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Úvod 

     Strategický plán rozvoje sportu v obci Hradčany je zpracován ve smyslu § 6 

odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

     Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit 

či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. 

     Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách 

a stanovit způsob financování podpory sportu v obci. 

Základní pojmy 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo 

vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů. 

Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a 

pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. 

Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované i neorganizované 

volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i 

psychické kondice. 

Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra 

nebo jiná aktivita sportovního charakteru. 

Dobrovolník, dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, 

volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez 

nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená 

činnost osob, které ve svém volném působí ve sportovním prostředí ve 

prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze 

zákona či jiných předpisů odbornou kvalifikaci. 

Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast – poradní orgán zastupitelstva 

obce. Jehož členy jsou rovněž dobrovolníci podílející se na sportovních 

činnostech v obci. 

 



Úloha obce v zajišťování sportu 

V souladu s § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, patří péče o sport mezi úkoly obce. 

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, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Úkoly obce: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených 

občanů 

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytovat je pro sportovní činnost občanů 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení 

• podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci 

• zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

OBEC HRADČANY 

Základní informace 

Kraj: Středočeský 
Okres: Nymburk 
Pověřená obec: Městec Králové 
GPS souřadnice: 50.1567825N, 15.2720461E 
Nadmořská výška: 223 m n. m. 
První písemná zmínka: 1790 
Katastrální výměra: 3,82 km² 
Počet obyvatel: 263 k 1.1.2019 
PSČ: 289 05  
Adresa URL: www.hradcany-obec.cz 
 



Hradčany jsou obec ležící ve Středočeském kraji, v okrese Nymburk, asi 13 km 
východně od města Poděbrady. Mají 263 obyvatel a jejich katastrální území má 
rozlohu 382 ha. Obec leží v nadmořské výšce 223 m n.m. 

Obec s rozšířenou působností – Poděbrady 

Pověřená obec - Městec Králové  

Do obce vedou silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 1 km vede silnice II/611 Praha – 
Sadská – Poděbrady – Hradec Králové. 

Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejblíže obci je železniční 
stanice Dobšice nad Cidlinou ve vzdálenosti 2,5 km ležící na trati 020 z Velkého 
Oseka do Chlumce nad Cidlinou a Hradce Králové. 

Autobusová doprava – autobusové linky Městec Králové-Kolín , Poděbrady-
Hradčany a Městec Králové-Poděbrady  

 

Pamětihodnosti: 

 V katastrálním území obce leží přírodní památka Báň. 
 Tvrziště Zámeček a zaniklá středověká ves 
 Tvrz Stará Báň 

AKTUÁLNÍ STAV 

     Na okraji obce se nachází volně přístupné fotbalové hřiště a v zahradě 

kulturního domu i dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. Občané obce 

mohou využít k pěší a cykloturistice místní komunikace, které se napojují 

v nedalekých obcích na cyklostezky. Obec se zasazuje i o zapojení občanů obce 

při volnočasových aktivitách. Na místním hřišti se pravidelně pořádá Dětský 

den, fotbalový turnaj anebo také každoroční pálení čarodějnic. K podpoře 

sportu v obci přispívají dobrovolníci, kteří pořádají každoročně Prvomájový běh 

k vysílači. 

     Činnostem v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje 

v převážné míře Výbor pro kulturní, sportovní a sociální oblast společně s TJ 

Union Hradčany. 

 

 

 

 



a) Sportoviště v majetku obce 

 

 
 

 

 
 

 

b) Pěší turistika 

Obcí prochází turistické trasy vedoucí směr Dlouhopolsko, Městec Králové, 

Dymokury (1044/27b) a Žehuň, Polní Chrčice, Jelen(1044/27a) 

 

c) Běhání 

Někteří obyvatelé obce se pravidelně věnují běhu. Využívají k tomu zejména 

přírodní nezpevněné cesty vedoucí okolo obce a Báňský les. 

 

 

 



d) Cyklistika 

Z obce Hradčany je možnost napojení se v sousedních obcích Žehuň a Dobšice 

na cyklotrasy, po kterých se dá dojet do Chlumce nad Cidlinou, Poděbrad, 

Nymburka či Kolína. 

 

VIZE  

     Obec Hradčany se snaží o to, aby občané obce měli zájem o sport jako o 

samozřejmou součást zdravého životního stylu. 

    Obec by ráda také v budoucnu zmodernizovala výše uvedené dětské hřiště 

rozšířením o fitness prvky. 

     Cílem je, aby všechna sportoviště a herní prvky byly přístupné bez omezení, 

bezpečné, rozvíjely pohybovou aktivitu občanů, byly v blízkosti bydliště a 

zvyšovaly atraktivitu obce pro obyvatele a návštěvníky. 

 

PRIORITY 

1. Sport dětí a mládeže 

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

vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti 

s okolím a navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování 

dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná 

forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže. 

 

2. Sport pro všechny 

Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní 

volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na 

věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje 

myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení 

volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

 

3. Sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec 

vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. 

Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec 

dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a 

snaží se stabilizovat /vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. 



 

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 

 

Cíl: 

 Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako součásti 

životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení 

schopností a dovedností v této oblasti pro všechny věkové kategorie žijící 

na území obce. 

Záměry: 

• pořádání sportovních akcí a aktivní komunitní život 

•údržba a modernizace stávajících sportovišť ve vlastnictví obce pro 

sportovní vyžití všech občanů 

•Podpora akcí pořádaných TJ Union Hradčany 

•Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro všechny věkové 

kategorie 

•Příprava nových projektů zaměřených na sport a aktivní trávení volného 

času dle možností rozpočtu a dotací 

 

 

FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

Přímá finanční podpora  

•rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce – pořízení, údržba a opravy   

 sportovních zařízení v majetku obce 

•poskytovaná jako dotace z rozpočtu obce na základě veřejnoprávních 

smluv 

 

Nepřímá podpora 

•údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým 

aktivitám 

•propagace sportovních akcí místním rozhlasem, umisťování 

propagačních letáků na informačních tabulích 

•možnost bezplatného využívání sportovního zázemí ve vlastnictví obce 

Hradčany při pořádání sportovních akcí 

 

 



ZÁVĚR 

Plán rozvoje sportu v obci Hradčany byl schválen na zasedání 

Zastupitelstva obce dne 11.9.2019 usnesením č. 12. 

Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách obce 

www.hradcany-obec.cz a je dostupný k nahlédnutí v listinné podobě na 

obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

 


