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1. Úvod 

1.1 Kontext vzniku plánu rozvoje sportu obce Horní Beřkovice 

Plán rozvoje sportu v obci Horní Beřkovice 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 obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (vizte níže) je vymezen v § 6a, odst. 

2 Zákona o podpoře sportu. 

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu (§ 6): 

1) 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. 

2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho 

provádění. 
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1.2 Informace a základní údaje o řešeném území 

Obec Horní Beřkovice leží na samém konci Ústeckého kraje směrem k Mělníku v nadmořské výšce 210 

m.n.m. v úrodné oblasti Podřipského regionu a Polabské nížiny. 

 

V obci žije 938 obyvatel. (údaj k 1.1.2019). Aktuálně obyvatel přibývá k hranici jednoho tisíce. Bilance 

obyvatel vypovídá o stabilním a trvalém růstu počtu obyvatel obce. Obyvatelé obce Horní Beřkovice  

jsou z velké části sportovně aktivní. Změny počtu obyvatel obce Horní Beřkovice za jednotlivé roky 

vypovídají o stabilním a trvalém růstu. 

Graf složení obyvatel podle věku 
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2. Základní východiska 

2.1 Obecný popis současného stavu v oblasti sportu 

Jedním ze základních faktorů spokojenosti se životem v obci je bohatý kulturní a společenský život. 

Zdejší krajina s nádherou přírodou, vytvářející malebná zákoutí s množstvím výhledů je turisticky 

atraktivní v každém ročním období.  Obec protíná cyklotrasa Podřipska trasa k posvátné hoře Říp 

s mnoha výhledy.  

Sportovní vyžití poskytuje občanům i turistům areál místního spolku TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.. 

Spolek provozuje fotbalové hřiště a přilehlý sportovní areál. Zpravidla každý rok organizuje týmy mužů, 

žáků i přípravky. Celkem čítá 73 členů spolku, z toho 36 do 18 let a celkem 6 žen. Fotbalisté hrají 

v okresních soutěžích mělnického okresu.  

V  HB má tradici i místní Spolek dobrovolných hasičů, který byl založen před více než 100 lety. Jednak 

jednotka dospělých SDH a dětí „Mladý hasič“. Při obnově dětského družstva v roce 2015 se začínalo se 

sedmi dětmi. K dnešnímu dni je jich celkem 18 a stará se o ně šest dospělých. Každoročně se účastní 

závodů a soustředění po celých Čechách a od roku 2018 je pro ně pořádán domácí hasičský dětský 

dvoudenní kemp. Od roku 2019 se účastní oficiální soutěže, a to Podřipské hasičské ligy, na které mladší 

žáci „A“ získali hned 1. místo ve své kategorii. Dospělá jednotka SDH máme od 2/2020 nového velitele 

a celkové vedení, se kterým obec hned ze začátku navázala spolupráci. 

Dále také neformální sdružení akčních občanů s názvem „Plácek“. Všichni výše zmínění plánují a 

pořádají kulturní a sportovní akce, konající se pod záštitou obce a místních spolků. Každoročně obec ve 

spolupráci se spolky organizuje cca 25 akcí, které se zúčastňuje od 10 do 250 účastníků. 

V obci je založen také spolek TJ Sokol s celkem 27 členy. Spolek se snaží pořádat kondiční a zdravotní 

cvičení pro seniory, pohybová cvičení pro děti, kruhový trénink a bodyforming, burzy na výměnu a 

prodej oblečení a turistické výlety. Navázal spolupráci s Českou obcí sokolskou.  

Budova školní tělocvičny nabízí pestrou škálu sportovního vyžití, různé pohybové kurzy pro děti i 

dospělé pod vedením zkušených lektorů. 

Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám obyvatelů obce. Má zpracovaný finanční systém podpory 

formou individuálních příspěvků poskytovaných z rozpočtu obce (veřejnoprávní smlouvy). Obec si je 

vědoma důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svou obcí. 

Obec v minulosti vybudovala a spravuje sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj 

sportu. V rámci akcí pořádaných v obci iniciuje aktivní pohyb pro děti a mládež, který je důležitý pro 

zdravý růst a psychický vývoj. 
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V posledních letech obec realizovala projekty, které byly podpořeny z dotací SZIF a EU k vytvoření 

zázemí volnočasových odpočinkových i sportovních aktivit, které slouží zejména dětem a mládeži a jsou 

přístupné všem občanům obce HB. 

 Řada spolků a zájmových organizací rovněž spolupracuje s obcí, společně organizují již několik 

tradičních sportovních akcí a událostí pro širokou veřejnost, jež představují další z možností aktivního 

trávení volného času. Obec se snaží o společenský život, zapojení místních do nejrůznějších spolkových 

a obecních aktivit. 

 

2.2 Přehled sportovních akcí v obci 

Únor – turnaj stolní tenis 

 turnaj v šipkách 

Březen – dětský karneval 

Duben – malování kraslic a pletení pomlázek  

   pálení čarodějnic 

Květen – burácení (auto-moto sraz) 

   pétanque turnaj 

Červen – dětský sportovní den 

    hasičský dětský kemp 

Červenec –  turnaj v malé kopané 

     nohejbalový turnaj o pohár starosty 

Srpen – neckyáda 

               turnaj ve hře ringo 

Září –  Beřkovská diabolka o pohár místostarosty 

Říjen – dýňování a drakiáda 

Prosinec – vánoční jarmark 

Termíny akcí budou aktualizovány každoročně na stránkách obce. 
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3. Multiplikační dopady sportu 

Obec si uvědomuje význam úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a mládeže nezastupitelnou úlohu. 

Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím předcházet poklesu tělesné 

zdatnosti, růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže a zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti. Zároveň 

s tím vytvářet kvalitativně i kvantitativně bohatou členskou základnu pro spolkovou činnost obce. 

Význam sportu pro děti a mládež: Zdravý životní styl, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, 

seberealizace, aktivní odpočinek. 

Význam rekreačního sportování: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma 

primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji 

mladého člověka. 

Význam výkonnostního sportu: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost, vhodný prostředek umožňující 

pěstovat v občanech obce pocity patriotismu vůči své obci (pocity sounáležitosti a hrdosti), významný 

prostředek účinné reklamy obce a vytváření jeho image, důležitý motivační prvek pro sport dětí a 

mládeže. 

 

4. Definování strategických cílů obce v oblasti sportu 

4.1 Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou obce je poskytnutí 

smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s 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. 

Cíl Systémová podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže. Podněcování a motivace dětí a 

mladých lidí k aktivnímu trávení volného času, budování pozitivního postoje ke sportu a 

udržování dobré kondice organismu prostřednictvím sítě atraktivních sportovišť, široké 

nabídky sportovních aktivit a akcí a ocenění mimořádných výkonů mladých sportovců 

Záměry • Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť a sportovních zařízení ve vlastnictví 

obce 

• Podpora a organizační zajištění sportovních akcí 

tenisový kurt 

beach volejbalové hřiště 

hřiště na petanque 

• Vybudování zázemí a prostor pro sportovní činnost – Polyfunkční UMT hřiště 
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4.2 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 kontakty, smysluplné trávení volného času, 

seberealizace a aktivního odpočinku. 

Cíl Rozšiřovat spektrum stávající nabídky dalších možností sportovního využití a aktivního 

trávení volného času pro všechny věkové kategorie občanů obce Horní Beřkovice 

Záměry • Rozšíření aktivit pro osoby v seniorském věku 

• Zvyšování povědomí o tělovýchově a sportu mezi širokou veřejností   

• Kontinuální podpora činnosti sportovních spolků, klubů a dalších zájmových 

organizací 

• Podpora akcí a událostí pořádaných místními spolky, kluby a dalšími zájmovými 

organizacemi 

• Iniciace a příprava nových sportovních projektů, osvětových a dalších sportovně-

motivačních akcí 

• Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 

rozpočtu a dotací 

 

 

 

4.3 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 sportovní 

zázemí dle potřeb obyvatelstva 

Cíl Systematická a kontinuální podpora a modernizace sportovní a volnočasové 

infrastruktury a navazujících aktivit. 

Záměry • Výstavba školního hokejbalového hřiště 

• Výstavba veřejného workoutového sportoviště 

• Údržba a modernizace stávající sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce 

• Vytvoření nového sportoviště - Multifunkční sportovní hala 
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4.4 Významné sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně 

Významné sportovní akce šíří jméno obce. Propagují obec a vytváří kladné podvědomí o obci pro 

občany, turisty i nahodilé návštěvníky. 

Mezi významné sportovní akce poslední doby řadíme: 

• fotbalový turnaj k výročí založení Slovanu 

• hasičský kemp 2019 s účastí přes 100 dětí a 30 dospělých   

 

Cíl Propagace sportu. Vytvoření vhodných podmínek pro organizaci významných sportovních 

akcí. 

Záměry • Podpora stávajících dlouhodobých významných sportovních akcí 

• Příprava nových projektů významných sportovních akcí 

• Podpora akcí spolků 

 

 

5. Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit 

1. Přímá podpora (finanční) 

 a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce 

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich části, nákup a dovybavení sportovních zařízení, revitalizace 

a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 

 b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace obce 

 Pořízení sportovních potřeb pro ZŠ 

 c) je poskytovaná jako příspěvek (dotace) spolkům vykonávající sportovní činnost v obci na základě 

veřejnoprávní smlouvy 

 

2. Využiti dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu 

3. Nepřímá podpora 

• Údržba stávajících sportovních zařízení, hřiště, vybavení k volnočasovým aktivitám apod. 

• Zveřejňování a propagace sportovních akcí a jejich výsledků 

• Možnost bezplatného využívání objektů obce ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí 

• Možnost bezplatného využívání pozemků obce ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí 

• Pomoc při organizačním zajištění sportovních akcí 
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6. Financování sportu z rozpočtu obce 

Obec HB sport dlouhodobě podporuje na několika úrovních. Jednak zajišťuje obnovu a modernizaci 

stávajících sportovních zázemí. Zasazuje se o výstavbu hřiště v  zahradě MŠ i ZŠ. Podpora sportu je z 

finančního hlediska poskytována prostřednictvím individuálních dotací rovněž jednotlivým sportovním 

spolkům a zájmovým organizacím. 

 
 
 
 
Tento plán rozvoje sportu vypracovala Komise pro kulturu, děti, mládež a sport ve složení: 

Jakub Buřil – předseda komise; Miroslav Němec, Jiří Neugebauer a Lenka Petrová jako členové komise 

 

 

 

V Horních Beřkovicích dne 7. 3. 2021 

 

Plán rozvoje sportu byl schválen Radou obce  dne 22. 9. 2021, Usnesením č. 2/ RO 22. 9. 2021. 

 

 

 


