ra.wz.cz/  

Vysvětlivky: IČ = identifikační číslo, o.s. = občanské sdružení, MO = místní organizace, z.s. = zapsaný spolek, SH 
ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, TJ = tělovýchovná jednota 
Poznámka: --- = subjekt nemá samostatné IČ 
Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
              Internetové stránky daných spolků 
              Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2015-2022 

 

V případě organizací TJ Jiskra Horní Maršov a Volné sdružení licenčních hráčů šipek - Stará Hora Horní 

Maršov byl zjištěn i vývoj členské základny. Graf 4 znázorňuje vývoj počtu členů TJ Jiskra Horní Maršov 

a jejích jednotlivých oddílů v období let 2015 až 2019. 

 

Graf 4: Vývoj počtu členů TJ Jiskra Horní Maršov a jejích jednotlivých oddílů v období 2015-2019 

 
Zdroj: Údaje poskytnuté výborem TJ Jiskra Horní Maršov 

 

Z grafu 4 vyplývá, že celkový počet členů TJ Jiskra Horní Maršov v čase klesl – mezi lety 2015 a 2019 

se jednalo o pokles 39 %. Mezi jednotlivými lety není vidět určitý trend vývoje celkového počtu členů 

– mezi některými lety počet členů klesl, mezi jinými stoupl. 
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Co se týče vývoje počtu členů jednotlivých oddílů, byl následující: 

➢ oddíl volejbalu – počet členů oddílu je v čase stabilní. Jedná se o osoby ve věku 30 a více let. 

➢ oddíl fotbalu – počet členů oddílu mezi lety 2015 až 2017 klesal. Mezi roky 2017 a 2018 došlo 
ke skokovému nárůstu počtu členů (o 39 %), který byl ovšem vystřídán skokovým poklesem 
mezi roky 2018 a 2019 (o 49 %). Čím to bylo způsobeno, ukazuje následující rámeček, kde je 
celkový počet členů oddílu rozdělen na dospělé osoby a děti. Z toho vyplývá, že skokový nárůst 
mezi lety 2017 a 2018 byl způsoben jak nárůstem počtu dospělých členů, tak dětí. Naopak 
mezi lety 2018 a 2019 výrazně poklesl počet dětí. Způsobeno to bylo tím, že děti, které hráli 
v sezóně 2017/2018 v kategorii starší přípravka, měly v následující sezóně působit v kategorii 
mladších žáků. V sezóně 2018/2019 však tato kategorie jako okresní soutěž nebyla a přihlásit 
děti do starších žáků by nemělo význam. Děti se tak přesunuly do jiných klubů. 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

z toho dospělí 23 13 16 20 18 

z toho děti 14 22 15 23 4 

 

➢ oddíl florbalu – počet členů u tohoto oddílu klesl výrazně mezi lety 2016 a 2017 (o 50 %), mezi 
lety 2017 a 2018 klesl počet členů o dalších 50 %. Celkově mezi lety 2016 a 2018 byl 
zaznamenán pokles členů o 75 %. Mezi posledními dvěma sledovanými lety došlo 
k nepatrnému nárůstu počtu členů.  

Graf 5 znázorňuje vývoj počtu členů Volného sdružení licenčních hráčů šipek - Staré Hory Horní Maršov 

v období let 2016 až 2020. 

 

Graf 5: Vývoj počtu členů Volného sdružení licenčních hráčů šipek - Staré Hory Horní Maršov v období 
2016-2020 

 
Zdroj: Údaje poskytnuté předsedou klubu Volného sdružení licenčních hráčů šipek - Staré Hory Horní Maršov 

 

Z grafu 5 vyplývá, že počet hráčů mezi lety 2016 a 2019 stoupl (o 46 %). Mezi lety 2019 a 2020 naopak 

klesl (o 21 %). V roce 2020 byly 2 osoby mladší 18 let. Dle vyjádření předsedy klubu byl nižší počet členů 

v roce 2020 oproti roku 2019 způsoben krizí v důsledku výskytu koronaviru a vyhlášeného nouzového 

stavu. Po odeznění nouzového stavu je očekáván nárůst počtu hráčů. 

 

V rámci Sboru dobrovolných hasičů v současné době působí 12 dětí. 
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2.4 Sportovní akce pořádané v obci 

V rámci analýzy nelze opomenout ani pořádané sportovní akce v obci. TJ Jiskra Horní Maršov pořádá 

několik akcí. Většina z nich je lokálního či regionálního charakteru. Spolek pořádá i akci 

celorepublikového významu. Seznam hlavních akcí je uveden níže. 

 

Velká cena Krkonoš v běhu do vrchu 

Běžecký závod Velká cena Krkonoš má celorepublikový význam. Je součástí seriálu závodů Mistrovství 

ČR. V dubnu v roce 2020 se měl uskutečnit již 33. ročník, který ovšem vzhledem k situaci ohledně 

koronaviru musel být zrušen. Závod je silničním během na trati Horní Maršov – Pomezní boudy. Závod 

probíhá v několika věkových kategoriích s rozdělením na muže a ženy. 

Za zmínku stojí fakt, že v loňském roce bylo součástí závodu i Mistrovství ČR veteránů v běhu do 

vrchu20. 

 

Šlapu na čáru 

Závod v jízdě na kole (kategorie „silnička“, „bike“, elektrokolo) z Horního Maršova na Pomezní boudy. 

V loňském roce byla akce zařazena do poháru Královéhradeckého kraje mládeže. 

 

Výše dvě uvedené akce jsou propojené ještě se závody z polských Kowar na Pomezní boudy v tom 

smyslu, že pokud závodník jede i běží uvedené závody, může se ucházet o pozici celkového vítěze 

(sečtení časů ze všech závodů).  

 

Volejbalové turnaje 

Turnaje místního až regionálního charakteru. Pravidelně se koná volejbalový turnaj v dubnu a listopadu 

daného roku, kdy se sejde 4-5 družstev. Dále je pořádán každoročně vánoční volejbalový turnaj 26. 

prosince.  

 
20 Zdroj: Informace získání ze setkání pracovní skupiny, Internetové stránky TJ Jiskra Horní Maršov 
https://www.jiskrahornimarsov.cz/index.php/vc-krkonos 

https://www.jiskrahornimarsov.cz/index.php/vc-krkonos


Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020–2025 – Analytická část 

Stránka 22 z 53 

2.5 Způsob a formy financování sportu v obci 

2.5.1 Financování z rozpočtu obce 

Podpora sportu ze strany obce je finančního (např. příspěvek na činnost) i nefinančního (např. 

zvýhodněný pronájem) charakteru. 

Níže v odrážkách je uvedeno, jakým způsobem financování sportu a aktivit s ním souvisejících ze 

strany obce probíhá: 

➢ roční příspěvek/dar TJ Jiskře Horní Maršov na provozní účely – do roku 2019 včetně se jednalo 
o 35 000,- Kč/rok, v rozpočtu obce na rok 2020 došlo k navýšení tohoto příspěvku na 50 000,- 
Kč/rok 

➢ údržba veřejné zeleně formou brigády realizovanou TJ Jiskrou Horní Maršov – spolek má 
možnost získat celkem 40 000,- Kč/rok 

➢ provozní výdaje na údržbu, provoz, opravy, úklid sportovní infrastruktury (tělocvična, 
víceúčelový areál u ZŠ, dětské hřiště, workoutové hřiště) – náklady dodavatelským firmám cca 
100 000,- Kč/rok, přičemž v čase je zřejmý trend mírně se navyšující této částky za rok 
v důsledku růstu cen za práci  

 

Obec dále podporuje sportování formou zvýhodnění spolků za využívání sportovní infrastruktury ve 

vlastnictví obce, konkrétně: 

➢ pronájem areálu hřiště včetně šaten TJ Jiskře Horní Maršov – 1 Kč/rok (spolek může i 
krátkodobě pronajímat třetím stranám) 

➢ paušální pronájem tělocvičny TJ Jiskře Horní Maršov bez ohledu na používání – 15 000,- 
Kč/rok (komerční cena za využití tělocvičny je 300,- Kč/hodina, TJ Jiskra Horní Maršov využívá 
tělocvičnu řádově v rozsahu 400 hodin/rok → běžně by zaplatila 120 000,- Kč/rok, díky 
zvýhodněnému pronájmu zaplatí pouze zmíněných 15 000,- Kč/rok) 

 

Opomenout nelze ani investiční akce v posledních letech, které obec v oblasti sportu realizovala jak 

z vlastních zdrojů, tak i za pomoci dotačních prostředků. Jejich přehled podává tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Přehled investičních akcí, které obec realizovala v oblasti sportu v období 2012-2019 

Název akce 
Rok 

realizace 
Celková cena 

díla (v Kč) 
Hrazeno z dotace  

(v Kč, v %) 
Poskytovatel 

dotace 

Vybudování dětského hřiště 2012 970 000 
400 000 
(41 %) 

MMR 

Zateplení tělocvičny 
2013-
2014 

3 857 000 
1 085 000 

(28 %) 
OP ŽP 

Revitalizace parčíku u dětského hřiště včetně 
doplnění nových herních prvků 

2015 500 000 
348 000 
(70 %) 

SFŽP 

Vybudování workoutového hřiště 2017 300 000 --- --- 

Částečné zateplení kabin na fotbalovém hřišti  2019 220 000 --- --- 

Vysvětlivky: MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, OP ŽP = Operační program Životní prostředí, SFŽP = Státní 
fond životního prostředí 
Poznámky: --- = informace je nerelevantní 
Zdroje: Maršovský zpravodaj č. 1/2019 
              Údaje poskytnuté obecním úřadem v Horním Maršově 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že obec investuje do sportovní infrastruktury průběžně dle jejích 

finančních možností.  

 

2.5.2 Financování z ostatních zdrojů 

Vyjma finanční podpory z rozpočtu obce mají organizace působící v oblasti sportu možnost čerpat 

prostředky formou dotací (z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z rozpočtu ČR, z rozpočtu Evropské 

unie prostřednictvím strukturálních fondů). Možnosti dotací pro spolky i pro obec v oblasti sportu či se 

sportem související jsou specifikovány níže. 

 

Možnosti dotací pro spolky a organizace působící v oblasti sportu 

Dotace z Královéhradeckého kraje 

Dotační portál Královéhradeckého kraje21 nabízí pravidelně možnost čerpání finančních prostředků pro 

organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu, a to zejména v dotačních oblastech Sport a 

tělovýchova a Volnočasové aktivity. V případě Sboru dobrovolných hasičů lze zmínit dotační oblast 

Regionální rozvoj. 

 

Dotace z rozpočtu ČR 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

➢ Dotační program: Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární 
ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

➢ Výzva MŮJ KLUB: podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let ve 
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách včetně možnosti využití podpory na základní 
provoz a údržbu jejich sportovních zařízení 

➢ Dotační program Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

 

Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů 

Zmínit lze Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko, kde v rámci přeshraniční 

spolupráce je možné čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu. 

 

Nelze opomenout ani soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru). 

  

 
21 Viz http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/ 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/


Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020–2025 – Analytická část 

Stránka 24 z 53 

Možnosti dotací na financování sportu, kdy je oprávněným žadatelem obec 

Co se týče možností dotace na financování sportu, sportovních aktivit a sportovní infrastruktury 

v případech, kdy je oprávněným žadatelem obec, je spektrum možností širší. 

 

Dotace z Královéhradeckého kraje 

Jedná se o Program rozvoje venkova, kde lze zahrnout i infrastrukturu související se sportem. 

 

Dotace z rozpočtu ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – v rámci 

tohoto podprogramu je celkem 11 dotačních titulů. Každý rok některé z nich ministerstvo vyhlásí. 

Některé tyto tituly jsou zaměřeny na podporu obnovy či vybudování sportovní infrastruktury (např. 

obnova školních hřišť, obnova školních tělocvičen, obnova či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, 

obnova nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity apod.). 

Ministerstvo životního prostředí 

Národní program Životní prostředí 

➢ výzva Podpora obcí v národních parcích – úprava či obnova veřejných prostranství, budování, 
rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury 
– úzce souvisí s oblastí sportu 

➢ výzva Přírodní zahrady – zmínit lze např. možnost vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad 
v přírodním stylu pro předškolní děti 

Ministerstvo dopravy 

Státní fond dopravní infrastruktury 

➢ dotační titul Cyklistické cesty – výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty 

Ministerstvo financí 

Program Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 

➢ subtitul Podpora výstavby, obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení 

 

Dotace z Evropské unie prostřednictvím strukturálních fondů 

Integrovaný regionální operační program – zejména programy spojené s rekonstrukcí či výstavbou 
sportovní infrastruktury spojené s dopravou (např. výstavba cyklostezek, výstavba jízdních pruhů pro 
cyklisty). 

Operační program Životní prostředí – prostřednictvím výzev zaměřených na snížení energetické 
náročnosti veřejných budov, tj. i na veřejné budovy sloužící pro sport a sportovní aktivity 

Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko – v rámci přeshraniční spolupráce je možné 
čerpat dotace také v oblasti rozvoje sportu. 

 
Ani u obce nelze opomenout soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, zdroje soukromého 

sektoru). 
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2.6 Definování základních problémů a chybějící infrastruktury 

v oblasti sportu v obci 

V obci je již delší dobu plánována výstavba sportovního a rekreačního areálu v areálu školy. Ten by 

měl nahradit stávající víceúčelový sportovní a rekreační areál, který je v nevyhovujícím stavu. Obec má 

zpracovánu na danou stavbu již projektovou dokumentaci, podrobný položkový rozpočet a na celou 

akci má vydáno i stavební povolení. Celá stavba však nebyla doposud realizována z toho důvodu, že ze 

svého rozpočtu obec není schopna akci zafinancovat, tj. úspěšnost celé akce se bude odvíjet od získání 

dotace na realizaci. 

Sportovním zařízením, kterému by prospěla rekonstrukce, je budova tělocvičny. Konkrétně se jedná o 

interiér budovy tělocvičny. Jedná se o výměnu palubovky, modernizaci sociálního zázemí, šaten, 

úložiště náčiní a pomůcek či o provedení nového obložení stěn. 

Další sportovní infrastrukturou, které by prospěla určitá modernizace, je fotbalového hřiště. Samotné 

hřiště je ve vynikajícím stavu. Z pohledu údržby a jeho udržování by prospělo zavedení automatického 

zavlažování. Ve špatném stavu je i ochranná síť za jednou brankou, kterou je potřeba vyměnit. Pro 

častější využití hřiště především v období od podzimu do jara by bylo vhodné hřiště osvětlit. 

S fotbalovým hřištěm úzce souvisí navazující zázemí fotbalového hřiště, které není v odpovídající 

kvalitě. Zázemí by konkrétně prospělo: provést výměnu oken a zateplit objekt, zabezpečit dveře, 

obnovit a doplnit mobiliář (koše, lavičky, stoly apod.), protáhnout střechu v tom smyslu, aby bylo 

umožněno projít na sociální zařízení bez toho, aniž by se zmoklo. 

Budova zázemí fotbalového hřiště má i potenciál v nástavbě. Nástavbou by v obci vznikla spolková 

místnost, která v současné době v obci chybí. Součástí by mohly být i doprovodné aktivity typu ping-

pongový stůl či nějaké prvky zaměřené na regeneraci organismu. Uvedené by bylo využitelné i pro 

širokou veřejnost a vedlejším pozitivním efektem by mohlo být udržení turistů, kteří se v obci ubytovali, 

aby trávili volný čas i přímo v obci a měli vyžití i za nepříznivého počasí. 

Z pohledu postrádaných prvků lze zmínit mantinely pro florbal a mobilní víceúčelové mantinely pro 

potřeby kluziště. Pořízení těchto prvků by rozšířilo spektrum dostupných volnočasových možností 

v obci a zároveň by díky tomu mohl být rozšířen počet členů zájmových spolků. 

Prostředí obce a jeho okolí nabízí velký potenciál v rozvoji běžeckého lyžování. V úvahu připadá 

pořízení techniky na úpravu běžeckých stop a následné zřízení a údržba běžkařského okruhu. Obec 

by tak mohla přitáhnout potenciální turisty, kteří nevyhledávají masově navštěvované běžkařské trasy 

na hřebenech Krkonoš. Uvedenou aktivitu by přivítali i místní obyvatelé, kteří mají běžecké lyžování 

rádi. 

Z pohledu potenciálního rozšíření sportovní infrastruktury lze zmínit ještě bikepark, který by rozšířil 

možnosti vyžití především těm, kteří mají rádi adrenalin. Ať už se jedná o místní obyvatele či o turisty.  

Obecným problémem, se kterým se obec potýká, je úbytek členů zájmových spolků. Realizace výše 

uvedených aktivit by měla přispět k většímu zájmu místních obyvatel o sportovní aktivity a v návaznosti 

na to by se mohl v čase i úbytek počtu členů zájmových spolků zastavit či v ideálním případě postupně 

začít zvyšovat. 

Obecným problémem je dále i postupné stárnutí populace v obci. Dá se předpokládat, že podobný 

trend stárnutí populace bude pokračovat, neboť se jedná o celorepublikový problém. V tomto ohledu 

nelze opomenout význam aktivit pro seniory. V roce 2017 bylo v obci vybudováno workoutové hřiště, 
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což je bezpochyby pozitivní. Realizace některých z výše uvedených aktivit by možnosti sportovního a 

všeobecně společenského vyžití vhodného pro seniory také rozšířila – např. zřízení běžkařského 

okruhu, vybudování nástavby zázemí fotbalového hřiště či cyklotrasy mimo hlavní stávající turistické 

směry. 

 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT  

je zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), 

O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)22. V případě tohoto dokumentu se jedná o SWOT 

analýzu oblasti sportu v obci Horní Maršov. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Snaha podporovat sport všemi možnými 
způsoby 

Špatný stav víceúčelového sportovního areálu 

Existence fotbalového hřiště Úbytek trvale žijícího obyvatelstva 

Existence tělocvičny Špatný stav interiéru budovy tělocvičny 

Existence dětského hřiště, workoutového hřiště 
Zázemí fotbalového hřiště není v odpovídající 

kvalitě 

Aktivní osoby, kterým není oblast sportu 
lhostejná 

Úbytek členů zájmových spolků 

Dobré přírodní předpoklady pro potřeby rozvoje 
řady sportů 

 

Pořádání sportovních akcí  

Příležitosti Hrozby 

Modernizace víceúčelového sportovního areálu Pokračující úbytek trvale bydlícího obyvatelstva 

Modernizace zázemí fotbalového hřiště a jeho 
nástavba 

Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
rozvojových aktivit 

Vybudování bikeparku Nadále klesající počet členů zájmových spolků 

Modernizace interiéru budovy tělocvičny Tlak na výstavbu rekreačního bydlení 

Podpora rozvoje běžeckého lyžování a 
cykloturistiky mimo hlavní stávající turistické 

směry 

Legislativní omezení ztěžující realizaci 
některých rozvojových aktivit 

Rozšíření spektra dostupných volnočasových 
možností formou pořízení nových sportovních 

prvků 

Úbytek aktivních osob, které sportem v obci žijí 
a jejich nedoplnění z řad mladších obyvatel  

Potenciál v pořádání dalších sportovních akcí, 
např. biatlonový závod pro děti i dospělé se 

vzduchovkami v areálu školy 
 

Napojení na běžecké hřebenové okruhy  

 

 
22 Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 
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3 Multiplikační dopady sportu 

Sport zasahuje do všech oblastí lidského života a pomáhá formovat společnost a její hodnoty. Níže 

popsané multiplikační dopady sportu byly inspirovány jednotlivými pilíři dokumentu „Koncepce 

podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“, na jejichž základě byl uvedený dokument vystavěn, a byly 

upraveny pro účely KRS obce Horní Maršov. 

➢ Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů – sport pomáhá 
začleňovat lidi do společnosti bez ohledu na jejich rozdíly (kultura, rasa, sociální postavení, 
zdravotní handicap apod.). Sport je založen na týmové práci a spolupráci, na odpovědnosti 
jednotlivců k celku. Sport pomáhá utvářet charakter každého jedince, je jedním z prvků 
prevence proti výskytu sociálně patologických jevů ve společnosti a utváří respekt a solidaritu 
vůči ostatním. Spolková sportovní činnost je základem soudržnosti a aktivní občanské 
společnosti. 

➢ Sport a prevence zdraví – sport a dostatek pohybových aktivit je prostředkem aktivní prevence 
vůči výskytu různých civilizačních chorob jako je např. obezita, kardiovaskulární choroby, 
cukrovka apod. Díky pravidelným sportovním aktivitám se zvyšuje fyzická zdatnost a výkonnost 
člověka a jeho psychická odolnost. Sport pomáhá odbourávat stres z pracovního nasazení, což 
úzce souvisí s předcházením nemocí a zároveň zvyšuje pracovní výkonnost. Prosazování 
zdravého životního stylu bude mít stále větší význam na zvýšení kvality života. 

➢ Sport jako prostředek seberealizace – sport pomáhá smysluplně naplňovat volný čas lidí, je 
prostředkem aktivní spolupráce s ostatními, a to jak formou aktivního sportování, tak formou 
trenérské činnosti či formou organizování a pořádání sportovních akcí. 

➢ Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost – sport napomáhá v rozvoji osobnosti 
každého jedince, podporuje zdravé sebevědomí a dodává člověku sebedůvěru. Zkušenosti 
získané prostřednictvím sportovní činnosti jsou následně přenositelné do mimosportovního 
života, kde napomáhají k lepšímu vyrovnávání se se stresem a každodenními problémy. 

➢ Podpora mimořádných sportovních talentů a propagace obce – pokud by v obci byla objevena 
osoba (osoby) s mimořádným sportovním talentem, která má potenciál se dostat i do 
reprezentace, bude obec bezpochyby tuto osobu podporovat v rámci svých možností. Díky 
dané osobě by byla významně propagována i obec samotná. S propagací obce souvisí i 
pořádání akcí s celorepublikovým významem. 
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4 Strategická část 

Na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, informací získaných ze setkání pracovní 

skupiny, informací vyplývajících z nadřazených strategických dokumentů a z rozhovorů s představiteli 

obce byly definovány v oblasti rozvoje sportu v obci Horní Maršov tyto prioritní osy (PO): 

➢ Prioritní osa 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob 

➢ Prioritní osa 2: Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury v obci 

➢ Prioritní osa 3: Propagace a organizace rozvoje sportu v obci 

➢ Prioritní osa 4: Podpora sportovních akcí s přesahem do krajské a celostátní úrovně 

 

Na úvod této části je potřeba zmínit její číslování. Hlavní kapitoly (prioritní osy) jsou číslovány postupně 
(4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 

Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých prioritních os je takové, že první číslo označuje 
příslušnost k prioritní ose, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané prioritní osy.  

Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují příslušnost 
k prioritní ose a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci daného strategického 
cíle. 

 

V úvodu každé prioritní osy je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle a opatření 
dané prioritní osy. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi.  

Každé opatření je následně podrobně specifikováno a obsahuje následující informace: 

➢ žadatel 

➢ partneři 

➢ zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

➢ typ opatření 

➢ předpokládané náklady 

➢ předpokládané zdroje financování 

➢ místo realizace 

➢ stav připravenosti 

➢ doplňující informace 
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V rámci tabulek jednotlivých opatření jsou používány následující zkratky: 

DP = dotační program 

DT = dotační titul 

KHK = Královéhradecký kraj 

KN = katastr nemovitostí 

KRNAP = Krkonošský národní park 

k. ú. = katastrální území 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

PO = prioritní osa 

PORV = Program obnovy a rozvoje venkova 

POV = Program obnovy venkova 

SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SK = sportovní klub 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚSC = územně samosprávný celek 

ZŠ = základní škola 
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4.1 PO 1: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie osob 

 

Opatření

Strategický cíl

Prioritní osa Podpora sportu pro všechny 
věkové kategorie osob

1.1 Podporovat 
organizovaný 

sport

1.1.1 Nadále 
finančně 

podporovat 
organizovaný 

sport

1.1.2 Nadále 
podporovat 

organizovaný 
sport i jinými 
způsoby než 

finančně

1.2 Podporovat 
neorganizovaný 

sport

1.2.1 Zabezpečit 
dostupnost 
sportovní 

infrastruktury 
pro širokou 
veřejnost

1.2.2 Pořídit 
nové sportovní 

prvky

1.3 Podporovat 
školní sport

1.3.1 
Podporovat 
materiálně 

i nemateriálně 
aktivity školy 

v oblasti sportu
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Strategický cíl 1.1: Podporovat organizovaný sport 

Opatření 1.1.1: Nadále finančně podporovat organizovaný sport 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři 

organizace působící v obci v oblasti sportu a provozující 
organizovaný sport23 - k září 2020: TJ Jiskra Horní Maršov-oddíl 
fotbalu, Volné sdružení licenčních hráčů šipek - Stará Hora 
Horní Maršov, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
podpora konkrétních potřeb organizací zabezpečujících jejich 
bezproblémové fungování → aktivní činnost organizací a 
udržení jejich funkčnosti, kvality a nabídky činnosti 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané náklady do 100 tis. Kč/rok 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

podle potřeby rozšířit i na další organizace 

doplňující informace  

 

Opatření 1.1.2: Nadále podporovat organizovaný sport  
i jinými způsoby než finančně 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři 

organizace působící v obci v oblasti sportu a provozující 
organizovaný sport - k září 2020: TJ Jiskra Horní Maršov-oddíl 
fotbalu, Volné sdružení licenčních hráčů šipek - Stará Hora 
Horní Maršov, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní 
Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

podpora činnosti spolků provozujících organizovaný sport ve 
formě zvýhodněných podmínek za využívání sportovní 
infrastruktury → aktivní činnost organizací a udržení jejich 
funkčnosti, kvality a nabídky činnosti 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady 
v rámci běžných provozních nákladů na údržbu sportovní 
infrastruktury v obci 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

podle potřeby rozšířit i na další organizace 

doplňující informace  

  

 
23 organizovaný sport = uvědomovaná a koordinovaná sportovní aktivita sdružených (organizovaných) sportovců 
s cílem dosažení nejlepších výkonů v soutěžích (zdroj: SEKOT, A. (2003): Sport a společnost. Paido, Brno, 191 s.) 
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Strategický cíl 1.2: Podporovat neorganizovaný sport 

Opatření 1.2.1: Zabezpečit dostupnost sportovní infrastruktury  
pro širokou veřejnost 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři 

ZŠ a MŠ Horní Maršov 

TJ Jiskra Horní Maršov  

široká veřejnost 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu 

podpora sportovních aktivit pořádaných v rámci 
neorganizované činnosti 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady 
v rámci běžných provozních nákladů na údržbu 
sportovní infrastruktury v obci 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému, kdy 
sportoviště může využívat i široká veřejnost 

doplňující informace 
v případě nové sportovní infrastruktury v majetku obce 
uplatňovat též princip přístupnosti pro širokou 
veřejnost 

 

Opatření 1.2.2: Pořídit nové sportovní prvky 

žadatel TJ Jiskra Horní Maršov 

partneři 

ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Obec Horní Maršov 

široká veřejnost 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
větší variabilita sportovního vybavení dostupného v 
obci 

typ investiční 

předpokládané náklady 
mantinely pro florbal – okolo 120 tis. Kč 

mobilní mantinely pro hokej – okolo 300 tis. Kč   

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – MŮJ KLUB – pouze za předpokladu pravidelné 
sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, tj. musí se 
účastnit soutěže 

KHK kraj – DP Podpora investic do sportovních objektů 
a zařízení 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje obce či TJ Jiskry Horní Maršov 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

jedná se o mantinely pro florbal a mobilní víceúčelové 
mantinely pro potřeby kluziště – sloužit by mohly jak 
pro potřeby místních spolků či školy, tak za určitých 
podmínek i pro potřeby neorganizovaného sportu a 
široké veřejnosti 
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Strategický cíl 1.3: Podporovat školní sport 

Opatření 1.3.1: Podporovat materiálně i nemateriálně  
aktivity školy v oblasti sportu 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři ZŠ a MŠ Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu 
v rámci aktivit školy 

typ investiční i neinvestiční 

předpokládané náklady součást příspěvků na provoz školy a školských zařízení 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace 
Horní Maršov a sportovní infrastruktura ve vlastnictví 
obce 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

doplňující informace 

materiální podpora – součást příspěvků obce na provoz 
školy a školských zařízení 

nemateriální podpora – týká se např. školních 
sportovních soutěží a školních sportovních kroužků → 
využití sportovní infrastruktury v majetku obce za 
účelem pořádání školních sportovních soutěží, 
umožnění využití sportovní infrastruktury v majetku 
obce k tréninku apod. 
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4.2 PO 2: Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury v obci 

 

Opatření

Strategický cíl

Prioritní osa Modernizace a rozvoj sportovní 
infrastruktury v obci

2.1 Rozšířit variabilitu dostupné sportovní 
infrastruktury v obci

2.1.1 
Zrealizovat 
výstavbu 

sportovního 
a rekreačního 

areálu 
v areálu školy

2.1.2 
Usilovat o 

vybudování 
bikeparku

2.1.3 
Usilovat 

o nástavbu 
budovy 
zázemí 

fotbalového 
hřiště

2.1.4 
Pořídit 

techniku 
na úpravu 
běžeckých 

stop 
a následně 
vytvořit a 
udržovat 
běžkařský 

okruh

2.2 Modernizovat stávající dostupnou 
sportovní infrastrukturu v obci

2.2.1 
Modernizovat 

interiér 
budovy 

tělocvičny

2.2.2 
Modernizovat 

fotbalové 
hřiště

2.2.3 
Rekonstruovat 

zázemí 
fotbalového 

hřiště
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Strategický cíl 2.1: Rozšířit variabilitu dostupné sportovní infrastruktury v obci 

Opatření 2.1.1: Zrealizovat výstavbu sportovního a rekreačního areálu  
v areálu školy 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři ZŠ a MŠ Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

současný víceúčelový sportovní a rekreační areál je 
v nevyhovujícím stavu, morálně i technicky zastaralý → 
modernizací areálu dojde k zabezpečení odpovídajícího 
stavu areálu, jeho vylepšení + bude rozšířena variabilita 
dostupných sportovních aktivit (skatepark, parkourové 
hřiště) 

vznik venkovní učebny → inovace ve výuce 

typ investiční 

předpokládané náklady okolo 11 mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje obce 

místo realizace 
parcely KN 594, KN 598, KN st. 368 (vše v k. ú. Horní 
Maršov) 

stav připravenosti 
vydané stavební povolení a zpracována dokumentace 
pro provedení stavby 

doplňující informace 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

- víceúčelové sportovní hřiště  

- skatepark 

- parkourové hřiště 

- osvětlení hřiště a areálové osvětlení 

- venkovní učebna 

- mobiliář, drobná architektura, areálové 
komunikace, sadové úpravy 

- zpevněné komunikace v okolí školní budovy 

- severní část předpolí školní budovy, sadové 
úpravy, areálové komunikace, drobná 
architektura, mobiliář 

- jižní část předpolí školní budovy, sadové úpravy, 
areálové komunikace, drobná architektura, 
mobiliář 

- okolí sportoviště, sadové úpravy, areálové 
komunikace, drobná architektura, mobiliář 
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Opatření 2.1.2: Usilovat o vybudování bikeparku 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři Správa KRNAP 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
rozšíření variability dostupných sportovních 
volnočasových aktivit 

typ investiční 

předpokládané náklady do 1 mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 
KHK kraj – POV 

vlastní zdroje obce 

místo realizace parcela KN 138/1 (k. ú. Temný Důl) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 

Opatření 2.1.3: Usilovat o nástavbu budovy zázemí fotbalového hřiště 

žadatel TJ Jiskra Horní Maršov 

partneři Obec Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
rozšíření možností sportovního vyžití v obci, podpora 
posilování sociální soudržnosti obyvatel 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje TJ Jiskra Horní Maršov 

vlastní zdroje obce 

místo realizace parcela KN st. 212 (k. ú. Horní Maršov) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 
vznik spolkové místnosti, ping-pongový stůl či nějaké 
prvky zaměřené na regeneraci organismu 
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Opatření 2.1.4: Pořídit techniku na úpravu běžeckých stop  
a následně vytvořit a udržovat běžkařský okruh 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři 
TJ Jiskra Horní Maršov 

Svazek obcí Východní Krkonoše 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

dostupnost nové sportovní aktivity mimo hlavní 
masově navštěvované běžkařské trasy na hřebenech 
Krkonoš → využití místními obyvateli, kteří mají 
běžecké lyžování rádi + možnost přitáhnutí 
potenciálních turistů, kteří nevyhledávají masově 
navštěvované trasy  

typ investiční i neinvestiční 

předpokládané náklady 

nákup techniky – okolo 200-300 tis. Kč 

vytvoření a údržba okruhu – bude se odvíjet od velikosti 
okruhu a místa vzniku  

předpokládané zdroje financování 

pořízení techniky na úpravu běžeckých stop – DP MMR 
– Národní program podpory cestovního ruchu 
v regionech, podprogram Rozvoj základní a 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – DT 
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

úprava a údržba běžeckých tras: KHK kraj – DP Úprava 
lyžařských běžeckých tras 

vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov a jeho nejbližší okolí 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Strategický cíl 2.2: Modernizovat stávající dostupnou sportovní infrastrukturu v obci 

Opatření 2.2.1: Modernizovat interiér budovy tělocvičny 

žadatel Obec Horní Maršov či TJ Jiskra Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
zabezpečení odpovídajícího stavu interiéru budovy 
tělocvičny 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za 
předpokladu dlouhodobé nájemní smlouvy mezi obcí a 
TJ Jiskrou Horní Maršov a žadatelem bude spolek) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje TJ Jiskra Horní Maršov 

vlastní zdroje obce 

místo realizace parcela KN st. 314 (k. ú. Horní Maršov) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 
výměna palubovky, modernizace sociálního zázemí, 
šaten, úložiště náčiní a pomůcek, provedení nového 
obložení stěn 
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Opatření 2.2.2: Modernizovat fotbalové hřiště 

žadatel Obec Horní Maršov či TJ Jiskra Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

zefektivnění údržby hřiště → zavedení automatického 
zavlažování 

zabezpečení optimálního stavu ochranných sítí za 
brankami 

potenciál pro častější využití hřiště → osvětlení hřiště  

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za 
předpokladu dlouhodobé nájemní smlouvy mezi obcí a 
TJ Jiskrou Horní Maršov a žadatelem bude spolek) 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, 
podprogram PORV – DT Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku (žadatelem musí 
být obec) 

KHK kraj – POV 

Nadace ČEZ – grant Oranžové hřiště 

vlastní zdroje TJ Jiskra Horní Maršov 

vlastní zdroje obce 

místo realizace parcela KN 108/1 (k. ú. Horní Maršov) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Opatření 2.2.3: Rekonstruovat zázemí fotbalového hřiště 

žadatel TJ Jiskra Horní Maršov 

partneři Obec Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
zabezpečení odpovídající kvality zázemí fotbalového 
hřiště 

typ investiční 

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč 

předpokládané zdroje financování 

MŠMT – DP Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 až 2024, podprogram Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (pouze za 
předpokladu dlouhodobé nájemní smlouvy mezi obcí a 
TJ Jiskrou Horní Maršov a žadatelem bude spolek) 

KHK kraj – POV 

vlastní zdroje TJ Jiskra Horní Maršov 

vlastní zdroje obce 

místo realizace parcela KN st. 212 (k. ú. Horní Maršov) 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

provedení výměny oken a zateplení objektu, 
zabezpečení dveří, obnovení a doplnění mobiliáře 
(koše, lavičky, stoly apod.), protažení střechy tak, aby 
bylo umožněno projít na sociální zařízení bez toho, aniž 
by se zmoklo 
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4.3 PO 3: Propagace a organizace rozvoje sportu v obci 

 

Opatření

Strategický cíl

Prioritní osa Propagace a organizace 
rozvoje sportu v obci

3.1 Propagovat sport 
a sportovní činnost

3.1.1 Propagovat sport 
a sportovní aktivity 
pořádané a konané 

v obci

3.1.2 Motivovat lidi 
k aktivnímu zapojení 

se do spolků zabývajících 
se sportem

3.2 Podporovat organizační činnost 
v oblasti sportu

3.2.1 Usilovat o vyhledání 
potenciálních zájemců 

podílet se na organizační 
činnosti spolků 

zabývajících se sportem

3.2.2 Vytvořit dlouhodobý 
plán investic do rozvoje 

sportu a sportovní 
infrastruktury
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Strategický cíl 3.1: Propagovat sport a sportovní činnost 

Opatření 3.1.1: Propagovat sport a sportovní aktivity pořádané a konané v obci 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři spolky působící a pořádající sportovní akce v obci 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

zatraktivnění sportu prostřednictvím podpory 
propagace sportovních aktivit na území obce 

zajištění efektivnější prezentace organizovaného 
sportu směrem k občanům obce 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace 

pravidelně aktualizované informace v oblasti sportu na 
internetových stránkách obce a TJ Jiskry Horní Maršov 
(např. i pozvánky na sportovní klání, výsledky 
fotbalového oddílu apod.) 

důraznější propagace sportovních a volnočasových 
aktivit konaných v obci – např. konání sportovních 
zápasů 

 

Opatření 3.1.2: Motivovat lidi k aktivnímu zapojení se do spolků  
zabývajících se sportem 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři předsedové zájmových spolků působících v obci 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
utužení společenského života v obci, zlepšování 
mezilidských vztahů 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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Strategický cíl 3.2: Podporovat organizační činnost v oblasti sportu 

Opatření 3.2.1: Usilovat o vyhledání potenciálních zájemců podílet se  
na organizační činnosti spolků zabývajících se sportem 

žadatel předsedové zájmových spolků působících v obci 

partneři Obec Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
zabezpečení fungování spolků v obci, existence osob, 
které organizační činnost spolku podpoří a pomůžou se 
podílet na jeho chodu  

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 

Opatření 3.2.2: Vytvořit dlouhodobý plán investic  
do rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři 
zájmové spolky působící v obci a jejich hlavní činností je 
sport, ZŠ a MŠ Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

komplexní přehled potřebných investic do rozvoje 
sportu a sportovní infrastruktury v dlouhodobém 
měřítku → zakomponování do rozpočtů obce na dané 
roky, připravenost na dotační možnosti do oblasti 
sportu 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady zanedbatelné 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  

 



Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020–2025 – Strategická část 

Stránka 44 z 53 

4.4 PO 4: Podpora sportovních akcí 

 

Opatření

Strategický cíl

Prioritní osa Podpora sportovních akcí

4.1 Podporovat sportovní akce 
s přesahem do krajské 

a celostátní úrovně

4.1.1 Nadále 
podporovat Velkou 

cenu Krkonoš v běhu 
do vrchu

4.1.2 Podporovat 
a propagovat akci 

Šlapu na čáru

4.2 Podporovat sportovní akce 
lokálního charakteru

4.2.1 Podporovat 
volejbalové turnaje konané 

a pořádané v obci

4.2.2 Podpořit vznik 
a uspořádání 

biatlonového závodu
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Strategický cíl 4.1: Podporovat sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně 

Opatření 4.1.1: Nadále podporovat Velkou cenu Krkonoš v běhu do vrchu 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov, Obec Malá Úpa 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

sportovní akce a aktivity pro širokou veřejnost → 
významně přispívají k propagaci sportu + k rozvoji 
žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů + 
posilují sociální život v obci 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 

KHK kraj – DP Pohybová gramotnost a pořádání 
významných masových tělovýchovných a sportovních 
soutěží typu "sport pro všechny" (žadatel spolek) 

vlastní zdroje obce 

místo realizace území obcí Horní Maršov a Malá Úpa 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím trendu podpory 

doplňující informace  

 

 

Opatření 4.1.2: Podporovat a propagovat akci Šlapu na čáru 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov, Obec Malá Úpa 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 

sportovní akce a aktivity pro širokou veřejnost → 
významně přispívají k propagaci sportu + k rozvoji 
žádoucí spolupráce různých sportovních subjektů + 
posilují sociální život v obci 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč 

předpokládané zdroje financování 

KHK kraj – DP Pohybová gramotnost a pořádání 
významných masových tělovýchovných a sportovních 
soutěží typu "sport pro všechny" (žadatel spolek) 

vlastní zdroje obce 

místo realizace území obcí Horní Maršov a Malá Úpa 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím trendu podpory 

doplňující informace  
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Strategický cíl 4.2: Podporovat sportovní akce lokálního charakteru 

Opatření 4.2.1: Podporovat volejbalové turnaje konané a pořádané v obci 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu, 
posilování sociálního života v obci 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady do 5 tis. Kč/turnaj/rok 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím trendu podpory 

doplňující informace  

 

 

Opatření 4.2.2: Podpořit vznik a uspořádání biatlonového závodu 

žadatel Obec Horní Maršov 

partneři TJ Jiskra Horní Maršov 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce 
zvýšení rozmanitosti sportovních akcí konaných v obci, 
posilování sociálního života v obci 

typ neinvestiční 

předpokládané náklady do 10 tis. Kč 

předpokládané zdroje financování vlastní zdroje obce 

místo realizace Horní Maršov 

stav připravenosti záměr 

doplňující informace  
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5 Implementační část 

Pro úspěšné nastavení a praktické využití KRS je nezbytné definovat a popsat následující oblasti: 

➢ Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce 

➢ Systém financování Koncepce 

➢ Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce 

➢ Aktualizace Koncepce 

 

5.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Koncepce 

Pokud má dojít k naplnění cílů KRS, je potřeba zajistit jednoznačný způsob jejího řízení. Ten musí 

vycházet ze systému řízení obce, kdy zastupitelstvo obce je orgán řídící a rada obce, vedení obce a 

předsedové zájmových spolků působících v obci jsou orgánem výkonným. Systém řízení KRS naznačuje 

následující schéma. 

 

Znázornění způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování KRS v obci Horní Maršov 

 

 

Řídící skupina 

Řídící skupina představuje hlavní orgán, který je zodpovědný za postupné naplňování KRS. Řídící 

skupina rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené rozvojové projekty 

(včetně jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schválenou KRS. Řídící skupina dále určí 

osobu, tzv. garanta, jehož rolí bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a 

aktualizacemi KRS. Garant by měl být jeden z členů řídící skupiny, příp. výkonného týmu. 

 

Výkonný tým 

Výkonný tým je složen z členů rady obce (zároveň vedení obce) a z předsedů aktivních zájmových 

spolků působících v obci. Vedoucím výkonného týmu je starosta obce. Stěžejním úkolem výkonného 

týmu v procesu implementace KRS je předkládat řídící skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových 

aktivit, které jsou v souladu se schválenou KRS. Dalšími úkoly výkonného týmu jsou: monitoring a 

průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace KRS (vlastními silami či  

za pomoci externí osoby). 

 

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

Výkonný týmŘídící skupina

Zastupitelstvo 
obce Horní 

Maršov

Rada obce

Předsedové zájmových spolků působících v obci
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5.2 Systém financování Koncepce 

Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů KRS jsou nutné finanční prostředky. Realizace 

řady navržených opatření se bezpochyby neobejde bez vnější finanční podpory. Proto je důležité 

využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich realizaci. 

 

Financování rozvojových opatření lze zajistit dvěma předpokládanými způsoby: 

1. Financování opatření výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivá opatření jsou financována 

výhradně z rozpočtu obce. 

2. Financování opatření na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivá opatření jsou 

financována z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně 

z vlastních zdrojů. Externí finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty)  

a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují 

velmi významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného opatření 

(mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových nákladů opatření). Z pohledu externích zdrojů lze 

uvažovat o následujících zdrojích financování: 

➢ z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU 

➢ ze státního rozpočtu ČR 

➢ z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

➢ ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru, 
prostředky nestátních neziskových organizací) 

 

5.3 Monitoring a vyhodnocení naplňování Koncepce 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS v obci Horní Maršov je důležitou součástí celého 

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

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

realizace KRS a mít na ní pozitivní či negativní vliv je skrze politické, společenské, hospodářské a 

legislativní prostředí mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace KRS nebude potřeba zasahovat. 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace KRS tedy spočívá ve zhodnocení stupně přípravy či 

počtu zrealizovaných konkrétních opatření ze stanovených strategických cílů. Předpokládanými zdroji 

dat pro hodnocení a monitoring budou podklady a dokumenty obecního úřadu v Horním Maršově. 

Za monitoring a vyhodnocování naplňování KRS je odpovědný výkonný tým. 

 

5.4 Aktualizace Koncepce 

Nedílnou součástí implementace KRS je i její aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ dokument, který 

by měl být aktualizován v čase a reagovat tak na aktuální změny politické, hospodářské, společenské 

či legislativní. Je proto žádoucí, aby s KRS bylo pracováno v čase a v návaznosti na její monitorování a 

vyhodnocování naplňování strategických cílů (např. doplnění, upravení či vypuštění konkrétních 

opatření, změna samotných strategických cílů apod.) docházelo taktéž k její aktualizaci. 
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Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávající strategii, nebo přímo úpravou strategie, 

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

Komplexní aktualizaci KRS je doporučeno provést podle potřeb obce, především pokud by nastaly výše 

zmíněné skutečnosti. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého 

kalendářního roku ve vazbě na realizaci opatření obsažených v KRS a ve vazbě na tvorbu rozpočtu obce 

na následující rok. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí KRS je zodpovědný výkonný tým. 
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SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
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SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚSC = územně samosprávný celek 
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ZSJ = základní sídelní jednotka 

ZŠ = základní škola 
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