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ÚVOD 
Plán rozvoje sportu obce Prasek je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti 

podpory a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených 

aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. 

Plán rozvoje sportu 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 bude sloužit jako soubor podkladů pro všechny zainteresované strany při plánování 

podpory sportu se zřetelem na jeho společenskou, výchovnou a kulturní funkci. Bude podkladem pro 

rozhodování o investičních záměrech obce Prasek v příštích letech.  

 

Plán rozvoje sportu obce Prasek 2021–2027 je zpracován v souladu se státní koncepcí Sport 2025 a se 

Záměrem rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v KHK.  

 

Plán je otevřený dokument, který se může měnit a doplňovat v závislosti na potřebách, prioritách a 

aktuálních možnostech obce. Je vždy schvalován zastupitelstvem obce.  

 

  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/telovychova-sport/zamer-rozvoje-sportovnich-a-volnocasovych-aktivit-v-kralovehradeckem-kraji--66550/
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

1.1. Popis obce 

Prasek je obcí ležící v Královéhradeckém kraji přibližně5 km východně od města Nový Bydžov v okrese 

Hradec Králové. Sjezd do obce se nachází na silnici II/324 v úseku spojující města Nový Bydžov a Hradec 

Králové, se kterými má výborné autobusové spojení. Nejbližší železniční stanice naopak leží v Novém 

Bydžově. Nadmořská výška je v nejnižším bodu obce 241 m a v nejvyšším 246 m nad mořem. První 

zmínka o obci Prasek pochází z roku 1312 a v následujících letech je její historie spojována většinou s 

Novým Bydžovem. Níže zobrazená tabulka č. 1 uvádí blíže základní údaje obci.  

Tabulka č. 1: Základní údaje o obci 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2020 

Status obec 

Obec s rozšířenou působností Nový Bydžov 

Pověřená obec Nový Bydžov 

Pracoviště finančního úřadu Nový Bydžov 

Katastrální pracoviště Hradec Králové 

Matriční úřad Nový Bydžov 

Počet obyvatel 614 

Rozloha celkem  626,8 ha 

Počet částí obcí  1 

Počet katastrálních území  1 

Nadmořská výška  245 m n. m. 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Na území obce Prasek nalezneme plynofikaci, čističku odpadních vod, kanalizaci a veřejný vodovod, na 

nějž je napojena většina domácností. V obci je dobrá dostupnost signálu mobilních operátorů a celé 

území je pokryto internetovým připojením.  Z občanské vybavenosti na řešeném území nalezneme 

mateřskou školu a první stupeň základní školy. K uspokojení potřeb občanů slouží v obci prodejna 

potravin společnosti Hruška a poskytovatel pohostinských služeb „Hospůdka na hřišti“.  V obci 

nalezneme i hasičskou zbrojnici, obecní knihovnu a kadeřnický salon. Spádovým centrem pro další 

služby je město Nový Bydžov. Polohu a území města blíže zaznamenává obrázek č. 1.  
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Obrázek č. 1: Poloha území obce Prasek 

 

Zdroj: mapy.cz 

Demografický vývoj počtu obyvatel  

První sčítání lidu v obci, které zaznamenává Český statistický úřad, proběhlo v roce 1869, kdy bylo 

evidováno celkem 995 stálých obyvatel. Na zlomu 20. století bylo při sčítání evidováno historické 

maximum 1125 obyvatel. Nejdříve v následujících letech docházelo k pozvolnému poklesu obyvatel. 

Výrazný zlom v poklesu obyvatel však nastal při oddělení území Kobylice a Zdechovice, které májí nyní 

vlastní samostatnou působnost. Při srovnání roku 1869 s rokem 2001 byl počet tak obyvatel téměř 

poloviční (viz dále uvedený graf č. 1).  
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v období 1869–2001 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Od roku 2001 do roku 2007 se pohyboval stav obyvatelstva na přibližně stejné úrovní s lokálním 

maximem v roce 2005, kdy počet obyvatel dosáhl 584 občanů. V následujícím období docházelo ke 

stálému nárůstu počtu obyvatel.  Rostoucí trend se zastavil v roce 2015 při počtu 615 obyvatel. 

Aktuálně od roku 2015 dochází ke střídání vývojových tendencí, kdy si stav obyvatel pohybuje kolem 

stejného počtu. Následující graf č. 2 znázorňuje trend počtu obyvatel v období od 2001–2020 k 31. 12. 

každého jednotlivého roku.  

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v období 2001–2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Věkové složení obyvatelstva 

Při sledování vývoje věkového složení obyvatelstva obce Prasek v období let 2011–2020 lze pozorovat, 

že dochází k nepřetržitému poklesu skupiny obyvatel ve věku 15–64 let. Za posledních 10 let poměr 

produktivního obyvatelstva vůči celkovému obyvatelstvu proklest přibližně o 5 %. Oproti tomu je u 

skupiny seniorů ve věku 65 let a starších zaznamenáván neustálý růst, a to zhruba o 6 %. Téměř 

neměnnou skupinou obyvatelstva je věková kategorie do 14 let. Věkové složení obyvatelstva znázorňuje 

níže uvedený graf č. 3.  

Graf č. 3: Věkové složení obyvatelstva v období 2011–2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu lze konstatovat, že podíl seniorů setrvale roste, naopak u obyvatel 

v produktivním věku podíl konstantně klesá. Tato skutečnost se odráží v průměrném věku obyvatelstva 

obce Prasek, který v období let 2011–2020 nepřetržitě roste. Výjimkou byl pouze rok 2016, kdy 

průměrný věk příčinou pohybu obyvatelstva klesl (v roce 2015 došlo k vystěhování 19 obyvatel a 

přistěhování 13 nových obyvatel). Průběh vývoje průměrného věku v posledních letech zaznamenává 

graf č. 4. 
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Graf č. 4: Průměrný vek obyvatelstva v období 2011–2020 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

1.2. Sportovní činnost v obci 

Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena se spolkovou činností, která je stěžejní pro většinu 

pořádaných sportovních aktivit v obci. 

V obci se na sportovní činnosti podílí zejména Tělovýchovná jednota Jiskra Prasek, která je zaměřena 

především na fotbalisty. Již od útlého věku mají chlapci i děvčata možnost na místním hřišti rozvíjet a 

zdokonalovat své fotbalové dovednosti pod vedením trenérů z řad členů TJ Jiskra Prasek. Díky aktivitám 

TJ Jiskra Prasek získala obec Prasek ocenění Královéhradeckého fotbalového svazu: "Fotbalová obec 

roku". Zároveň předseda klubu TJ Jiskra Prasek získal ocenění Hradecká fotbalová osobnost roku 2019. 
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Zároveň podél silnice obce Prasek vedoucí z Nového Bydžova do Prasku je vystavěna 6 km dlouhá 

naučná stezka Les Chlum a okolí, která formou informačních panelů seznamuje návštěvníky s lesním 

ekosystémem typickým pro tuto oblast. Stezka nabízí svým občanům a návštěvník obce možnost trávit 

volný čas aktivním odpočinkem.  

Obec Prasek a její spolky se snaží zajistit pro své obyvatele a návštěvníky obce rozmanité sportovní, 

volnočasové a kulturní vyžití.  

1.3. Sportovní infrastruktura v obci 

Centrem sportovních aktivit v obci je sportovní areál, který se skládá z fotbalového hřiště a antukové 

hřiště. Fotbalové hřiště je zejména využíváno pro aktivity Tělovýchovné jednoty Jiskra Prasek a 

v ostatním čase slouží pro občany a návštěvníky obce. Vedle hřiště fotbalového nalezneme antukové 

hřiště určené na volejbal, nohejbal, tenis, případně malou kopanou. V zimních měsících v závislosti na 

počasí je hřiště využíváno jako kluziště, na kterém je možno bruslit nebo hrát hokej.  V roce 1990 

proběhla rekonstrukce víceúčelového hřiště, kdy byl vyměněn antukový povrch, a proběhla výměna 

mantinelů. V roce 2007 vzniklo v přímém sousedství sportovní plochy dětské hřiště. Vedle 

multifunkčnosti patří k největším výhodám tohoto sportoviště výborná dostupnost a bezbariérovost. 

Hřiště se nachází v samém centru obce. Přiléhají k němu zpevněné parkovací plochy. Je přístupné 

prakticky bez omezení. Disponuje umělým osvětlením a je tak využívané i v pozdních hodinách a 

v zimním období.  

Obrázek č. 1: Fotbalové hřiště v obci Prasek 

 

Zdroj: obec Prasek 
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Obrázek č. 2: Antukové hřiště v obci Prasek 

 

Zdroj: obec Prasek 

 

Obrázek č. 3: Dětské hřiště v obci Prasek 

 

Zdroj: obec Prasek 
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1.4. Financování sportu v obci 

Financování sportu probíhá několika způsoby. Na provoz, údržbu, nakoupení vybavení přispívá obec 

Prasek na základě neinvestičních dotací (rok 2019 v částce 150tis.Kč, rok 2020 v částce 180tis.Kč, rok 

2021 v částce 100tis.Kč). Další financování sportu spočívá ve sponzorských darech, případě další dotace 

na chod klubu od FAČR. 
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1. CEP 
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 
V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Prasek 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, kterou jsme popsali v analytické části,  

 z požadavků občanů, 

 z představ a možností obce, 

 zohledňuje také národní koncepci sportu „Sport 2025“ a krajský rozvojový dokument „Záměr 

rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji“ 

 

Záměr rozvoje sportu Královéhradeckého kraje chce podporovat sociální integraci, spolupráci 

mezi generacemi, mezi různými sociálními skupinami, výběrem vhodných volnočasových programů 

podporovat sociální soudržnost, která právě ve svobodných společnostech bývá nejvíce ohrožena.  

Opatření kraje jsou tedy zaměřeny na všestrannou podporu sportovních a volnočasových aktivit 

obyvatel s možným přesahem do jiných sfér tohoto sektoru.  V rámci budování zázemí pro sportovní a 

volnočasové aktivity by měl být kladen důraz nejen na budování nových, ale také na údržbu a 

dlouhodobou udržitelnost stávajících prostor a ploch.  

 

Na základě výše zmíněného strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu obce Prasek 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 – Sport dětí a mládeže 
P2 – Sport pro všechny 
P3 – Podpora činnosti spolků 
P4 – Sportovní infrastruktura  
P5 – Podpora konání významných sportovních akcí  

Termín splnění komplexního 
strategického cíle: 

 
do 31. 12. 2027  
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2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých 
opatření 

Konkretizace prioritní osy strategického cíle a jednotlivých opatření pro jeho naplnění:  

Prioritní osa 1 Sport dětí a mládeže 

Prioritní osa 2 Sport pro všechny 

Prioritní osa 3 Podpora činnosti spolků 

Prioritní osa 4 Sportovní infrastruktura 

Opatření 4.1 Rekonstrukce modernizace víceúčelového hřiště obce Prasek 

Prioritní osa 5 Podpora konání významných akcí 

 

Priorita 4  Sportovní infrastruktura 
 

Opatření 4.1 Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště obce Prasek 

Popis opatření Cílem opatření je modernizace víceúčelového hřiště.  
- Výměna antukového podkladu za umělý povrch.  
- Výměna stávajících reflektorů za úsporná s LED zdroji 
- Oprava síťového oplocení 
- Oprava drenážního systému odvodnění hřiště 

 

Realizátor: Obec 

Doba realizace: 2022-2023 

Odhad nákladů: 3.500.000, - Kč 

 

2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu 

Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu obce Prasek 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 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 Prasek 1x ročně na zastupitelstvu obce, 

může být vydávána hodnotící zpráva o naplnění strategie. Zastupitelstvo obce může stanovit každoroční 
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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 Prasek. 

➢ 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. 

23.9.2021 usnesení 5/34 


