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1 ÚVOD 
Strategický plán rozvoje sportu v obci Choustníkovo Hradiště je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona  

č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tento plán rozvoje sportu je otevřeným 

dokumentem, lze jej tedy měnit a doplňovat dle potřeb a priorit obce. Cílem tohoto plánu je obecně podpořit 

sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci. 

2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Tělesná výchova a sport na školách 
Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové, 

soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale 

zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. 

2.4 Sportovní kluby a tělovýchovná jednota 
Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů. 

2.5 Sportovní akce 
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru. 

2.6 Dobrovolník, dobrovolníci 
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 čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, 

zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci. 

2.7 Komise pro kulturu, sport a volný čas 
Komisi pro kulturu, sport a volný čas obec v tuto chvíli nezřídila.  Činnost je řízena zastupiteli obce a dalšími 

členy, kteří jsou dobrovolní činovníci podílející se na sportovních a kulturních činnostech v obci. 
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3 ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU 
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí 

na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů  

a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak zároveň dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) pečuje v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování 

potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro 

sport, zejména:  

• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,  

• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,  

• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro 

sportovní činnost občanů,  

• kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,  

• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

• podporují úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce. 

4 OBEC CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Název obce je odvozen od místního hradiště (Heřmanův 

Choustník), jehož majitelem byl Heřman z Choustníka. Dějiny obce jsou úzce spjaty právě s dějinami tohoto 

hradiště. Pojmenování „Hradiště Choustníkovo" použil poprvé František Palacký roku 1848, v běžné praxi se 

tehdejší městečko úředně nazývalo Hradiště nad Labem. Dnešní název Choustníkovo Hradiště byl úředně 

schválen roku 1923.  

Obec Choustníkovo Hradiště se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov, v nadmořské výšce  

286 m. n. m. Obec leží zhruba 4,5 km východně od Dvora Králové nad Labem (obec s rozšířenou působností)  

a cca 18 km od okresního města Trutnov. Katastrální území obce se rozkládá na území o velikosti 1 250 ha. 

Obcí protéká Kocbeřský potok a probíhá jí silnice I/37. 

Obec Choustníkovo Hradiště patří mezi rozvíjející se obce. V nejbližších letech vznikne nová lokalita k bydlení, 

kde je plánováno s výstavbou přibližně 12 rodinných domů.  To by mělo vést k navýšení počtu obyvatel  

a potažmo také k snížení věkového průměru obyvatel obce, který se nyní pohybuje kolem 44 let.  V posledních 

letech zde došlo k rozvoji podnikání, kdy na území obce vyrostla moderní pekárna, která nejenže zásobuje 

svými výrobky široké okolí, ale zejména poskytla pracovní uplatnění pro mnoho místních obyvatel. Vznikl zde 

také nový moderní areál pro prodej ojetých vozů, který nahradil nevyužité prostory v blízkosti hlavní silnice. 

V nadcházejícím období se chce obec více zaměřit na posilování společenských vazeb s čímž souvisí i podpora 

kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1316
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kocbe%C5%99sk%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/37


5 
 

Tab. 1 - Souhrnné informace o obci 

Název Choustníkovo Hradiště 

Status obec 

Rozloha k 1. 1. 2017 (ha) 1 250 

Počet obyvatel k 1. 1. 2017 570 

Nadmořská výška 286 

Části obce Choustníkovo Hradiště 

Katastrální území Choustníkovo Hradiště 

Adresa obecního úřadu Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 

Starosta Ing. Jan Vogl 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS II (region soudružnosti) Severovýchod 

NUTS III (kraj) Královohradecký kraj 

NUTS IV (okres) Trutnov 

NUTS V (obec) Choustníkovo Hradiště 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Dvůr Králové nad Labem 

PSČ 544 42 

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí plynofikace 

Místní akční skupina (MAS) V jednání 

 

K 1. 1. 2017 měla obec 570 trvale žijících obyvatel. Rozloha katastrálního území je 1 250 ha a nadmořská výška 

286 m. n. m. V tabulce č. 2 je znázorněn vývoj celkového počtu obyvatel za období 2004 – 2017. 

 

Tab. 2 - Počet obyvatel v období 2004–2017 (vždy k 1. 1.) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obyvatelé 605 598 596 593 607 589 579 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obyvatelé 597 590 596 585 562 566 570 

Zdroj: ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr) 
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5 SOUČASNÝ STAV 
V obci se nachází bezplatné sportoviště za bývalou poštou, které je umístěno v okrajové části obce. Nachází se 

zde 4 herní plochy, z toho jsou 2 oplocená antuková hřiště, jedno neoplocené hřiště a bývalé fotbalové hřiště 

(obr. 1). Antuková hřiště využívá zejména Všestranný sportovní klub, bývalé fotbalové hřiště pak místní 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která si zde vytvořila zázemí pro pravidelné tréningy a pořádání 

hasičských soutěží. Mimo tyto spolky je hřiště přístupné všem obyvatelům obce. U sportoviště se dále nachází 

budova, ve které jsou umístěny klubovny obou těchto spolků a která prošla v nedávné době poměrně 

rozsáhlou rekonstrukcí (obr. 2). Došlo k opravě střechy, výměně oken a úpravě vnitřních prostor. V roce 2016 

zde bylo zřízeno sociální zařízení se sprchami spolu s čističkou odpadních vod a na jaře roku 2017 byla k této 

budově přistavěna velká pergola. V létě téhož roku došlo také k opravě příjezdové cesty. Co se týká zázemí, je 

toto místo vhodně uzpůsobeno k společnému setkávání a rozvíjení sociálních vazeb. Slabší stránkou je 

vybavenost areálu herními prvky vhodnými pro aktivní sportovní vyžití jak velkých, tak malých návštěvníků 

sportoviště. Nevyhovující jsou také technický stav a rozměry antukových hřišť, které neumožňují širší využití. 

Tato hřiště byla budována svépomocí a bohužel nebyl dostatečně vytvořen jejich základ, zejména drenáž, což 

má za mokrého počasí za následek podmáčení hřiště. V obci také chybí krytá hala, kde by se občané mohli 

věnovat sportu při nepříznivém počasí a v zimě. 

Obr. 1 - Sportovní hřiště za bývalou poštou (antuková a zpevněná plocha) 
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Obr. 2 - Technické zázemí na sportovním hřišti 

 

 

Na návsi v centru obce se nachází dětské hřiště (obr. 3). Toto hřiště prošlo taktéž rozsáhlou rekonstrukcí. 

V polovině roku 2017 proběhla revitalizace travnatých ploch a chodníku. V roce 2018 pak obec získala dotaci 

od MMR ČR z fondu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018, v rámci DT č. 2 – Podpora zapojení generací do 

komunitního života v obci. Na základě získaní této dotace došlo k výměně několika herních prvků a přibylo také 

několik nových, jako například věžová sestava Universal, balanční lanové herní prvky, nebo lanová pyramida 

(obr. 4-5). Na podzim téhož roku byly na prostranství hřiště dodány lavičky a odpadkové koše. Oplocena byla 

také část hřiště sousedící s protékajícím potokem. 

Obr. 3 - Dětské hřiště na návsi v centru obce 
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Obr. 4 - Část nových herních prvků  

 

Obr. 5 - Část nových herních prvků 

 

 

V rámci sportovních aktivit zde při práci s mládeží odvádí zásadní podíl práce místní sbor dobrovolných hasičů. 

Děti mají 2x týdně tréning a během roku se účastní až 40 hasičských soutěží, ve kterých se umisťují na předních 

místech. Zapojeni jsou také do celostátní hry Plamen a Český halový pohár 60 (běh na 60 m překážek). Další 

sportovně volnočasové aktivity, které v obci probíhají jsou pingpongový turnaj a nohejbalové turnaje, které 

organizuje Všestranný sportovní klub. Nohejbalové turnaje se pořádají 2x ročně a za 13 let své existence si 

získaly velkou oblibu nejen mezi místními, ale i v širokém okolí. Mimo tyto aktivity se jak sportovci, tak hasiči 

podílí na přípravě a organizaci různých dalších kulturně společenských akcích v obci. 
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6 VIZE A PRIORITY 
Obec Choustníkovo Hradiště má velký zájem na podpoře zlepšení podmínek pro společenský komunitní život, 

aktivní i pasivní trávení volného času a také sportovní vyžití obyvatel. V dnešní době elektronického vnímání 

světa zejména dětmi a mládeží, považujeme za důležité podchytit každou možnost, jak rozšířit nabídku 

sportovního a pohybového vyžití v naší obci. Věříme, že tak iniciujeme u našich občanů větší zájem o aktivní 

trávení volného času a zapojení do sportovních aktivit. Proto se v současné době zpracovává plán rozšíření 

sportoviště za bývalou poštou, s návrhem nových stanovišť pro různé druhy sportu či tělesné aktivity pro 

všechny věkové kategorie obyvatel. Tento plán pak bude postupně naplňován dle možností vlastních 

finančních prostředků nebo vypsaných dotací. 

6.1 Priority 

1. Sport dětí a mládeže 
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou 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 chovaní 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 zdravotního 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. 
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6.2 Popis cílů a záměrů 

Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí 

zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností  

a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže. 

Záměry Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život. 

Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel. 

Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu  

s potřebami obce. 

Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu  

s potřebami obce. 

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu  

a dotací. 

 

Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy 

pro všechny věkové kategorie žijící na území obce 

Záměry Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu  

s potřebami obce. 

Iniciace pořádaní sportovních akcí. 

Podpora akcí pořádaných spolky z území obce. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu  

a dotací. 

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity  

a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času 

Záměry Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. 

Údržba a modernizace sportovní infrastruktury 

Monitorovat počet a stav sportovních zařízení. 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu  

a dotací 

Realizovat plánovaný projekt opravy a rozšíření sportoviště za bývalou poštou. Stavba 

workoutového hřiště s klidovou zónou a multifunkční hřiště. 
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7 FORMY PODPORY SPORTU V OBCI  
Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních zařízení  

v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na chod jednotlivých spolků, rovněž 

jsou jim bezúplatně poskytovány obecní prostory. Obec také investuje do údržby a oprav nemovitostí, které 

spolky ke své činnosti využívají, a poskytuje součinnost při zajišťování dotačních titulů. Spolky i obec informují 

občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního zpravodaje, nástěnek, webových stránek 

obce a facebookových profilů jednotlivých spolků. 

8 ZÁVĚR  
Strategický plán rozvoje sportu v obci Choustníkovo Hradiště se bude průběžně aktualizovat. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Choustníkovo Hradiště schválila rada obce Choustníkovo Hradiště na 

svém zasedaní konaném dne 2. 1. 2019, v bodě jednání č. 4. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Choustníkovo Hradiště je zveřejněn na webových stránkách Obce 

Choustníkovo Hradiště http://www.choustnikovohradiste.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním 

úřadě. 


