PLÁN ROZVOJE SPORTU

BISKUPICE 2021 - 2027

Plán rozvoje sportu představuje základní koncepční přístup k řešení rozvoje

Abstrakt

sportu obce ve střednědobém horizontu.
Dokument obsahuje definici cílového stavu obce Biskupice do roku 2027 za
využití

rozvojových

projektů,

disponibilních

finančních

zdrojů

a

harmonogramu k jejich realizaci.
Objednatel

Obec Biskupice

Zpracovatel

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282, Hradec Králové

Zodpovědná osoba Ing. Dominik Petrů
za zpracovatele
Verze 1.0
Datum zpracování září 2021
Status finální
Zodpovědná osoba Dalibor Šebek, starosta obce
za objednatele
Kontaktní osoba za Dalibor Šebek, starosta obce
objednatele
Schvalovací doložka

Plán rozvoje sportu obce Biskupice schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a),
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce.

Datum schválení
Číslo usnesení

2

OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................ 4
1. ANALYTICKÁ ČÁST ........................................................................................ 6
1.1. Základní informace o obci .............................................................................................................. 6
1.2. Demografický vývoj ........................................................................................................................ 7
1.2.1. Vývoj počtu obyvatel ................................................................................................................. 7
1.2.2. Věkové složení obyvatelstva ..................................................................................................... 8
1.3. Sportovní činnost v obci ............................................................................................................... 11
1.4. Sportovní infrastruktura v obci ..................................................................................................... 11
1.5. Financování sportu v obci ............................................................................................................. 16

2. NÁVRHOVÁ ČÁST ....................................................................................... 18
2.1. Definování strategického cíle a klíčových oblastí rozvoje sportu ................................................. 18
2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých opatření ...................................... 18
2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu ............................................................. 19
2.3.1. Způsob aktualizace Strategie ................................................................................................... 20

3

ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Biskupice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obec zpracovává v samostatné působnosti pro své
území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 odst. 1 zákona takto:
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež;
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů;
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů;
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení;
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit i doplňovat v závislosti na potřebách
a prioritách obce.
Cílem plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii rozvoje sportu v obci a způsob jeho
financování. Důležitým prvkem sportu je i jeho propagace, při které je nutná dostatečná informovanost
veřejnosti včetně jejího aktivního zapojení. To zahrnuje spolupráci především s místními spolky (AVZO,
ČČK) a mateřskou školou majících též významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a mládeže a také s jejich
rodiči, kteří svým životním stylem mají nejvýznamnější podíl na směřování svých dětí ke sportování a
aktivnímu pohybu. Do naplňování tohoto cíle se mohou zapojit i firmy na území obce, které budou své
zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu či jinak participovat na rozvoji sportu v obci.
Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument, který bude sloužit jako soubor podkladů pro všechny
zainteresované strany při plánování podpory sportu se zřetelem na jeho společenskou, výchovnou a
kulturní funkci. V neposlední řadě bude podkladem pro rozhodování o investičních záměrech obce
v příštích letech.
Plán rozvoje sportu obce Biskupice 2021 – 2027 je zpracován v souladu se státní koncepcí Sport 2025.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. Základní informace o obci
Obec Biskupice leží přibližně 17 km jižně od Moravské Třebová a 4 km východně od Jevíčka v okrese
Svitavy v Pardubickém kraji. Obec se skládá ze dvou částí – Biskupice a Zálesí a je rozdělena
na 2 katastrální území.
Tabulka 1: Základní údaje o obci

Ukazatel

Jednotka Stav k 31. 12. 2020

Obec s rozšířenou působností

Moravská Třebová

Pověřený obecní úřad

Jevíčko

Pracoviště finančního úřadu

Moravská Třebová

Katastrální pracoviště

Svitavy

Matriční úřad

Jevíčko

Rozloha celkem

ha

1109,48

Počet částí obcí

části

2

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2020) území
Nadmořská výška

m. n. m

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Obrázek 1: Území obce

Zdroj: Mapy.cz
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1.2. Demografický vývoj
1.2.1. Vývoj počtu obyvatel
První sčítání lidu v obci, které eviduje Český statistický úřad, proběhlo v roce 1869, kdy bylo evidováno
celkem 898 stálých obyvatel. V následujícím sčítání bylo evidováno historické maximum 913 obyvatel.
V dalších desetiletích však docházelo, až na drobné výjimky v letech 1910, 1961 a 1970, k setrvalému
poklesu počtu obyvatel, který byl umocněn oběma světovými válkami. Při srovnání s rokem 1869 byl
počet obyvatel v roce 2001 méně než poloviční.

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 - 2001
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Zdroj: SLBD, vlastní zpracování

V letech 2001 – 2014 docházelo ke střídání vývojových tendencí s lokálním maximem 455 obyvatel v roce
2006. Od následujícího roku však došlo ke změně trendu, která vyústila v historicky nejnižší počet
obyvatel 435 v roce 2014. V období let 2015 – 2020 však lze pozorovat strmý nárůst až na hodnotu
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485 obyvatel v roce 2020. Jedná se o nejvyšší počet obyvatel evidovaný v novém tisíciletí a nejvyšší počet
obyvatel od sčítání lidu v roce 1980.

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

1.2.2. Věkové složení obyvatelstva
Při sledování vývoje věkového složení obyvatelstva obce v období let 2016 – 2020 lze pozorovat, že
ve sledovaném období docházelo k nárůstu počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let, a to o téměř 29 %. K nárůstu
však docházelo i ve věkové skupině 65 a více let (o 20 %.). Naopak u skupiny obyvatel v produktivní věku
byl počet obyvatel poměrně stabilní. Grafické znázornění je k nahlédnutí v grafu č. 3 na straně 9.
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Graf 3: Věkové složení obyvatelstva v letech 2016 - 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vzhledem k prudce rostoucímu počtu obyvatel v období 2016 - 2020 je vhodné sledovat i podíly
jednotlivých skupin obyvatel na jejich celkovém počtu. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že podíl seniorů
ve sledovaném období setrvale rostl, naopak u obyvatel v produktivním věku podíl konstantně klesal.
U dětí do 14 let docházelo též k nárůstu, nicméně pro rok 2020 jejich podíl též poklesl. Tato skutečnost
se odráží i ve vývoji tzv. indexu stáří. Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let
na 100 obyvatel do 14 let věku. V obci docházelo v letech 2016 a 2020 převážně k poklesu indexu stáří
(růst počtu dětí byl vyšší než růst počtu seniorů). Výjimkou byl již výše zmíněný rok 2020, kdy na rozdíl
od skupiny seniorů meziročně počet dětí poklesl, což způsobilo skokový nárůst index stáří o 8,4 bodu.
I přes tento nárůst byl index stáří v roce 2020 o 7,9 bodu nižší než v roce 2016. Jinými slovy v obci dochází
k situaci, kdy se postupně počet dětí a seniorů vyrovnává.
Průběh křivky indexu stáří a podílu věkových skupin obyvatelstva ve sledovaném období je znázorněn
v grafu č. 4 a č. 5 na straně 10.
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Graf 4: Podíl jednotlivých věkových skupin obyvatelstva v letech 2016 - 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Graf 5. Vývoj indexu stáří v letech 2011 - 2020
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Kombinace nárůstu počtu obyvatel, stabilního počtu (nikoli však podílu) osob v produktivním věku a též
nárůst počtu obyvatel ve skupině dětí a seniorů (výjimkou je již zmíněný rok 2020) způsobila celkový
pokles průměrného stáří obyvatelstva v období 2016 – 2020 o 0,9 roku. V roce 2020 se znovu projevil
rozdílný vývoj ve skupině dětí a ve skupině osob nad 65 let věku, což způsobilo meziroční nárůst o 0,2
roku.
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Graf 6: Průměrný věk obyvatel obce v letech 2011 - 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

1.3. Sportovní činnost v obci
Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena s činností samotné obce jakožto vlastníka sportovní
infrastruktury. Obec získala do vlastnictví od AVZO ČR BISKUPICE, p. s. (dále „AVZO“, býv. Svazarm)
sportovní areál, který obec dala organizaci AVZO do nájmu, aby areál dále provozovala a zajišťovala
drobnou běžnou údržbu. Větší opravy a investice budu potom připravovány a financovány obcí s využitím
případných dotací. Další hřiště a hrací plochy na území obce jsou pod správou obce, která vynakládá
prostředky na jejich údržbu a obnovu.
Pod záštitou AVZO jsou ve sportovním areálu pořádány fotbalové a nohejbalové turnaje, víkendový pobyt
pro děti v přírodě či Dukelský branný závod (multidisciplinární soutěž – běh, střelba, hod granátem aj.).
Český červený kříž Biskupice (ČČK Biskupice) pořádá v místních lesích stezku odvahy či jiné akce pro děti.

1.4. Sportovní infrastruktura v obci
Sportovní areál v majetku obce (a provozovaným AVZO) je hlavním sportovním centrem v obci, které však
výhledově bude vyžadovat významné investice z obecního rozpočtu do obnovy sportovních ploch i
zázemí. Areál disponuje travnatým hřištěm, které je mimo fotbalu využíváno i jako tábořiště
při víkendových pobytech dětí v přírodě. Souběžně nad ním se nachází štěrkové hřiště vybavené sloupy
pro volejbal a nohejbal.
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Obrázek 2: Plocha travnatého fotbalového hřiště

Zdroj: obec Biskupice
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Obrázek 3: Budovy sportovního areálu

Zdroj: obec Biskupice
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Obrázek 4: Štěrkové hřiště

Zdroj: obec Biskupice

V obci jsou dále veřejnosti k dispozici hřiště v blízkosti budovy Mateřské školy Biskupice. Prvním z nich je
veřejně přístupné dětské hřiště, jehož mobiliář a atrakce byly v nedávné minulosti kompletně obnoveny.
Druhým hřištěm je přírodní hrací plocha vybavena mantinely a brankami, která je využívána celoročně.
V zimních měsících dochází k vytvoření ledové plochy, která je v této podobě v oblasti unikátní,
představuje bezpečnou alternativu k zamrzajícím vodním plochám a současně umožňuje provozování
aktivit, které nejsou v rámci veřejných bruslení na zimních stadionech možné (především hokej).
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Obrázek 5: Veřejné přístupné dětské hřiště

Obrázek 6: Celoročně využívána hrací plocha

Zdroj: obec Biskupice
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V areálu mateřské školy se dále nachází dětské hřiště, které je však přístupné pouze dětem z MŠ.
Obrázek 7: Dětské hřiště při MŠ Biskupice

Zdroj: obec Biskupice

1.5. Financování sportu v obci
Obec vynakládá prostředky z obecního rozpočtu na údržbu a rekonstrukce sportovní a volnočasové
infrastruktury. Z obecního rozpočtu dále přispívá na tzv. víkendový pobyt dětí ve sportovním areálu
částkou 10 000 Kč. Obec dále zajišťuje na vlastní náklady ceny, tj. poháry, medaile a diplomy,
pro účastníky sportovních turnajů.
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST
V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Biskupice v oblasti sportu a
navržen způsob jejího dosažení formulací strategického cíle a návrhem jednotlivých opatření pro jeho
dosažení.
Popsána je také podpora realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a
aktualizace Plánu.

2.1. Definování strategického cíle a klíčových oblastí rozvoje sportu
Definování strategického cíle v oblasti sportu vychází:
ze současné situace v obci v oblasti sportu, která je popsána v analytické části,
z požadavků občanů,
z představ a možností obce,
strategického rozvojového plánu obce,
územního plánu obce,
zohledňuje také národní koncepci sportu „Sport 2025“.

Na základě výše zmíněného strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu obce Biskupice je:
Komplexní strategický cíl v návaznosti
na vizi:

Podpora sportu v obci pro všechny občany s důrazem
na děti a mládež, pro které bude zajištěna široká nabídka
sportovního
vyžití
s odpovídající
sportovní
infrastrukturou včetně odpovídajícího zázemí.

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:
P1 – Sportovní infrastruktura
Termín splnění komplexního
strategického cíle:

do 31. 12. 2027

2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých
opatření
Obec definuje hlavní prioritní osu rozvoje, kterou je sportovní infrastruktura. Naprostou prioritou této
osy je revitalizace sportovního areálu, který je v majetku obce, a to formou konkrétních opatření, která
jsou v souladu se strategickým dokumentem obce na období 2020 – 2026. Realizace opatření týkající se
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hracích ploch je plánována v letech 2024 – 2026, případně v závislosti na vhodných dotačních
příležitostech.
Prioritní osa 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

Sportovní infrastruktura
Vybudování multifunkčního hřiště s osvětlením
Revitalizace stávajícího travnatého hřiště
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu

Priorita 1
Opatření 1.1
Popis opatření

Sportovní infrastruktura
Vybudování multifunkčního hřiště s osvětlením
V prostoru stávajícího štěrkového hřiště ve sportovním areálu bude
vybudováno oplocené multifunkčního hřiště s umělým povrchem a
osvětlením, které bude využíváno k široké paletě sportů, konkrétně fotbal,
tenis, nohejbal, volejbal či florbal.

Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.2
Popis opatření:

obec
2024 - 2026
3 000 000 Kč - 3 500 000
Revitalizace stávajícího travnatého hřiště
Stávající travnaté hřiště v prostoru sportovního areálu bude srovnáno, dojde
k realizaci odpovídající odvodnění (drenáže) a plocha bude vybavena
potřebným vybavením (branky aj.).

Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.3
Popis opatření

obec
2024 - 2026
1 000 000 Kč
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu
Výhledově je nutná komplexní rekonstrukce všech budov tvořící zázemí
sportovního areálu s cílem dosažení úrovni odpovídající potřebám a
standardům 21. století.

Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:

obec
Dle možností obce
5 000 000 Kč

2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu
Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu obce Biskupice má starosta obce (se souhlasem
zastupitelstva) jako koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. Koordinuje
organizační kroky nezbytné pro rozjezd realizace Plánu a pro využívání Plánu k řízení rozvoje obce
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v oblasti sportu. Pracovní skupinou je zastupitelstvo obce, které se podílí také na stanovení konkrétního
harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit.
Realizace Plánu se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky
k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategického cíle).
Podklady pro vyhodnocení naplňování Plánu bude podávat starosta obce, případně další
osoby/organizace, které za ně budou zodpovídat.
Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Biskupice 1x ročně na zastupitelstvu
obce, může být vydávána hodnotící zpráva o naplnění strategie. Zastupitelstvo obce může stanovit
každoroční plán činností pro postupné naplňování Plánu sportu, a to vždy na další rok, může určit i
odpovědnost konkrétních osob za dílčí kroky a termíny pro jejich vyhodnocení

2.3.1. Způsob aktualizace Strategie
Postup reakce na změny situace a na plnění Plánu rozvoje sportu bude následující:
 Na základě ročního vyhodnocení realizace Plánu sportu, pokud nastanou významné skutečnosti
ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů) lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé
priority, cíle či opatření ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Plánu a rozpočtu obce,
bude Strategie aktualizována.
 Aktualizace bude provádět starosta obce Biskupice.
 Aktualizace bude provedena formou přímé úpravy Plánu s uvedením termínu aktualizace a
vyznačením provedených změn.
 Podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce.
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