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ÚVOD 

Plán rozvoje sportu obce Stolany 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 je zpracován dle §6a 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.  

 

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 Stolany v oblasti sportu v příštích letech.  

Plán rozvoje sportu obce Stolany 2021 – 2028 je zpracován v souladu se státní koncepcí sportu „Sport 

2025“ a „Plánem rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018 – 2025“. Plán je otevřený dokument, který se 

může měnit a doplňovat v závislosti na potřebách, prioritách a aktuálních možnostech obce. Je vždy 

schvalován zastupitelstvem obce.  
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1. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1.1. POPIS OBCE 

Obec Stolany leží 4,5 km jihozápadně od Chrudimi v Pardubickém kraji. První písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1229 v listině krále Přemysla Otakara I., ve které potvrzuje, že ves Stolany věnuje i s 

příslušenstvím klášteru Benediktinů v Opatovicích. Dominantou obce je gotický kostel Sv. Mikuláše 

Biskupa. Kostel obklopuje středověký hřbitov s oválným půdorysem lemovaný kamennou zdí. Kostel 

spolu se hřbitovní zdí jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Vedle hřbitova je budova 

základní a mateřské školy. Uprostřed obce jsou dva rybníky Malý a Panský, které napájí místní Červený 

potok, který je také někdy označován jako Stolanský. K obci patří také výběhy pro koně, které jsou 

budovány soukromými majiteli.  

Obec Stolany se nachází v blízkosti velkých měst, 3 km od Chrudimi a 11 km od Pardubic, Obec se 

nachází jižně od úpatí Železných hor, které jsou na dohled. Obec je obklopena poli, na jihu lesem a 

pískovcovými skály, kde byl zbudován ve zrevitalizovaném bývalém lomu Geopark lom Stolany.  

Obcí prochází silnice III/34019, na kterou jsou napojeny místní komunikace, které zajišťují přístup k 

okolní zástavbě.  

Obec Stolany je součástí DSO Mikroregion Chrudimsko, Mikroregion Západně od Chrudimi a součástí 

území MAS Železnohorský Region.  

 
 
Obrázek 1 Kostel Sv. Mikuláše Biskupa 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1229
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.
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Obrázek 2 Malý a Panský rybník ve Stolanech 

 

 

Obrázek 3 Geopark lom Stolany 
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Občanská vybavenost 

V obci se nachází, jak již bylo zmíněno, Základní škola a mateřská škola, která má ve Stolanech dlouhou 

tradici, již od roku 1846. Základní a mateřská škola sídlí v jedné budově, která prošla kompletní 

rekonstrukcí v roce 2011. V současnosti sídlí mateřská škola v 1. NP, kde jsou umístěny dvě třídy a 

dětský koutek určený k pohybovým aktivitám. Jednotřídní základní škola, kde se vyučuje 1. – 5. třída, 

sídlí v 1. PP. Bohužel v objektu školy není tělocvična, kterou by mohly děti využívat pro hodiny tělocviku. 

Ty jsou přizpůsobeny počasí, děti využívají buď prostor před školou anebo místní sportovní areál - 

fotbalové hřiště s asfaltovou plochu. Součástí školy je školní družina a jídelna. Děti mateřské školy 

využívají venkovní dětské hřiště s prvky přírodní zahrady, které není volně přístupné veřejnosti. Děti 

druhého stupně navštěvují školy v Chrudimi.  

V obci je jedno pohostinství, Rybářská Bašta Stolany, kde se nachází také velký společenský sál, kde se 

konají mimo jiné i obecní akce, plesy, karnevaly, apod.  

Spojení je v obci zajištěno autobusovou dopravou společností ARRIVA VÝCHODNÍ CEHY a.s. (2 

autobusové zastávky).  

K občanské vybavenosti patří také sportoviště a dětské hřiště, kterým se věnujeme v samostatné 

kapitole.  

V obci není žádná prodejna ani žádná pojízdná do obce nezajíždí.  

 

Obrázek 4 Základní a mateřská škola Stolany 
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Technická infrastruktura 

V obci je zaveden centrální vodovod. Obec má vybudovanou splaškovou kanalizační síť, která byla 

v roce 2021 předána společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Obec je plynofikovaná. K vytápění 

jsou nejčastěji využívány plynové kotle, někde jako záložní zdroj kotle na dřevo a v novostavbách 

tepelná čerpadla a elektrokotle. 

 

Demografický vývoj v obci 

Demografický vývoj v obci má ve sledovaném období pozitivní přírůstek obyvatel. Od roku 2018 počet 

obyvatel stagnuje. V současnosti žije v obci 395 obyvatel. V posledních letech výrazněji přibývají počty 

obyvatel ve věkové skupině 0 – 14 let a také ve skupině 65 a více, kde pozvolna od začátku sledovaného 

období počet obyvatel roste. Věková skupina 15 – 64 obyvatel naopak ve sledovaném období stagnuje a 

to má vliv na celkový průměrný věk obyvatel, který se od roku 2000 výrazně zvýšil na 41,6 let.  

Tabulka 1 – demografický vývoj v obci v letech 2000 - 2020 

  

 

Demografický vývoj počtu obyvatel je pro další rozvoj obce zásadní a musí mu být přizpůsobena 

občanská vybavenost, tj. i sportovní infrastruktura a nabídka sportu pro všechny.  Důraz je kladen 

především na děti a mládež, pro které má sport v jejich vývoji zásadní význam a je prevencí rizikového 

Rok 
Počet 

obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

2020 395 195 200 72 246 77 41,6 

2019 399 193 206 71 254 74 41,0 

2018 391 190 201 67 260 64 40,4 

2017 384 188 196 57 265 62 40,8 

2016 381 187 194 56 265 60 40,4 

2015 372 184 188 56 258 58 40,3 

2014 360 180 180 50 257 53 40,6 

2013 369 185 184 51 266 52 39,9 

2012 365 182 183 50 269 46 39,4 

2011 367 187 180 49 275 43 39,1 

2010 372 191 181 48 279 45 39,4 

2009 379 191 188 53 278 48 38,8 

2008 370 188 182 53 275 42 38,2 

2007 357 184 173 46 272 39 39,2 

2006 361 182 179 49 269 43 38,9 

2005 352 178 174 49 263 40 38,5 

2004 354 179 175 47 267 40 38,2 

2003 358 183 175 58 259 41 37,5 

2002 364 187 177 63 257 44 37,0 

2001 366 186 180 71 254 41 36,0 

2000 381 192 189 77 264 40 34,9 
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chování dětí a mládeže. Silně je zastoupena také skupina obyvatel 65 +, které by mělo být odpovídající 

sportovní vyžití také zajištěno. V nadcházejících letech díky stálé poptávce po bydlení v obci a také 

možnostem další výstavby rodinných domů, která v obci momentálně probíhá (výstavba 13 rodinných 

domů) a další se na rok 2022 plánuje (39 rodinných domů), lze počítat výrazným nárůstem počtu 

obyvatel s čímž jsou spojeny také vyšší nároky na odpovídající občanskou vybavenost, proto musí obec 

s tímto aspektem při plánování rozvojových aktivit v oblasti sportu počítat.  

 

1.2.  SPORTOVNÍ ČINNOST V OBCI 

Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena se spolkovou činností, vzhledem k tomu, že se o většinu 

sportovních aktivit organizovaných i veřejných starají v obcích spolky. V obci působí Myslivecký spolek 

Stolany – Sobětuchy. Sportovní aktivity zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů SDH Stolany, Fotbalový klub 

SK Stolany a Spolek rybářů.  

 

Sbor dobrovolných hasičů Stolany působí v obci již od roku 1885. V současnosti má SDH 65 členů, děti 6 

– 10 let, dorost 10 - 15let a dospělí. Obec má 9 člennou zásahovou jednotku. Oddíly dětí, mládeže a 

dospělí se pravidelně účastní okrskových soutěží. K tréninku používají pozemek vedle sportovního 

areálu, který je nyní určen pro trénování všech složek SDH. Protože v současnosti SDH odpovídající 

zázemí nemá, plánuje se jeho výstavba. Členi SDH se spolupodílí také na kulturně – společenském životě 

v obci, zajišťují každoroční pálení ohně (čarodějnice), organizaci dětského dne a především každoroční 

hasičský bál. Zásahová jednotka má za úkol hlavně pomáhat při živelných pohromách.  

 

Roku 1927 byla v obci založena tělocvičná jednota Sokol. O pár let později, v roce 1934 vznikl Fotbalový 

klub SK Stolany. V roce 1947 spolek zanikl, ale byl opětovně obnoven. V současnosti má SK 110 členů, 

oddíl mladší a starší přípravky, mladší žáci, starší žáci, dospělí B mužstvo hrají III. třídu okresního 

přeboru a A mužstvo hraje B třídu krajského přeboru. Fotbalisté využívají fotbalové hřiště s multifunkční 

budovou, která jim a trenérům poskytuje nezbytné zázemí. V areálu sportoviště je dětské hřiště.  

 

Spolek rybářů Stolany hospodaří na obecních rybnících Malý a Panský v centru obce a starají se o 

pořádek v jejich okolí. Spolupodílí se na spolkovém životě v obci, organizují řadu akcí, mezi které patří 

např. rybářské závody dětí a žen. 

 

Obec podporuje jednotlivé spolky dle potřeby, hlavně finančně a materiálně. Stará se o údržbu 

sportoviště, které využívají a platí spotřebované energie (voda elektřina, vytápění).  
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1.3. Financování sportu v obci 

Obec financuje sport roční částkou 150.000 – 200.000 Kč, která je určena převážně na činnost místních 

spolků a klubů.  Investiční výdaje se plánují zvlášť dle potřeby z celkových výdajů obce. Investovanou 

částku lze rozdělit do následujících kategorií: 

1. Příspěvky spolkům, 

2. údržba a úpravy sportovní infrastruktury, 

3. investice do obnovy majetku, 

4. rozvoj sportovní infrastruktury, 

5. sportovní a soutěžní dny. 

Obec má s každým spolkem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která se každoročně 

schvaluje. Z těchto peněz si spolky částečně hradí náklady na činnost a vybavení k tomu určené. Další 

příspěvky dostávají dle podmínek od okresu, kraje, svazu, a jiné sponzorství. Ostatní opravy a správu 

areálu hradí obec. 

 

1.4. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA OBCI 

Fotbalové hřiště SK Stolany  

V obci Stolany se nachází jeden sportovní areál, fotbalové hřiště, které bylo postaveno v roce 1999. 

Fotbalové hřiště primárně využívá SK Stolany. Jeho součásti je nezbytné zázemí pro sportovce a trenéry, 

kde jsou umístěny šatny, sociální zařízení a technická místnost. V současnosti tam sídlí také obecní úřad. 

Pro fanoušky je na hřišti zbudovaná krytá tribuna, která prošla v roce 2019 rekonstrukcí. V areálu je také 

dětské hřiště, betonová plocha využívána k míčovým hrám, a „dřevák“ s lavicemi, který slouží jako 

zastřešené občerstvení. „Dřevák“ je využíván i pro obecní aktivity.  

Obrázek 5 Fotbalové hřiště 
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Dětské hřiště s posezením u rybníka  

Obec nechala s přispěním MAS Železnohorský region v roce 2020 vybudovat dětské hřiště s posezením 

u Malého rybníka.  

 

Obrázek 6 Dětské hřiště s posezením u rybníka  

 

 

1.5. Závěr 

 

V obci Stolany je v zásadě jeden sportovní areál.  Jedná se o fotbalové hřiště využívané členy SK Stolany 

a v rámci možností také mateřskou a základní školou. Veřejnost může využívat dětské hřiště, které je 

součástí areálu a také betonový plac, který je volně přístupný, ale ten s ohledem k povrchu není ke 

sportovním účelům příliš vhodný. Žádné jiné sportoviště v obci není. 

Závěrem je, že z hlediska sportovní infrastruktury v obci chybí sportoviště volně přístupné široké 

veřejnosti. Velkým nedostatkem je také absence tělocvičny v objektu školy, stejně jako absence 

venkovního hřiště, které by mohlo být pro výuku tělocviku využíváno.  Zcela chybí zázemí SDH, které by 

mohlo sloužit k tréninkům v požárním sportu. 

Rozvoj sportovní infrastruktury v obci je nezbytný pro zajištění odpovídající občanské vybavenosti, která 

zde chybí a jejíž potřebnost je nezbytná i s ohledem ke stoupajícímu počtu obyvatel obce, které přinese 

výstavba nových rodinných domů, jež v obci právě probíhá a bude probíhat i v nadcházejících letech. 

Obec si svou atraktivitu i nejen díky své strategické poloze v blízkosti velkých měst chce zachovat, proto 

plánuje do sportovní činnosti a především infrastruktury v nadcházejících letech významně 

zainvestovat. Výčet plánovaných investičních akcí je uveden v návrhové části dokumentu. Veškerá 

sportovní infrastruktura je v majetku obce.  
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Stolany v oblasti sportu a 

navržen způsob jejího dosažení formulací strategických cílů a návrhem jednotlivých opatření pro jejich 

dosažení.  

Popsána je také podpora realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a 

aktualizace Plánu.  

 

2.1. DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉHO CÍLE A KLÍČOVÉ OBLASTI 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 „Plán 

rozvoje sportu v Pardubickém kraji pro období 2018 – 2025“ 

 

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji pro období 2018 – 2025 je jedním z koncepčních materiálů 

kraje. Navazuje na dosavadní výsledky a odráží sportovní úspěchy z uplynulého období dosažené 

především dětmi a mládeží. Zároveň vychází ze strategických dokumentů v oblasti sportu, zejména ze 

zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a ze státní Koncepce podpory 

sportu 2016 – 2025. Základním cílem dokumentu je zkvalitnit a rozšířit podmínky pro sport, tělovýchovu 

a volnočasové pohybové aktivity v Pardubickém kraji. To má za cíl také Plán rozvoje sportu obce 

Stolany.  

 

Na základě výše zmíněného strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu obce Stolany je: 

Komplexní strategický cíl Plánu Podpora sportu v obci pro všechny občany, pro které 
bude zajištěna široká nabídka sportovního vyžití 
s odpovídající sportovní infrastrukturou.   

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje: P 1 – Sport dětí a mládeže 
P 2 – Sport pro všechny 
P 3 – Podpora činnosti spolků a pořádaných akcí 
P 4 – Výstavba a modernizace sportovní infrastruktura   

Termín splnění komplexního 
strategického cíle: 

do 31. 12. 2028 
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2.2. PRIORITNÍ OSY ROZVOJE STRATEGICKÉHO CÍLE A NÁVRH JEDNTLIVÝCH OPATŘENÍ 

Výčet prioritních os strategického cíle a jednotlivých opatření pro jeho naplnění:  

Tabulka 1 prioritní osy rozvoje strategického cíle  

Prioritní osa 1 Sport dětí a mládeže 

Prioritní osa 2 Sport pro všechny 

Prioritní osa 3 Podpora činnosti spolků  

Prioritní osa 4 Výstavba a modernizace sportovní infrastruktury  

Opatření 4.1 Modernizace fotbalového hřiště v obci Stolany 

Opatření 4.2 Výstavba nové tělocvičny  

Opatření 4.3  Výstavba multifunkčního hřiště  

Opatření 4.4  Výstavba venkovního fitnes centra 

 

Klíčové oblasti (prioritní osy) 1, 2, 3 jsou každoročně podporovány prostřednictvím finančních příspěvků 
na činnost sportovních spolků a klubů, které zajišťují aktivity i organizují volnočasové akce pro děti, 
mládež i ostatní obyvatele obce. Obec těmto subjektům poskytuje zázemí, sportoviště a marketingové 
nástroje na propagaci své činnosti i akcí, které pořádají (webové stránky obce, místní zpravodaj, rozhlas, 
apod.). Obec finančně i provozně podporuje stejným způsobem konání významných akcí na území obce. 
Jedná se o neinvestiční podporu.  Více k financování kapitola v kapitole 1.3. 

Prioritní osa 4 zahrnuje opatření investičního charakteru. Obec plánuje realizovat v následujících letech 
tato opatření na dosažení stanoveného strategického cíle: 

Tabulka 2 Prioritní osa 4 Sportovní infrastruktura 

Priorita 4 Sportovní infrastruktura 
 

Opatření 4.1 Modernizace fotbalového hřiště v obci Stolany  
 

Strategický cíl: Cílem opatření je modernizace areálu fotbalového hřiště, které bylo 
postaveno v roce 1999 a jehož současný stav je již nevyhovující a 
vyžaduje rekonstrukci a také modernizaci. Konkrétní aktivity:  
- úprava povrchu trávníku, oprava drenážního systému odvodnění hřiště 
- výměna oplocení areálu 
- konstrukce zázemí – sociální zařízení, kabiny 
- vybudování osvětlení 
- nové střídačky  

Realizátor: Obec  

Doba realizace: 2022 - 2025 

Odhad nákladů: 2.000.000 Kč 

Zdroje financování: Národní dotace – Národní sportovní agentura 
Krajská dotace 
Obecní rozpočet 

Opatření 4.2 Výstavba nové tělocvičny školy 
 

Strategický cíl Cílem opatření je výstavba nové tělocvičny, která bude využívána 
především žáky školy k výuce tělocviku, v odpoledních hodinách i pro 
volnočasové aktivity široké veřejnosti.  

Realizátor: obec  

Doba realizace: 2022 – 2024 
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Odhad nákladů: 10.000.000 Kč 

Zdroje financování: Národní dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí  
Obecní rozpočet  

Opatření 4.3 Výstavba multifunkčního hřiště  
 

Strategický cíl Cílem opatření je vybudování multifunkčního hřiště s umělým 
povrchem, které by sloužilo v zimních měsících pro účely SK Stolany, 
v letních měsících pro účely místní školy a ve volném čase také pro 
širokou veřejnost.  

Realizátor: Obec  

Doba realizace: 2022 - 2025 

Odhad nákladů: 3.000.000 Kč 

Zdroje financování: Národní dotace – Národní sportovní agentura, Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
Krajská dotace 
Obecní rozpočet 

Opatření 4.4 Výstavba venkovního fitness centra 
 

Strategický cíl Cílem opatření je výstavba venkovního fitness centra, které by sloužilo 
pro širokou veřejnost  

Realizátor: Obec  

Doba realizace: 2025 - 2026 

Odhad nákladů: 1.000.000 Kč 

Zdroje financování: Národní dotace – Ministerstvo pro místní rozvoj 
Obecní rozpočet 

 

 

 

2.3. SLEDOVÁNÍ REALIZACE, VYHODNOCOVÁNÍ A AKTUALIZACE PLÁNU 

 

Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu obce Stolany 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. 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 strategických cílů).  

Podklady pro vyhodnocení naplňování Plánu bude podávat starosta obce, případně další 

osoby/organizace, které za ně budou zodpovídat.  
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Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Stolany 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 

 

Způsob aktualizace Strategie  

 

Postup reakce na změny situace a na plnění Strategie bude následující: 

 Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, 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 rozpočetu obce, bude Strategie 

aktualizována 

 aktualizace bude provádět starosta obce Stolany 

 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. 

 

 

 


