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1.) ÚVOD 
 

Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity 
všech obyvatel bez jakéhokoliv rozdílu. Sport je veřejnou službou, na jeho rozvoji by se měly 
podílet nejen spolky, neziskové organizace, ale především státní správa a samospráva. 

Srovnání ČR s dalšími státy EU je v otázce sportu alarmující. Je proto nutné hledat systémové 
řešení rozvoje sportu, které má nový zákon podpořit legislativně. Hlavní pomocí má být 
navýšení finančních prostředků v rámci dotačních programů, institucionálního zabezpečení a 
zvyšování kvalifikace sportovních odborníků.  

Jedním z důvodů, proč by měl být vytvořen Plán rozvoje sportu v každé obci, městě a kraji ČR 
je také nekvalitní sportovní infrastruktura, která vykazuje zásadní nedostatky. Nejde jen o 
nedostatky kvantitativní, ale především kvalitativní.  Bohužel, obnova či rekonstrukce 
zastaralých nebo stavba nových sportovních prostor je složitější a dlouhodobá záležitost.  

Hlavním důvodem, proč by mělo dojít k nápravě, jsou změny životního stylu a úbytek 
přirozeného pracovního pohybu (hypokineze) obyvatel. V souvislosti s demografickým 
stárnutí populace bude čím dál potřebnější udržet pohybovou aktivitu starších obyvatel do 
budoucna, což dost dobře nejde bez odpovídající sportovní infrastruktury.  

Plán rozvoje sportu obce Horka n. M.  pro roky 2021-2025 byl zpracován na základě požadavků 
zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů).  

Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci 
Horka n. M., což je stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné 
dosažení. Hlavním cílem plánu rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a 
financovat jeho rozvoj na území dané obce. 

Analytické i srovnávací studie ukazují, že v ČR je nedostatečná, zastaralá a zanedbaná 
sportovní infrastruktura, kterou je potřeba modernizovat, i tohle si klade Plán rozvoje sportu 
za cíl. Ukázat leaderům obcí a krajů důležitost tohoto společenského článku a donutit je, 
věnovat sportu a sportovní infrastruktuře větší pozornost. K implementaci tohoto cíle by měl 
Plán rozvoje sportu pomoci obcím, uvědomit si, co je v jejich obci za potřebí.  

Plán rozvoje sportu obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportu pro všechny 
občany obce. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v určeném 
období postupně realizovat.  
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2.) ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které si kladou za cíl 

dosáhnout lepší fyzické kondice a duševní pohody. Může jít o organizovaný, ale ve většině 

případů neorganizovaný pohyb.  

Sport pro všechny – jde o zájmový, organizovaný či neorganizovaný sport a pohybové aktivity, 

které jsou určeny širokým vrstvám obyvatelstva. Nejde jen o sport samotný, ale také o 

pohybové volnočasové aktivity, zábavu, sociální kontakt a snahy udržet či zvýšit fyzickou i 

psychickou kondici.   

Sportovní organizace (klub, spolek) – jde o právnickou osobu založenou za jiným účelem než 

za dosažením zisku, předmětem činnosti této organizace je činnost v oblasti sportu. 

Sportovní zařízení – může se jednat o pozemek, vodní plochu, objekt, budovu nebo komplex 

budov, které slouží k provozování sportu.  

Sportovní infrastruktura – veškerá sportovní zařízení nacházející se na územním celku obce, 

města nebo kraje. 

Sportovec – jde o fyzickou osobu, která se věnuje různé sportovní aktivitě. Může jít o 

sportovce, který je evidovaný u sportovní organizace nebo klubu, ale také může jít o 

neevidovanou osobu, která se věnuje sportu ve svém volném čase neorganizovaně.  

Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní událost, např. soutěž, závod, zápas, hra 

nebo jiná aktivita sportovního rázu. 

Tělesná výchova a sport na školách – většinou jsou ZŠ v ČR zakládány obcemi nebo městy, 

z tohoto důvodu se zde zmiňujeme o tělesné výchově na školách. Jde o pohybové aktivity 

v rámci školní docházky a výuky. V souvislosti s těmito pohybovými aktivitami mohou být ve 

školách organizovány zájmové soutěžní i nesoutěžní aktivity probíhající ve školních 

prostorách. Cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannosti a snaha o vytvoření 

kladného vztahu ke sportu.  

Dobrovolník a dobrovolnictví – trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, osoba, která je buď 

dosazena do této pozice nebo ji vykonává z dobrovolné vůle bez nároku na honorář či odměnu. 

Dobrovolnictví ve sportu je svobodně volená činnost vykonávaná ve prospěch organizace či 

sportovce s určitou sportovní odbornou kvalifikací a zkušenostmi.  

Významná sportovní událost – v mezích zákona č. 115/2001 Sb. jde o událost mezinárodního 

významu, která se odehrává na území České republiky. V pojetí Plánu rozvoje obce, jde o 

událost, která se koná na území obce, této akce se mohou účastnit i obyvatelé okolních či 

vzdálenějších obcí a měst, kdy dochází k propagaci sportovní organizace obce a potažmo i obce 

samotné.  
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3.) ÚLOHA OBCE 
 

Obce ve své samostatné působnosti vytváření příležitosti pro sport a všemi způsoby podporuje 
rozvoj sportu na svém území.  

Úkolem obce je  

a) zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie, zejména pro mládež, 
b) zabezpečit přípravu sportovních talentů včetně zdravotně handicapovaných občanů, 
c) zabezpečit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provoz svých sportovních zařízení a 

poskytovat je pro sportovní činnost občanů, 
d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 
e) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého obecního rozpočtu či využívat dotační 

politiku na podporu sportu na svém území. 

Obec má ze zákona povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své území Plán rozvoje 
sportu a zajišťovat jeho provádění.  

Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka 
nebo provozovatele podle § 7a zákona č. 115/2001 Sb. ve znění účinném od 1.7.2017. Vlastník 
sportovního zařízení (SZ) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít SZ k uspořádání 
sportovního podniku jsou povinni přijmout nezbytná opatření k zajištění pořádku a 
bezpečnosti na SZ. Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d 
odst. 2 a 3, projednává obecní úřad.  

Politika zaměřená na sport v obci Horka n. M.  vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí 
se od kulturních a historických tradic území. Obec se spolupodílí na financování sportu, 
kontroluje efektivnost vynaložení veřejných zdrojů na sportovní odvětví a koordinuje činnost 
sportovních subjektů v obci. Tímto způsobem obec Horka n. M.  ve své samostatné působnosti 
a ve svém územním obvodu dohlíží a pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 
uspokojení potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního 
rozvoje, výchovy a vzdělání, a to v souladu s místními zvyklostmi a předpoklady. Obec Horka 
n. M.  dodržuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.  
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4.) OBEC HORKA N. M.  
 

Obec Horka n. M.  se nachází v Olomouckém kraji severozápadně od Olomouce v nadmořské 

výšce 222 m.n.m. Obcí s rozšířenou působností je pro Horku n. M.  město Olomouc, které se 

nachází ve vzdálenosti 7,6 km. V blízkosti obce se nachází i další obce jako jsou např. Štěpánov 

(7 km) a Chomoutov (1,8 km), Skrbeň (2,9 km), Křelov (3,2 km), Příkazy (7 km) a další. Obcí 

protéká Mlýnský potok a také se nedaleko obce rozprostírá přírodní koupaliště Poděbrady. 

Obec se nachází vedle Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Celkový počet obyvatel 

obce je 2 509 osob k 1.1.2021.  

Více informací o obci uvedeno v tabulce níže. 

 

 

Tab. č. 1 - Informace o obci  

Zdroj: www.risy.cz  
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5.) SOUČASNÝ STAV 
 

V obci Horka nad  Moravou  se nachází tyto prostory k využití pro aktivní trávení volného 

času pro všechny věkové kategorie: 

- Dětské hřiště při MŠ Horka nad  Moravou   

- Tělocvična při ZŠ Horka nad  Moravou   

- Sportovní areál s umělým povrchem v ZŠ Horka nad Moravou 

- Víceúčelové hřiště s umělým a dětským hřištěm TJ Sokol 

- Dětské a workoutové hřiště v části Sedlisko  

- Sportovní infrastruktura Lovecké chaty  

- Speciální vybavení Sluňákova – nevšední zážitky v přírodě  

- Fotbalové hřiště FK Horka nad Moravou 

 

V obci se nachází základní i mateřská škola, a proto je velký důraz kladen na možnost věnovat 

se sportu nebo nějaké volnočasové aktivitě i po skončení povinné školní docházky v těchto 

zařízeních. Sama ZŠ i MŠ se snaží o vytvoření bohaté nabídky pohybových aktivit pro děti a je 

plně podporována vedením obce. Vedení obce i ZŠ a MŠ provádí i ukázkové hodiny cvičení pro 

děti a jejich rodiče.  

 

Cyklistika  

Okolo Horka n. M. a je velice pěkné prostředí na vyjížďky na kole a je zde také vyhovující 

infrastruktura pro cyklisty. Nejde o náročný výškový profil a cyklisté mají možnost projet se po 

krásných zákoutích přírodní chráněné oblasti Litovelského Pomoraví. Jde o velice aktivní sport, 

který je možné provozovat jak v závodním, tak v pohodovém duchu. Přes obec vede několik 

cyklotras a cyklostezek – jde o 51A, 4 Moravská stezka a 6027. Jde o oblíbenou trasu pro 

cykloturisty s krásnou přírodou Litovelského Pomoraví jako odměnou.   

Běh 

Ve volné přírodě v prostředí CHKO Litovelského Pomoraví i v nedaleké blízkosti obce, je 

nepřeberné množství prostoru a možných tras pro běhání v přírodě. V zájmu obce je 

podporovat venkovní sportovní aktivity, třeba již zmíněné běhání. K tomuto sportu není 

potřeba budovat žádnou speciální infrastrukturu, je ale důležité zachovat existenci okružních 

přírodních cest pro bezpečný výkon této aktivity.  

S touto aktivitou souvisí také pěší turistika – je to podobný způsob pohybu jako běh, ale 

vhodný pro občany, kteří neholdují běhání nebo jim ho jejich fyzický stav neumožňuje. Okolí 

obce Horka n. M.  je pro tento sport jako stvořené. Občané, ale i turisté mají možnost vydat 

se na procházku či aktivní chůzi např. na Naučnou stezku Luhy Litovelského Pomoraví.  
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Halové sporty  

V prostředí areálu ZŠ Horka nad Moravou je možné věnovat se halovým sportům, jako jsou 

fotbal, florbal, basketbal a další. V areálu TJ Sokol je možné hrát malou kopanou, házenou.  

Házená 

Sice také spadá do míčových sportu popisovaných výše, ale v Horce nad Moravou je házená 

velice oblíbený sport. Dokonce zde funguje také oddíl házené, jde o oblíbený sport občanů 

různých věkových kategorií.  

Jezdectví  

Jde o sport, který se dá provozovat a zdokonalovat se v něm za přispění krásných ušlechtilých 

zvířat. Občané obce mají možnost se jezdectví věnovat v nedaleké Lovecké chatě nebo také 

v okolí města Olomouc.  

Plavání 

Jde o velice oblíbený sport, který lze provozovat jak ve volné přírodě, tak samozřejmě s větším 

pohodlím na krytých bazénech a koupalištích. Tento sport je určen pro všechny věkové 

kategorie a pro kohokoliv bez rozdílu fyzické zdatnosti. V okolí Horky je možnost věnovat se 

plavání v přírodním koupališti Poděbrady nebo opět v Olomouci, kde je k dispozici krytý bazén 

i aquapark.  

Rafting 

Díky své skvělé poloze v CHKO Litovelské Pomoraví a několika vyhovujícím místům pro nástup 

na řeku Moravu, Oskavu a jejich přítoky, je možné se v Horce věnovat i tomuto sportu či 

volnočasové aktivitě. Pomocí raftů či kajaků je možné sjíždět řeku v jarních až podzimních 

měsících. V Horce je také několik firem, nabízejících zapůjčení raftů, kajaků a dalšího vybavení 

pro sjíždění vody.  

Hokej 

Velice populární, ale i nákladný sport pro všechny věkové kategorie, většinou je to sport pro 

muže. V obci funguje amatérský klub hokejistů.  

 

V okolí obce je několik míst, kde se občané mohou věnovat jak tradičnímu sportu, tak 

netradičním sportovním a volnočasovým aktivitám. Jde především o neorganizovaný sport a 

aktivity. V nedaleké Lovecké chatě je možnost se věnovat ježdění na koni, minigolfu, fotbalu, 

paintballu, volejbalu, lukostřelbě a dalším činnostem. Na několika místech v obci a v okolí obce 

je možné zapůjčit si rafty či kajaky ke sjíždění vody. Stejně tak je možné se věnovat několika 

volnočasovým aktivitám v ekologickém domě Sluňákov.  
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Sportovní spolky obce:  

SDH Horka nad Moravou – jde o tradiční sbor, který vznikl už v roce 1884. Sbor má jak mužský 

team, tak mladé hasiče – děti. Sbor má více jak 40 členů, z toho je více jak 20 členů dětí, 

mladých hasičů. Jak dospělí, tak děti mají pravidelné tréninky požárního sportu, protože se 

také účastní soutěží v tomto sportu. Sbor má také zásahovou jednotku, které pomáhá 

spoluobčanům při mimořádných událostech, jako povodních, požárech apod. Sbor také 

pořádá okresní a krajské soutěže v požárním sportu pro dospělé i pro děti. V roce 2018 

organizovali velice úspěšnou část celorepublikové soutěže Plamen pro mladé hasiče s účastí 

500 dětí.  

FK Horka nad Moravou – klub, který sdružuje různé věkové kategorie. Hojně se účastní utkání, 

především starší, mladší žáci, benjamínci a muži. Provádějí se pravidelné nábory pro děti.  
 

TJ Sokol Horka nad Moravou - jednota má 234 členů, kteří cvičí v těchto několika oddílech: 

házená, malá kopaná, hokej, kuželky, hokejbal a stolní tenis. TJ Sokol spravuje sportoviště, kde 

je možné se věnovat sportu.  
 

Házená Horka nad Moravou – spolek vznikl roku 1957. Házená je velice rozšířený a oblíbený 

sport v Horce. Spolek má několik oddílů podle věku členů, minižactvo, starší žáci, dorost, muži 

a další. Házená je v obci velice aktivní, pořádá pravidelné tréninky, nábory nových členů, 

několik turnajů a školních soutěží. Klubovými barvami jsou zelená a bílá. Spolek házené má i 

svůj fanshop, kde si mohou zájemci zakoupit reklamní předměty s logem spolku.  
 

Cénci Horka nad Moravou – jde o amatérský spolek nadšenců a milovníků hokeje. Tento klub 

je zapsán do Olomoucké amatérské hokejové ligy. V obci není vyhovující místo pro trénink 

hokeje, a proto hráči jezdí na tréninky na zimní stadion do Olomouce.  

 

 

 

Pořádané akce:  

V obci jsou pořádané akce jak se sportovním, tak kulturním podtextem, na kterých se podílejí 

také všechny spolky obce. Obec Horka n. M.  si spolkové činnosti na svém území velice váží a 

snaží se ji podporovat jak spolupořádáním akcí, tak finančně či poskytnutím darů na plesy a 

pořádané akce.  

Sama obec pořádá několik akcí, ale spíše s kulturním podtextem než s důrazem na sport.  

V oddílu „Přílohy“ jsou vloženy snímky hřišť a spolků z obce Horka n. M. Všechny snímky jsou 

uveřejněny a staženy z webových stránek obce či samotných spolků. Některé snímky jsou 

pořízeny přímo zástupci obce. 
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6.) MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU 
 

Sport je prostředkem občanské aktivity, prostřednictvím něho dochází k sociálnímu 

začleňování a resocializaci.  Sport také napomáhá k prevenci sociálně patologického chování a 

přispívá k interkulturní výchově. Zdraví a zdatnost člověka jsou předpokladem osobního štěstí, 

spokojenosti a kvality života.  

Pilíře koncepce sportu, kterých by se měla obnova a problematika sportu držet. 

Pilíře:  

� Nástroj socializace a rozvoje společenských vztahů 

� Prevence zdraví 

� Prostředek seberealizace 

� Samostatná sebevědomá osobnost 

� Reprezentace, posilování vlastenectví, národní hrdost 

Všechny tyto pilíře vyjadřují to, co sport nabízí lidem. K tomu, aby byly tyto pilíře naplňovány, 

přispívají i obce, města a kraje.  

Největšími přínosy sportu pro občany jsou vzniklá přátelství, sdílené prožitky, smysl pro 

odpovědnost a týmovou práci, patriotismu a smysl pro fair play. Dalšími přínosy sportu je 

udržování dobré fyzické kondice, prevence proti civilizačním chorobám a také psychickým 

poruchám a lepší vyrovnání se s každodenními problémy. Zdatný člověk lépe odolává stresu a 

má také lepší pracovní výkony. Sport napomáhá člověku zlepšovat se, dosahovat 

individuálních limitů, překonávat překážky a směřovat k určitému cíli. S pomocí sportu dostává 

volný čas lidí aktivní podobu a smysluplnost. Sport také pomáhá bojovat proti obezitě, která 

se v dnešní době řadí k palčivým otázkám naší společnosti.  

Jak už je uvedeno výše, je potřeba pomáhat vyrovnat „sociální dostupnost“ sportu také pro 

ekonomicky slabší, ale především pro handicapované občany, a to nejčastěji bezbariérovou 

sportovní infrastrukturou.  

Sport má dopady nejenom na samotného jedince či skupinu, která se sportu věnuje, ale 

proniká také hlouběji, přes obec, kraj až po celý stát. V ČR má sport velkou tradici. Při každém 

velkém mezinárodním klání je hlad po medailích nedílnou součástí příprav na sportovní 

událost. Role propagace ČR prostřednictvím sportovních úspěchů je nenahraditelná. Musíme 

si ale uvědomit, že tato role začíná již v dětství na obecních hřištích při hrách s míčem či 

přípravě na školní utkání při reprezentaci obce nebo kraje.  
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7.) STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITY OBCE V OBLASTI SPORTU 
 

Obec Horka n. M.  se snaží podporovat zájem všech obyvatel obce o sport a pohybové aktivity. 

Obec vytvořila a nadále chce vytvářet pro své občany prostor, kde by mohli rozvíjet své 

sportovní a aktivní dovednosti. Obec má zájem na uspokojení potřeb sportu pro občany 

především z hlediska zdravého životního stylu. Obec Horka n. M.  se snaží o rozšiřování 

sportovního zázemí v obci všemi různými směry, jak dotacemi pro spolky, tak přípravou 

projektů a žádostí o dotace na sportovní vybavení apod.  

Priority můžeme rozdělit na 3 druhy priorit. Jde o následující:  

1) Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a celkový psychický vývoj 

jedince. Hlavním úkolem je poskytnutí smysluplné činnosti a poskytnout pocit 

sounáležitosti s okolím (dalšími lidmi) a poskytnout tak pocit bezpečí. Pomocí sportu 

lze do určité míry ovlivnit chování dětí a mládeže. Jedná se o výchovný prostředek a 

také socializační faktor v prevenci sociálně patologických jevů v chování dětí a 

mládeže.  

2) Sport pro všechny 

Tato priorita sdružuje všechen organizovaný i neorganizovaný sport (i volnočasový), 

který je určen pro širokou veřejnost obyvatelstva bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, 

národnosti či společenské třídy. Hlavními myšlenkami sportu pro všechny je udržovat 

zdravý životní styl, sociální kontakt, seberealizaci lidí, aktivní odpočinek a smysluplné 

trávení volného času. Tato priorita si klade za cíl dělat sport dostupnější pro všechny 

občany bez rozdílu – především otvírat možnosti sportu i pro ekonomicky slabší 

skupiny obyvatel. A nejde při tom pouze o ekonomicky slabší, ale také o handicapované 

občany či občany staršího věku.  

3) Sportovní infrastruktura 

Obec vytvořila a nadále vytváří základní podmínky pro různé sporty a pohybové aktivity 

v obci. Jde o udržování sportovní infrastruktury obce a budování či rozšiřování 

sportovišť, hřišť a míst pro aktivní odpočinek v obci a jejím okolí. Dlouhodobě obec 

Horka n. M.  chápe důležitost podpory sportu a sportovní infrastruktury jako 

prostředku pro udržení zájmu o pohybové aktivity svých obyvatel.  

 

Ke strategickým cílům, které si obec klade, patří cíle v rozvoji sportu pro všechny, rozvoji 

školního sportu, v obnově a budování SZ a v podpoře pro výkonnostní sportovce. Více jsou 

strategické cíle popsány níže:  

a) Podpora rozvoje sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot 

Snahou obce je podporovat všechny spolky a jednoty působící na území obce. Snaha o 

zlepšení situace se zchátralými SZ. 

b) Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu 
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V ČR je výrazně nižší příslušnost ke sportovním klubům ve srovnání s EU. Tohle by se 

mělo změnit, aby byl klub chápán jako místo pro setkávání lidí s cílem pravidelně se 

věnovat pohybové aktivitě. 

c) Podporovat masové sportovní akce 

Podporovat všechny akce, které jsou pořádány na území obce, a to jakýmkoliv 

způsobem. Nejde jen o propagaci SO, ale také o propagaci obce a sportu jako takového.  

d) Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny 

Obec by měla využívat sport pro setření sociálních rozdílů (především mezi dětmi a 

mládeží) a podporovat tak spolupráci a soudržnost.  

e) Vytvářet podmínky pro využití sportu pro komunitní život 

Obec by měla podporovat a rozvíjet sportoviště také v duchu toho, že jde o místa, kde 

se setkávají sousedé a udržují se zde mezilidské vztahy. Je potřeba dát prostor také 

nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší veřejnost. 

f) Rozvíjet výkonnostní sport u dětí a mládeže 

Dlouhodobá podpora mládeže v jejich účasti na sportovních kláních s čímž souvisí i 

vyhovující sportovní zázemí v obci.  

g) Podporovat výkonnostní sport dospělých 

Podpora soutěží a akcí pro dospělé. Výkonnostní sport u dospělých je nedílnou součástí 

sportovního prostředí. Trénink a účast na soutěžích pro dospělé je základ pro tvorbu 

soutěží na nižší úrovni a také na úrovni národní.  

h) Navyšovat počet pohybových aktivit ve školním prostředí 

Podpora z obce pro místní ZŠ a MŠ v plnění strategických cílů vycházejících z oblasti 

rozvoje školního sportu. Jde o podporu při konání školních sportovních akcí a soutěží. 

Podpora žáků při srovnávacích sportovních akcích mezi školami, ať už jde o pomoc 

např. propagaci obce s pomocí triček se znaky obce a podobně. Jde o to, aby děti měly 

dojem sounáležitosti a podpory nejen od školy, ale také z obce. 

i) Obnovovat a rozvíjet SZ 

Obec by měla plánovat rekonstrukce, obnovy a výstavby nových prostor pro pohybové 

aktivity. Starat se o to, aby bylo množství SZ rozmanité a v dobrém stavu. 

j) Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastrukturu 

Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ, a proto má také za cíl rozvíjet a zdokonalovat sportovní 

zázemí ve škole a přilehlých prostorách. Školní sportovní areály mají svá specifika, ale 

i tak je možné se těmto prostorám dále věnovat a zdokonalovat je. Obec plánuje 

v tomto směru několik projektů na zlepšení situace. 

k) Zajistit dostupnost sportu pro handicapované 

Obec se snaží udržovat sportovní zázemí bezbariérové, pokud takto bylo zhotoveno.  

 

Cíle a projekty obce v oblasti budování sportovní infrastruktury:  

Obec si klade za cíl, vybudovat nebo se aspoň snažit o vybudování následující sportovní 

infrastruktury pro své občany a širokou veřejnost. Vedení obce se v rámci přípravy těchto 

projektů také zajímá o možnou pomoc s financováním z prostředků ministerstev, kraje či 

fondů EU. Vše je však závislé na zhotovení projektu a získání dotací, protože finanční náročnost 

projektů je vyšší, než je obec schopna z rozpočtu poskytnout.  
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Plánované projekty  

Níže jsou uvedeny plánované projekty, které by chtěli zástupci obce realizovat v rozmezí let 

2021-2025. Všechny projekty jsou v plánovaném a rozpracovaném stavu. Zástupci obce by 

samozřejmě uvítali, kdyby se zrealizovaly všechny projekty, ale to je závislé na výši rozpočtu, 

na získaných dotacích a také na dalších projektech. 

Cyklostezky: 

a) Vybudování cyklostezky Horka – Skrbeň: v rámci projetu bude vybudována cyklostezka 

spojující tyto dvě obce. Přínosem bude bezpečný pohyb dětí a dospělých při cestách po okolí. 

V roce 2019 probíhalo jednání o výkupu pozemků, v roce 2021 bude zpracována projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení, v roce 2022 by měla probíhat realizace projektu.  

b) Vybudování cyklostezky Horka – Olomouc Chomoutov: cílem vybudování je stejný, jde o 

bezpečný pohyb dětí a občanů obce Horka nad Moravou a městské části Olomouc – 

Chomoutov při cestě z/do práce, volnočasové aktivity i bezpečný pohyb občanů okolních obcí. 

V roce 2021 začal výkup pozemků, předběžná realizace projektu by měla proběhnout 

v rozmezí let 2023-2024.  

c) Vybudování cyklostezky Horka - Křelov – Břuchotín: bezpečný prostor mezi obcemi pro děti, 

dospělé, volnočasové aktivity okolních obcí. Na podzim 2021 má zastupitelstvo obce Křelov – 

Břuchotín projednat záměr spolupráce a spolufinancování s obcí Horka nad Moravou, poté 

bude zpracována studie a začne výkup potřebných pozemků. Realizace předběžně v letech 

2024-2025.   

Přírodní sportovní areál se sportovní halou, včetně sportovní výuky pro ZŠ Horka nad 

Moravou: 

Snem obce Horka nad Moravou od 80. let minulého století je sportovní areál se sportovní 

halou. Součástí projektu by měla být krytá sportovní hala na různé sporty, jako házená, fotbal, 

badminton, florbal apod. V rámci venkovního navazujícího prostoru tenisové kurty, cvičící 

posilovací prvky. Do projektu bude zainteresována základní škola Horka nad Moravou, kdy 

bude nutné do budoucna řešit kapacitně nevyhovující tělocvičnu z roku 1963. V roce 2020 

proběhl nákup potřebných pozemků. Realizace projektu v rozmezí let 2025–2027.  

Fotbalový klub Horka nad Moravou: 

a) Vybudování zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti: projekt je plánován na zlepšení 

situace na fotbalovém hřišti. Na hřišti se pořádají turnaje v mládežnických kategorií. Obec 

Horka nad Moravou a zástupci FK Horka nad Moravou by tedy chtěli zlepšit zavlažování hřiště 

tímto projektem. Plánovaným rokem realizace je 2021 s plánovanou investicí 550 tis. Kč.  

b) Oprava budov FK Horka nad Moravou: oprava zvlhlého zdiva chemickou injektáží, 

z venkovního prostoru drenáž kolem zdiva, realizace 2021. 

c) Rekonstrukce sociálního zařízení: realizace 2021.  
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c) Provozní opravy: střídačky, branky, zábrany, realizace v letech 2021–2023.  

 

TJ Sokola Horka nad Moravou: 

 a) Rekonstrukce oplocení: jedná se o celkovou rekonstrukci zastaralé plechového oplocení, 

rekonstrukce 2021–2023.   

 

SDH Horka nad Moravou: 

a) Přístavba hasičské zbrojnice a zlepšení celkové situace hasičů: zlepšení situace hasičů v obci. 

Jde i o JSDH, které bude podpořeno novým dopravním automobilem automobilem. Přístavba 

zbrojnice je plánovaná do roku 2023. V roce 2020 byl pořízen evakuační autobus. 

 

Dětská hřiště: 

a) Dětské a workoutové hřiště Sedlisko: hřiště bylo realizováno v roce 2021, investice byla        

1,8 mil. Kč.  

b) Dětské hřiště ulice Olomoucká:  jedná se o lokalitu nové výstavby RD, po dokončení výstavby 

bude realizováno dětské hřiště na které je již vymezen prostor. Realizace 2022-2024. 

 

8.) PŘÍSTUPY A FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 
 

Z veřejných rozpočtů jsou pro financování sportu klíčové rozpočty měst a obcí. Je potřeba 

usilovat i o navýšení rozpočtů samostatných správních celků na podporu sportu.  

Jak už je uvedeno výše, úkolem státu je navýšit množství finančních prostředků na rozvoj 

sportu aspoň na takovou výši, jako se pohybuje v dalších státech EU. Hlavním cílem je snížit 

vysokou ekonomickou účast rodin a samotných sportovců na sportování. 

Kraje, města a obce v rámci svých daňových příjmů získávají finance RUD, které nejsou účelově 

vázány a jejich použití spadá do samostatné působnosti obcí a krajů.  

Obce mohou čerpat podporu především ze státu, z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT), dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj a také z podpory 

krajů.  

Podpora sportu ve formě dotace z programů MŠMT 

MŠMT poskytuje ze státního rozpočtu podporu na sport, a to ve formě dotace v programech 

vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže, 

sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních 

reprezentantů ČR.  
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MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze 

státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným 

v rejstříku. 

Podpora sportu ve formě dotace z programů MMR 

Obce a města mají každý rok možnost zapojit se do žádostí o dotace v otevřených programech 

MMR. Každým rokem jsou otvírané programy, které se dají využít na rekonstrukci, výstavbu a 

modernizaci sportovního zařízení. Nevýhodou těchto žádostí je jejich zdlouhavé vyhodnocení, 

přetlak žádostí a malá úspěšnost obcí v získání a úspěšném čerpání těchto dotací.  

Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů 

Obce a města také mohou využívat programy na podporu sportu přímo ze svých krajů. Tato 

podpora je sice v menším finančním rozmezí, za to jde o rychlejší vyřízení a větší 

pravděpodobnost získání dotace než v předchozím případě. Každý kraj si každoročně určuje 

programy, které pro obce a města otevře. Většinou se ale vždy nějaký program, který by se 

dal využít na podporu sportu, najde. Kraje nepodporují pouze obce a města na svém území, 

ale zaměřují se také na spolky, sportovní kluby a organizace, které samy mohou o podporu 

žádat.  

 

 

 

Obec Horka n. M.  spadá svým územím pod správu Olomouckého kraje. Tento kraj se snaží 

naplňovat sportovní politiku státu nabídkou několika dotačních titulů zaměřených na podporu 

sportu v obcích, a to každým rokem různými programy. Každoročně Olomoucký kraj vyhlašuje 

programy zaměřené na různé odvětví sportu a pro různé skupiny sportovců. V roce 2019 kraj 

vyhlašoval několik programů kde mohlo být vyhověno nepřeberné množství projektů. Kraj 

podporoval například tyto programy: Podpora sportovních akcí, Podpora práce s dětmi a 

mládeží, Podpora výstavby a oprav cyklostezek, Podpora celoroční sportovní činnosti, Podpora 

přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport, Podpora spolků SDH, Podpora reprezentantů ČR  

a Olomouckého kraje, Podpora významných sportovních akcí, Podpora získání trenérské 

licence, Podpora handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji a několik dalších programů 

zaměřených na podporu nejen sportu, ale i zdraví a rozvoje sportovní infrastruktury. Podpora 

od kraje je většinou v daném rozmezí min. a max. celkových uznatelných nákladů na 

realizovaný projekt. V roce 2020 kraj nabízel podporu i sportovním spolkům i obcím a městům 

na investiční i neinvestiční akce zaměřené na rozvoj a rekonstrukce sportovní infrastruktury, 

na podporu handicapovaných sportovců, reprezentantů ČR i mládežnických, na podporu 

sportovních akcí a získání trenérských licencí.  

 

Obec se velice často zapojuje do žádostí o různé dotace s různým zaměřením, a to nejenom 

v programech Olomouckého kraje, ale také v programech MMR. V těchto žádostech byla obec 

v některých případech úspěšná.  
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Obec Horka n. M.  se snaží podporovat sport a pohybové aktivity svých občanů dvěma druhy 

podpory.  

Přímá podpora – finanční  

a) V rámci rozpočtu obce 

• Opravy a modernizace stávajících SZ ve vlastnictví obce a jejich vybavení 

• Pořízení SZ nebo jejich částí, nákup pomůcek, prostředků a dovybavení SZ  

b) V rámci rozpočtu obce, ale jako podpora pro třetí osoby např. SO v podobě dotace 

v souladu s platnými pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu obce třetím osobám 

Nepřímá podpora 

• Propagace sportovní akcí 

• Pomoc SO v obci s pořádáním sportovních akcí 

• Organizační zajištění sportovních aktivit 

• Pořádání pohybových aktivit a událostí pro občany 

• Údržba stávajících SZ  

Podpora pro obce by měla přicházet především z dotační politiky státu. Tato dotační politika 

musí cíleně směřovat do podobné výše jako je v dalších zemích EU běžné, protože jedině tak 

se může snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a 

také se bude snižovat nedostupnost sportu pro všechny.  

9.) FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE 
 

Stejně jako většina měst a obcí také obec Horka n. M.  se snaží ze svého rozpočtu uvolnit 

finance na rozvoj a udržování sportovní infrastruktury v obci. Obec Horka n. M.  také 

podporuje spolky fungující na území obce, a to z obecního rozpočet, který je sestavován 

každým rokem podle hospodaření obce.  

V minulosti obec přímo či nepřímo podpořila sport z rozpočtu v těchto akcích. Byla vytvořena 

dětská hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětským hřištěm a pískovištěm, a také 

je poskytována podpora spolkům na jejich činnost a akce.  

 

Podpora spolků od obce: 

Vedení obce počítá v budoucnu s několika projekty, které budou podpořeny z rozpočtu obce. 

Tyto projekty jsou uvedeny v oddílu Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu.  

 

Obec podporuje činnost sportovních i dalších nesportovní spolků a organizací, které působí na 

jejím území.  

Pro rok 2021 je plánovaná výše podpory 630 tis. Kč na provozní výdaje. 
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10.) ZÁVĚR  
 

Schválený Plán rozvoje sportu obce Horka n. M.  se stane základním koncepčním vodítkem pro 

rozhodování zastupitelstva obce v uvedeném období 2021-2025. Stanovuje priority i 

prostředky pro jejich naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na 

finančních možnostech obce Horka n. M.  bude moci být plán upravován a také budou moci 

být realizovány plánované projekty. 

Obec Horka n. M.  má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující 

sportovní infrastruktury, která bude dostupná pro občany všech věkových i sociálních skupin.  

Obec Horka n. M.  se zavazuje řešit nedostatky sportovní infrastruktury. Cíleně tyto nedostatky 

odstraňovat za použití vlastních finančních prostředků i prostředků z dotačních programů 

Olomouckého kraje, MMR i MŠMT. 

Strategický Plán rozvoje sportu se bude průběžně doplňovat a aktualizovat, podle získaných 

dotací a budování nového prostoru pro sport a volnočasové aktivity v obci.  

Plán rozvoje sportu bude schválen zastupitelstvem obce a poté bude uveřejněn na webu obce 

Horka n. M.  a také bude k dostání v písemné podobě na obecním úřadě.  
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11.)  POUŽITÉ ZDROJE 
 

K vytvoření Plánu rozvoje sportu byly použity informace z níže uvedených zdrojů. 

Zdroje:  

• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

• Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 

• Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/  
• Informace o obci – www.risy.cz, https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/502545-

horka-nad-moravou  

• Webové stránky obce Horka n. M.  – www.horka.cz 

• Informace o SDH – www.sdh-horka.webnode.cz 

• Informace o FK - www.fkhorka.cz 

• Informace o Házené – www.hazenahorka.cz 

• Informace o Lovecké chatě – www.autodemont.cz 
 
 
 

 
 

12.) SEZNAM ZKRATEK 
 
EU – Evropská Unie 
OÚ – Obecní úřad  
SO – Sportovní organizace 
ZŠ – Základní škola 
MŠ – Mateřská škola 
SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
SK – Sportovní klub  
SZ – Sportovní zařízení  
ČR – Česká republika 
TJ – Tělovýchovná jednota 
RUD – Rozpočtové určení daní  
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
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13.) PŘÍLOHY  
 

Všechny použité snímky jsou uveřejněny na internetu a jsou staženy z webových stránek obce, 

samotných spolků nebo přímo získané od pana starosty. Názvy stránek jsou uvedeny v oddíle 

„Použité zdroje“.  

Seznam příloh:  

Tab. č. 1 – Informace o obci 
Obr. č. 1 – Družstvo FK Horka – mladší benjamínci 
Obr. č. 2 – Družstvo FK Horka – starší žáci 

Obr. č. 3 – SDH Horka muži 

Obr. č. 4 – členové klubu Házená Horka – děti 

Obr. č. 5 - členové klubu Házená Horka – starší žáci  

Obr. č. 6 – SDH Horka MH 

Obr. č. 7 – minigolf Lovecká chata Horka  

Obr. č. 8 – jezdectví Lovecká chata Horka  
 

 
Obr. č. 1 – družstvo FK Horka – mladší benjamínci 
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Obr. č. 2 – družstvo FK Horka – starší žáci  

 

 

 
Obr. č. 3 – SDH Horka muži  
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Obr. č. 4 – členové klubu Házená Horka  - děti  
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Obr. č. 5 – členové klubu Házená Horka – starší žáci  

 

 
Obr. č. 6 – SDH Horka MH 
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Obr. č. 7 – minigolf Lovecká chata Horka 

 

 
Obr. č. 8 – jezdectví Lovecká chata Horka  


