
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI KAMENEC U PO LIČKY  

OBDOBÍ 2018 - 2023  

Úvod 
1. Strategický plán rozvoje sportu v obci Kamenec u Poličky (dále jen „obci“) byl 

vypracován pro období 2018 - 2023 a vychází z povinnosti stanovené obcím v ust. § 
6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
Obec má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel. 
Sportovní aktivity na jedné straně vedou ke zvyšování kvality života, a hlavně u dětí a 
mladých lidí. Sport je také významným prostředkem pro integraci a soudržnost 
obyvatel obce. 

2. Cílem strategického plánu je podpora sportu ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii 
rozvoje sportu v obci a způsob jeho financování.  

3. Strategický plán rozvoje sportu v obci vychází ze Strategického plánu rozvoje obce 
do roku 2025. 

4. Strategický plán rozvoje sportu v obci je otevřeným dokumentem, který se může 
měnit a doplňovat v závislosti na potřebách a prioritách obce.  

5. Sportovní politika obce Kamenec u Poličky vychází z jejich potřeb a odvíjí se od 
kulturně historických tradic. Obec Kamenec u Poličky se spolupodílí na financování 
sportu, v případě potřeby se rovněž podílí na koordinaci činnosti sportovních subjektů 
ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených 
veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů.   

Základní pojmy 
1. Sport obecn ě – všechny formy tělesné aktivity, které jsou provozovány organizovaně 

nebo příležitostně individuálně a vedou k dosažení či zlepšení fyzické kondice a 
duševní pohody, upevnění zdraví, dosažení výsledků v organizovaných soutěžích 
nebo přináší rozvoj a zlepšení mezilidských vztahů. 

2. Sport pro všechny  – zájmový, organizovaný i příležitostný sport a pohybové aktivity 
občanů, které mají rekreační či soutěžní charakter. Hlavním cílem je vytvoření 
kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro 
všechny věkové kategorie a profesní skupiny vyskytující se na území obce.  

3. Tělesná výchova a sport ve škole  – pohybové aktivity dětí a žáků dané školním 
vzdělávacím programem v prostorách školy. Cílem a motivací těchto aktivit není 
výkon, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření pozitivního vztahu 
k pohybu. Je velmi důležité dát dětem nějakou smysluplnou činnost, určit cíl, 
poskytnout pocit sounáležitosti s okolím a navodit pocit bezpečí. Pro svůj zdravý 
tělesný růst a psychický vývoj nepochybně potřebují aktivní pohyb. Nejlepší způsob, 
jak jim tento pohyb nabídnout, je formou her, které je budou bavit a rozvíjet. Jestliže 
je bude činnost bavit, budou pociťovat štěstí a bude daleko snazší je motivovat k 
dalšímu pohybu. Časem si sami vytvoří návyk k pohybu a budou ho vyžadovat a 
domáhat se ho. Je nezbytné se jim tedy neustále věnovat a jejich aktivní činnost 
směřovat správným směrem a dle předpokladů dál rozvíjet. Díky této podpoře mohou 
být objeveny nové sportovní talenty z řad dětí a mládeže.  



4. Spolky  – právní subjekty, jejichž hlavní náplní činnosti je zajišťování a provozování 
sportu a pohybových aktivit občanů. 

5. Sportovní akce  – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo 
jiná aktivita, která má sportovní charakter.  

Současný stav 
1. Sport patří ke zdravému životnímu stylu a představuje nástroj k zamezení klesající 

tělesné aktivity občanů, která je patrná v celorepublikovém měřítku a především u 
mládežnických věkových kategorií.  

2. Nedostatek pohybové aktivity způsobuje nejrůznější civilizační onemocnění, snižuje 
zásadním způsobem kvalitu moderního života občanů v obci.  

3. Centrem sportovního života v obci je sportovně kulturní areál Pod Lipou, jehož 
součástí jsou antuková hřiště pro tenis a volejbal, běžecká dráha s umělým povrchem 
a s osvětlením, travnaté hřiště s částí s umělým povrchem pro požární sport, 
posilovna, dětské hřiště, prostor pro relaxaci, sociální zařízení, sprchy, šatny, prostor 
pro občerstvení a doplnění pitného režimu sportujících a veškeré další potřebné 
provozní a skladovací prostory. Majitelem areálu včetně pozemků je obec Kamenec u 
Poličky. Jedná se o pozemky parcelních čísel 388/2, 388/3, 388/4, 392/1, 392/3, 
396/3, 1984/2, 395/2, 938/7, 2035/2, 1984/3, 392/2, 395/1, 396/1, 37/1, 37/4, 935, 
393, 389/2, 390/6   a stav. parc. č. 275, 322, 395.  

4. Areál Pod Lipou nabízí plnohodnotné volnočasové vyžití mládeže a dospělých 
v období od jara do podzimu. Jeho části postupně procházejí obnovou dle možností 
obce, v příštím období je ale třeba počítat se zásadnější rekonstrukcí všech částí dle 
současných trendů a požadavků sportujících. 

5. V obci není k dispozici žádná vhodná vodní plocha, umožňující koupání v letním 
období. V majetku obce jsou na území obce dvě vodní plochy 93/26 a 93/50. 
V dlouhodobých plánech obce je počítáno se zásadní proměnou větší vodní plochy 
parcelní číslo 93/50 na přírodní vodní plochu s možností koupání a sportovního vyžití 
v letním období. Tato stejná plocha umožňuje využití také v zimním období, kdy po 
jejím zamrznutí je vhodným místem pro bruslení a hokej. I pro toto využití plochy by 
bylo vhodné investovat do potřebného vybavení a zajištění provozu ledové plochy. 

6.  Chybějící tělocvičnu částečně nahrazuje společenský sál v budově obecního úřadu, 
ve kterém se scházejí ženy k pravidelnému cvičení. V tomto sále se také hraje stolní 
tenis. Svým zaměřením a velikostí sál neodpovídá žádnému sportovnímu sálu či 
tělocvičně a neumožňuje v současné době žádné míčové sporty, gymnastiku na 
nářadí apod. 

7. Obcí procházejí turistické značené trasy a značené cyklotrasy směrem do blízké 
oblasti Ždárských vrchů. Na těchto trasách se pohybuje v letním období velké 
množství sportujících cyklistů a turistů.  

8. V zimním období jsou pro lyžaře k dispozici celkem tři značené lyžařské trasy pro 
běžecké lyžování, které směřují z naší obce do dalších turistických oblastí 
Českomoravské vysočiny. Pomocí techniky v majetku obce upravujeme za dobrých 
sněhových podmínek trasy pro lyžaře přičemž dva okruhy jsou přímo ve středu obce 
a umožňují lyžování i ve večerních hodinách při umělém osvětlení. 
 



9. Pro sport je důležitá i jeho propagace a informovanost veřejnosti a vzájemná 
spolupráce.  V naší obci funguje nejvíce spolupráce s místním sborem dobrovolných 
hasičů, který se velice aktivně zaměřuje na celoroční činnost v požárním sportu ve 
všech věkových kategoriích včetně mládeže od těch nejmenších. Další spolupráce je 
se Základní školou a mateřskou školou v Sádku, která v případě potřeby sportoviště 
v naší obci s oblibou využívá. Vytváří se tak podmínky pro maximální směřování dětí 
ke sportování a aktivnímu pohybu. 

10. Sbor dobrovolných hasičů Kamenec zajišťuje pořádáním závodů a soutěží pro 
všechny věkové kategorie v disciplínách požárního sportu v areálu Pod Lipou 
organizaci oficiálních celorepublikových sportovních soutěží.   

11. Další organizace sportovních soutěží je na občanech naší obce, kdy jejich aktivitou je 
každoročně pořádán v areálu Pod Lipou volejbalový turnaj, sportovní dětské dny a 
ostatní sportovní akce. 

Úloha obce v zajiš ťování sportu 
1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce na základě ust. § 6 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Obec se spolupodílí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost 

sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost 
vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází k naplňování povinnosti obce 
pečovat o vytvoření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména 
potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání. 

3. Strategický plán zohledňuje prostředí, zvyklosti místních lidí a kulturní charakteristiky 
obce a jeho okolí. 

4. Obec si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě jejích občanů, 
především dětí a mládeže. Obec se proto otevřeně  hlásí k povinnosti vytvářet pro 
své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. 

5. Hlavní úkoly obce: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně občanů zdravotně 
postižených, 

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu, provoz a účelné využívání svých 
sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů, 

• podporovat místní spolky a místní organizátory včetně finanční podpory 
z rozpočtu obce, 

• podporovat úspěšné místní sportovce. 

Oblasti podpory sportu v obci 
1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory 

formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. 
2. Obec si uvědomuje důležitost sdružování, od kterého se významnou měrou odvíjí 

pocit sounáležitosti občanů se svou obcí.  
3. Pro rozvoj sportu v obci na dané období se stanovují tyto cíle:  

• pokračovat v intenzivní podpoře sportu a tím posilování jeho pozice jako 
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu 
obyvatelstva, 



• spolupracovat s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro 
občany, 

• ve spolupráci se sousedními obcemi věnovat zvýšenou pozornost podpoře 
tělesné výchovy a sportu dětí ve škole, dbát na jejich kvalitu již v MŠ a na 1. 
stupni ZŠ jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a rozvoje celoživotního 
zájmů o sportování, 

• pokračovat v ekonomickém zajišťování sportu a hledat další finanční zdroje 
pro jeho rozvoj, 

• sledovat dotační možnosti pro přípravu realizace postupné nebo generální 
rekonstrukce sportovišť v areálu Pod Lipou ve všech jeho částech s cílem 
modernizace sportovišť dle současných požadavků a trendů, 

• průběžně zajišťovat modernizaci a obnovu herních prvků na dětském hřišti při 
využití možných dotačních titulů. 

•  perspektivně připravovat podmínky a sledovat dotační možnosti pro rozvoj 
sportování ve všech ostatních oblastech sportovního vyžití a ve všech částech 
obce, 

Formy podpory sportu v obci 
1. Všeobecná strategie sportu a tělovýchovy v obci vychází z jejich postavení a úlohy, 

jak jsou formulovány ve stěžejních dokumentech EU a ČR.  
2. Znamená to:  

• chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života obce a jejích občanů, 
zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v nich 
obsaženy,  

• vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy v rámci daných kompetencí 
a možností a podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící 
ve sportu a tělovýchově, 

• podporovat sport a tělovýchovu v těch jejich obsahových a organizačních 
formách, které umožňují účast (aktivní i pasivní) co nejširší veřejnosti, 

• při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na tradice obce, respektovat 
specifické podmínky jak obce, tak regionu, který nabízí dobré podmínky pro 
aktivní turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a další, 

• do obecné podpory sportu by se měli zapojit i trenéři, pedagogové tělovýchovy 
a sportu, vedoucí sportovních oddílů a lékaři. Jejich aktivita by měla jistě 
podstatnou úlohu v podpoře sportovních aktivit,  

• s cílem zapojení široké veřejnosti při rozvoji sportu a tělovýchovy v obci, 
poskytovat bezplatně veřejná prostranství v majetku obce k pořádání 
krátkodobých či jednorázových sportovních akcí. 

Přímá finan ční podpora 
1. Financování sportovních spolků je vícezdrojové: 

• příspěvky a dotace ze státního a obecního rozpočtu na podporu sportu, 
• členské příspěvky, 

• příspěvky sportovních svazů, 

• výnosy z vlastní hospodářské činnosti, 



• příjmy z reklamy, 

• podpora sponzorů. 

2. Rozpočtované finanční dotace v rámci rozpočtu obce: 
• pořízení, údržba a opravy sportovních prvků, sportovních zařízení, budov, 

venkovních hřišť a zařízení hřišť v majetku obce, 
• spolufinancování sportovních akcí, na jejich organizace se obec podílí, 

• dotace sportovním spolkům a organizacím, 

• dotace na volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže. 

3. Poskytovaná finanční podpora jako dotace v souladu s poskytováním dotací z 
rozpočtu obce.  

Propaga ční forma podpory 
1. Zveřejňování pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek obce, 

obecního rozhlasu, zpravodaje, obecních vývěsek.  
2. Zveřejňování významných sportovních výsledků a úspěchů.  

Koordina ční a organiza ční forma podpory 
1. Podpora ze strany obce při získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných 

zdrojů (státní dotace, granty kraje, dotace EU, a další).  

Závěrečná ustanovení 
1. Strategický plán rozvoje sportu v obci Kamenec u Poličky schválilo Zastupitelstvo 

obce Kamenec u Poličky na svém zasedání konaném dne 25. 6. 2018 usnesením č. 
11. 

2. Strategický plán rozvoje sportu v obci Kamenec u Poličky je zveřejněn na webových 
stránkách obce Kamenec u Poličky http://www.obec-kamenec.cz nebo je dostupný 
v kanceláři Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. 
 
 

  Petr Šváb 
             starosta obce 
 
V Kamenci u Poličky 25. 6. 2018 


