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1. Úvod 

 

Plán rozvoje sportu v obci Loděnice u Berouna 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. 

Účelem tohoto plánu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sport občanů 

obce Loděnice v horizontu let 2020 - 2030. Cílem tohoto plánu je vymezit oblasti současné 

sportovní činnosti v obci, stanovit priority dalšího rozvoje, navrhnout opatření k zajištění 

dostupnosti sportovních zařízení pro všechny občany a určit finanční prostředky 

k uskutečňování změn vedoucích k rozvoji sportování v obci Loděnice a spokojenosti občanů. 

Dokument Plán rozvoje sportu v obci 2020 – 2030 vychází primárně z Koncepce 

sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025 a státní Koncepce podpory sportu 2016 – 

2025.    

 

2. Úloha obce v zajišťování sportu 

 Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obce ve svém 

samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport zejména tím, že: 

- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména 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 

 

 

 

3. Obec Loděnice u Berouna 

 

 Z hlediska samosprávného členění je obec Loděnice součástí správního území obce s 

rozšířenou působností Beroun. Obec leží ve Středočeském kraji asi 8 km severovýchodně od 

Berouna, který je spádovým centrem především pro vzdělání a dojížďky do zaměstnání.  Obec 

tvoří jeden administrativní celek společně s obcí Jánská. Obec je členem MAS Jihozápad o.p.s. 

Obec Loděnice leží mezi dvěma turistickými oblastmi Berounska. Jižně od obce leží území 
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CHKO Český kras, kde se nacházejí Koněpruské jeskyně. Na severozápadě se rozkládá CHKO 

Křivoklátsko. Hrad Karlštejn je od obce vzdálen 15 km.1 

 

Název Loděnice u Berouna 

Status Obec 

Rozloha k 1. 1. 2019 6.0 km2 
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 20022 
Nadmořská výška 255 m. n. m. 

Části obce Jánská 

Katastrální území Loděnice u Berouna 

Adresa obecního úřadu Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice 

Starosta Václav Bauer 

NUTS I Česká republika 

NUTS II Střední Čechy 

NUTS III Středočeský kraj 

NUTS IV Praha - západ 

NUTS V Loděnice u Berouna 

ORP Beroun 

 

  

 V Loděnici žije k 1. 1. 2019 celkem 2002 obyvatel. V následujících letech se dá 

předpokládat, že počet obyvatel v obci bude nadále významně narůstat. Tento odhad je dán 

pokračující výstavbou bytů a rodinných domů v Loděnici. Obdobná prognóza růstu 

obyvatelstva je i v sousedních obcích, kde výstavba rodinných domů rychle pokračuje. 

Loděnice jako spádová obec potřebuje urychleně řešit (zvláště v místní ZŠ) nedostatečné 

sportovní zázemí na zimní období. Pokud se uskuteční záměr Skanska Reality a.s. vybudovat 

v centru Loděnice cca 116 bytových jednotek a developerský projekt za Kněží horou (cca 240 

rodin), nárůst obyvatelstva bude značný a významně zatíží obecní infrastrukturu, včetně té 

sportovní.  

 Díky ZŠ Loděnice se v obci daří spolkové sportovní činnosti, škola zajišťuje neustálý 

příliv nových ročníků, které posilují členské základny spolků. O sportovní činnost je mezi 

mládeží zájem, a je tudíž záhodno vytvářet takové podmínky, aby děti měly možnost kvalitního 

sportovního vyžití a již během jejich dětství a dospívání pozitivně vnímaly význam sportu a 

zdravého životního stylu.   

    

 

 

 
1Program rozvoje obce Loděnice, http://www.obcepro.cz/program-rozvoje-obce-1005.modal. 
2
Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2019. Dostupné online.   
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4. Multiplikační dopady sportu 

 

Sport a pohybové aktivity občanů jsou důležitou součástí života společnosti. Význam 

sportu po stránce zdravotní i sociální je nesporný. Sport napomáhá harmonickému rozvoji 

osobnosti, vychovává a vzdělává, přispívá k formování hodnotového systému a vnímání smyslu 

fair play a v neposlední řadě napomáhá v sociální integraci a v prevenci negativních 

společenských jevů.  V době, kdy společnost zatěžují nebezpečné společenské trendy, jako 

pokles zdatnosti populace, růst obezity, návykové látky, netolismus (závislost na internetu, 

sociálních sítích a počítačových hrách) a snižující se úroveň pohybové gramotnosti, působí 

sport jako hlavní pilíř, který může vliv těchto negativních trendů zmírnit, či ideálně, zvrátit. Je 

proto nutné, aby obec sportovní činnost podporovala a vytvářela takové podmínky, aby 

sportování bylo dostupné co možná nejvíce občanům, přičemž speciální péče by měla být 

věnována dětem a mládeži.    

 

 

 

5. Současný stav sportu v obci 

 

 Loděnici považujeme za obec s průměrnou sportovní základnou a zatím malým 

potenciálem pro pohybové aktivity všech občanů. Je patrný nedostatek veřejných sportovních 

zařízení pro věkovou hranici dětí ve věku 1-5 a také seniory. ZŠ Loděnice nabízí různé 

sportovní kroužky pro mládež – florbal, házená, basketbal a atletika. Tato výuka je ale 

limitována nevyhovující velikostí školní tělocvičny (11x21m). Mimo výuku kroužků pro žáky 

nabízí ZŠ Loděnice prostory své tělocvičny k hodinám aerobiku a zdravého cvičení pro ženy.    

V současné době fungují v obci následující sportovní kluby a spolky: 

 

5.1. AFK Loděnice – fotbalový klub s širokou členskou základnou (mladší a starší 

přípravka, mladší a starší žáci, dorost, ženy, dospělí a senioři) byl založen roku 1929 a letos 

tudíž oslavil 90 let své činnosti. Kromě rozsáhlé sportovní činnosti se AFK Loděnice podílí na 

přípravě a organizaci místních společenských a kulturních akcí (výroční ples AFK, dětský den, 

oslavy k důležitým výročím klubu apod.).  

 

Kde jsme: v současné době klub prosperuje po stránce hráčské a sportovní – zájemců o fotbal 

je z Loděnice i okolních obcí a měst dostatek. Nicméně je klub velice omezován jednou hrací 

plochou, která navíc velice trpí zátěží hlavně tréninkových jednotek. 
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Kam směřujeme: k dalšímu rozvoji AFK potřebuje druhou hrací plochu a to tréninkové hřiště 

s osvětlením a umělým povrchem, které by umožňovalo celoroční využití. Dalším trápením je 

stav tribuny na hřišti. Tribuna je v havarijním stavu. Další v pořadí je rekonstrukce stávající 

hrací plochy na moderní trávník s automatickým zavlažováním. Důležitým úkolem je také 

dotáhnout jednání o pozemcích před a na hřišti – jednání, jenž významně ovlivňuje vyhotovení 

projektu na rekonstrukci tribuny a vybudování zpevněného parkoviště před hřištěm.  

 

5.2. Club de Pétanque Loděnice – sportovní oddíl provozující francouzský 

národní sport zvaný Pétanque. 

 

Kde jsme: oddíl má 18 členů registrovaných v ČFKS (Česká federace koulových sportů). Jeho 

členové se zúčastňují až 50 turnajů za rok, sám oddíl organizuje 5 až 8 celostátních turnajů 

ročně, téměř každý rok se v Loděnici uskutečňuje Mistrovství republiky, kvalifikace na 

Mistrovství světa nebo Evropy. Loděnických turnajů se zúčastní cca 750 hráčů ročně. Současní 

nebo bývalí členové jsou několikanásobní vicemistři a mistři České republiky, a také 

reprezentanti České republiky na Mistrovství světa i Evropy. 

 

 Kam směřujeme: rádi bychom nadále zvelebovali areál, abychom mohli organizovat stále 

kvalitnější a navštěvovanější turnaje. Chtěli bychom upravit povrch na „nových“ hřištích, 

jelikož stávající stav spíše nevyhovuje. Snažíme se vytvořit podmínky pro zimní přípravu, bez 

které to nejde. Díky stále lepšímu zázemí bychom se chtěli v pétanque zlepšovat, a dělat tak 

dobré jméno obci Loděnici v České republice i ve světě. 

  

5.3. Judo víc než sport – sportovní klub Judo víc než sport se věnuje výuce juda 

především ve školách na Berounsku. Zdatnější děti své dovednosti dále rozvíjí v závodní 

skupině a úspěšně se účastní soutěží. Zvolna se formuje i skupina dospělých. Kromě 

pravidelných tréninků klub tradičně organizuje i příměstské tábory v průběhu školního roku a 

letní soustředění na konci hlavních prázdnin. S mimořádným ohlasem se setkávají i tematická 

soustředění, jako jsou hory nebo kola s judem. 

 

Kde jsme: V současné době máme v základní škole pronajatou tělocvičnu dvakrát týdně pro 

výuku juda v čase družiny. Ve dvou bednách je uskladněno 72 žíněnek 1 x 1 m. Bohužel žíněnku 

musíme každou tréninkovou hodinu stavět a uklízet. Tímto se nám krátí čas pro výuku a 

http://judovicnezsport.cz/
http://judovicnezsport.cz/o-judu/
http://judovicnezsport.cz/o-nas/skoly/
http://judovicnezsport.cz/o-nas/zavodni-skupina/
http://judovicnezsport.cz/o-nas/zavodni-skupina/
http://judovicnezsport.cz/category/souteze/
http://judovicnezsport.cz/o-nas/dospeli/
http://judovicnezsport.cz/o-nas/rozpis-treninku/
http://judovicnezsport.cz/category/primestske-tabory-a-soustredeni/
http://judovicnezsport.cz/category/letni-tabor/
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o rozšíření hodin pro další tréninkové hodiny je nereálné. V tělocvičně pravidelně cvičí 45 až 

50 dětí. Dalších 15 až 20 jezdí na tréninky se závodní skupinou do Králova Dvora. 

 

Kam směřujeme: V plánu je obnovit cvičení rodičů s dětmi, rozšířit tréninkové jednotky a mít 

možnost trénovat kdykoliv během pracovního týdne, ale i o víkendu. 

K tomuto účelu chce spolek vybudovat vlastní zařízení - gymnastický sál na území obce, 

který by mohla využívat i široká veřejnost.  

 

5.4. TK Gramo Loděnice – spolek sdružující převážně rekreační tenisty; činnost je 

provozována v tenisovém areálu přiléhajícím z jedné strany ke Caravan campu Valek a z druhé 

strany ke cvičišti Kynologického klubu. Areál sestává z dvou venkovních antukových kurtů.  

 

Kde jsme: přes omezenou kapacitu areálu jsou kurty využívány zaměstnanci GZ Media, členy 

tenisového oddílu včetně nedospělých rodinných příslušníků a příchozí veřejností. 

 

Kam směřujeme: chceme udržet sportoviště i přes omezené finanční možnosti minimálně v 

současném stavu umožňujícím kvalitní hru tenisu, pokračujeme v tradici účasti v okresní 

rekreační soutěži družstev, velkým přáním je zlepšení zázemí spolku – vybudováním 

odpovídající klubovny. 

 

V březnu 2019 zahájil na hřišti ZŠ Loděnice svou činnost atletický oddíl „Vlčáci.“ 

 

 

 

6. Definování strategických priorit v oblasti sportu 

 

V horizontu let 2020 – 2030 je cílem vytvořit pro občany obce Loděnice lepší podmínky 

k pohybu a sportu vůbec. Hlavním cílem je poskytnout všem občanům možnost zapojit se do 

pohybových aktivit a zajistit jim přístup na sportoviště odpovídající úrovně. 

 Aby se mohl sport v obci rozvíjet, je dále nezbytné cíleně vytvářet pozitivní vnímání 

sportovních aktivit u místní komunity. K tomu je nutná spolupráce spolků s místní samosprávou 

jako i budování dobrých vztahů mezi zástupci obce a klíčovými podniky v obci, aby tak 

společným postupem mohli zlepšovat kvalitu života občanů prostřednictvím sportu. 

 Konečně propagace sportovních akcí přispívá k větší informovanosti občanů a zvyšuje 

jejich zájem zapojit se aktivně do sportování. Zde může velkou roli sehrát Loděnický zpravodaj 
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a obecní webové stránky, kde ve sportovní rubrice mohou být sportovní akce zveřejňovány s 

dostatečným předstihem a skupinové i individuální úspěchy vyhodnocovány. 

 

 

Strategické priority v oblasti sportu v letech 2020 - 2030 

➢ Výstavba nové sportovní infrastruktury 

➢ Rozvoj cykloturistické infrastruktury 

➢ Podpora sportovní spolků, trenérů a asistentů 

➢ Správa stávajících sportovišť 

 

 

 

7. Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit 

 

Následuje výčet konkrétních kroků, které by měla obec ve spolupráci se ZŠ Loděnice a 

sportovními spolky podniknout k naplnění strategických priorit v oblasti sportu v letech 2020 - 

2030: 

 

 

7.1.  Výstavba nových sportovišť 

A. Podpořit výstavbu kryté multifunkční sportovní haly, která, vzhledem k rozvoji 

obce naší i okolních, v Loděnici chybí. Výstavba multifunkční haly v blízkosti základní školy 

by vyřešila problém s výukou tělesné výchovy v ZŠ mezi 9. a 15. hodinou a zároveň by 

umožnila rozvoj spolkové činnosti a rekreačního sportování v časných ranních hodinách i 

odpoledních a večerních hodinách.     

 

 

B. Kromě multifunkční haly v obci dále chybí hřiště s venkovními posilovacími 

prvky. V současné době vzrůstá obliba venkovních fitness parků, které jsou vhodné pro 

Možné řešení multifunkční sportovní haly 
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všechny věkové kategorie (senioři, dospělí a mládež) a nabízí aktivní i relaxační odpočinek 

všem, kteří dbají o zdravý životní styl. 

 

 

C. AFK Loděnice již delší domu usiluje o vlastní tréninkové fotbalové hřiště 

s umělým povrchem a osvětlením. Toto hřiště by mohlo být využíváno celoročně a ulevilo by 

využívání hlavního travnatého fotbalového hřiště, které v době špatných povětrnostních 

podmínek musí být uzavřeno. V současné době využívá AFK k podzimní a zimní přípravě 

hřiště u ZŠ Loděnice, kde je ovšem značně omezená kapacita.  

 

  

 

 

D.  V Loděnici jsou pouze tři dětská hřiště – dvě malá (u obecního úřadu a u 

fotbalového hřiště AFK) a jedno větší u ZŠ Loděnice. MŠ Loděnice potřebuje, aby v jejím 

areálu vzniklo velké oplocené dětské hřiště (počítá se s přesunem MŠ do areálu bývalé MŠ za 

GZ, kde je dostatečná plocha pro vybudování velkého dětského hřiště, včetně dětského 

brouzdaliště). Další veřejné dětské hřiště by mělo vzniknout v centru Loděnice, aby zde děti 

ve věku 2-12 let mohly aktivně trávit čas sportováním a hrami.  

Ilustrativní snímky realizovaných fit-parků 

Model tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem a osvětlením 
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E. Sál pro výuku juda – judo v posledních letech získává stále více příznivců. 

Nejinak tomu je i v Loděnici, kde díky aktivně působícímu klubu Judo více než sport provozuje 

tuto aktivitu velká řada žáků a žákyň z místní základní školy i z ostatních spádových oblastí. 

Klub má velmi širokou základnu členů všech věkových kategorií. Doposud klub využívá 

k výuce tělocvičnu ZŠ Loděnice. Tyto prostory jsou však dlouhodobě nevyhovující co do 

kapacity a uzpůsobení. Na začátku každé tréninkové jednotky musí sportovci připravit speciální 

žíněnky pro výuku juda (tatami) a po tréninku je opět uklidit. Tento systém výrazně zkracuje 

dobu tréninkových jednotek. Do budoucna je cílem vybodovat víceúčelový sál, který by mohl 

být využíván primárně pro výuku juda a dále pak pro cvičení rodičů s dětmi, gymnastiku, či 

zdravé cvičení pro ženy a seniory. Sál by měl vyhovovat současným soutěžním normám, aby 

mohl sloužit k pořádání judistických sportovních akcí. Tento víceúčelový sál by mohl být buď 

zbudován při nové víceúčelové hale, nebo jako samostatně stojící stavba.  

Stávající dětské hřiště u ZŠ 

Loděnice 

Možné návrhy na zbudování nového dětského hřiště 
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F. Tenis má v Loděnici dlouholetou tradici, ačkoli jde pouze o jeho rekreační formu. 

Omezená kapacita (dva venkovní antukové kurty) a absence zastřešení na zimní sezónu 

zamezují další vývoj spolku. Spolek tak převážně sdružuje tenisové nadšence - rekreanty a 

jejich děti. Dvakrát do týdne navštěvují areál zaměstnanci GZ Media, jež jsou i vlastníkem 

areálu. Během hlavních prázdnin jsou kurty nárazově využívány i návštěvníky kampu Valek. 

V areálu se nachází tenisová klubovna, která je vlivem času a povětrnostních podmínek 

v kritickém stavu. Rekonstrukci by si zasloužila i odrazová stěna, jejímž povrchem jsou silniční 

panely, kterými na mnoha místech prorůstá tráva. V současnosti je odrazová stěna využívána 

jako parkoviště. Jakékoli rekonstrukce areálu musí probíhat výhradně v režii firmy GZ Media, 

neboť obec Loděnice nemůže vynakládat své finanční prostředky tam, kde není vlastníkem 

pozemků a nemovitostí. Primárně je třeba řešit rekonstrukci rozpadající se klubovny a 

hráčských šaten. Pokud by obec disponovala jinými plochami, které by byly územním 

plánem určeny k sportovnímu využití, je záhodno zvážit zbudování nového tenisového 

areálu, který by umožňoval stavbu nafukovací haly (prostor mimo záplavovou oblast) na 

zimní sezónu a prostor pro zbudování alespoň tří kurtů (podmínka pro pořádání 

mistrovských utkání).      

     

 

7.2. Rozvoj cykloturistické infrastruktury 

 

Dlouhodobějším strategickým záměrem zůstává podpora budování cykloturistických tras 

uvnitř obce jako i propojování těchto tras s již existujícími trasami v přilehlých obcích. Jako 

jedno z řešení stávající kritické dopravní situace v obci územní plán navrhuje omezení 

individuální automobilové dopravy právě propojením obvyklých cílů cest obyvatel (úřední 

budovy, knihovna, sportoviště, plochy oddechu apod.) s obytnými soubory (současnými i 

Návrhy judistického a gymnastického sálu 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.centrumcvrcek.cz/wp-content/uploads/2014/07/DSC00350-590x393.jpg&imgrefurl=https://www.centrumcvrcek.cz/cviceni-rodicu-s-detmi-od-2-let/&tbnid=2PrbT6Pa3hF_fM&vet=12ahUKEwi_uMuKp7zlAhViorQKHbZ9ADIQMygregQIARBa..i&docid=d29u__kaieZobM&w=590&h=393&q=cvi%C4%8Den%C3%AD%20rodi%C4%8D%C5%AF%20s%20d%C4%9Btmi&ved=2ahUKEwi_uMuKp7zlAhViorQKHbZ9ADIQMygregQIARBa
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plánovanými) pomocí pěších tras, cyklotras a cyklostezek. Při tvorbě územního plánu je třeba 

s těmito trasami počítat. 

Dne 8. 12. 2014 byl zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 110-14/2014/ZK 

schválen dokument Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje. 

Tento dokument má sloužit jako podklad pro územní plánování a konkretizaci projektů 

sloužících k rozvoji cyklistiky a cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje. Naše 

obec je jen několik kilometrů vzdálena od cyklostezky EuroVelo 4, respektive greenways 

Berounka – Střela, která dále přechází v CT3 do hlavního města Praha.  

 V rámci rekonstrukce silnic a chodníků by měly být budovány i cyklostezky, případně 

stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem. 

 

 

7.3. Podpora sportovních spolků a lidských zdrojů 

 

  Obec může efektivněji pomáhat sportovním spolkům v jejich činnosti a to nejen po 

stránce finanční. Na prvním místě stojí nastavení přímé komunikace s jednateli či vedoucími 

spolků. To může být docíleno tím, že se zastupitelé zaměří na sportovní činnost a budou aktivně 

komunikovat s vedoucími, trenéry a rodiči. V sousedních obcích se zástupci spolků scházejí 

několikrát do roka na ad hoc schůzích, kde je prostor a čas probrat, co jednotlivé spolky řeší za 

potíže a co potřebují k další činnosti. Jedním s cílů této strategie je ustanovit alespoň jednu 

výroční schůzi 3  sportovců, která by s dostatečným časovým intervalem předcházela 

veřejnému zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo by tak mohlo být lépe informováno o počtech 

aktivních členů oddílů (jejich nárůstu či poklesu), o úspěších v soutěžích a turnajích, finančním 

zdraví spolků, i o problémech, kterým funkcionáři oddílů čelí. Na základě těchto informací by 

obec mohla cíleněji a efektivněji rozdělovat peníze ze svého rozpočtu či případně žádat o 

vhodné dotační tituly.  

   Druhým způsobem, jak podporovat sportovní spolkovou činnost, je pomáhat trenérům 

a jejich asistentům v jejich trenérské kariéře tím, že jim bude umožněno navštěvovat různá 

školení a kurzy, kde mohou načerpat nové trenérské poznatky. Odborné kurzy jsou často 

finančně nákladné a pro trenéra, který na kurz dochází ve svém volném čase, jsou často 

z finančních důvodů nedostupné. Investování do lidských zdrojů – do sportovců/trenérů, kteří 

 
3 Navrhovaný termín výroční schůze je 3. středa v září každého kalendářního roku. V roce 2020 by tak schůze 

připadla na 16. 9. 2020. 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/usneseni-zastupitelstva?p_p_id=jednani_WAR_GordicUSNportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadFile&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&id=69568&typJednani=1&export=0
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dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží – představuje významnou podporu sportovním oddílům 

ze strany obce. 

  Udělování malých finančních či věcných darů úspěšným sportovcům je nejen motivací 

pro oceněné, ale i pro ostatní sportovce. Oceněný sám slouží jako vzor pro mladší generace. 

V Loděnici je jistě řada vynikajících sportovců a sportovních nadšenců, o jejichž úspěších a 

obětavé práci se zbytek obce zřídka dozví. Toto je nutné změnit. Opět se nabízí využití obecního 

zpravodaje a webu, kde ve sportovní rubrice mohou být vynikající výkony našich sportovců 

jako i dlouholetá obětavá práce předsednictva klubů, trenérů a asistentů trenéru řádně 

zaznamenány a oceněny.  

 

 

7.4. Správa a údržba stávajících sportovišť  

 

Pokud jako obec plánujeme vystavět sportovní areály a dětská hřiště, musíme zároveň 

zajistit jejich správnou údržbu a personální zajištění. Pro provoz dětských a sportovních hřišť 

existují nejrůznější požadavky na provozovatele s cílem zajistit bezpečné prostředí bez vzniku 

neočekávaných překážek, které mohou mít za následek vznik úrazů. Každé sportoviště by mělo 

mít vyvěšen návštěvní a provozní řád, jehož obsahem je povolené a nepovolené chování 

v celém areálu sportoviště, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů. 

Každý areál, ať už oplocený či volně přístupný, by měl být spravován určenou osobou 

(správcem), která by byla za jeho údržbu a provoz zodpovědná.   

Existují tři druhy pravidelných kontrol, které přispívají k dobrému chodu sportoviště a 

zvyšují tak i jeho životnost: 1) běžná vizuální kontrola – vykonává ji provozovatelem 

pověřená osoba ve lhůtách, které určí provozovatel podle frekvence užívání (týden, měsíc…), 

2) provozní kontrola – vykonává ji provozovatelem pověřená osoba, která je proškolená a 

seznámená s charakterem výrobku a povinnostmi údržby. Četnost provozních kontrol závisí na 

frekvenci užívání daného zařízení s přihlédnutím k místním podmínkám a doporučení výrobce 

(obvykle 1x za 3 měsíce). O provozních kontrolách se vždy vedou písemné záznamy. 

Provozovatel na vykonání provozní kontroly může pověřit i odbornou firmu, 3) odborná 

technická kontrola – je prováděna výhradně oprávněnou osobou s certifikací minimálně 1x za 

rok v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím 
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k místním podmínkám. O každé provedené odborné technické kontrole je vystaven samostatný 

protokol.4 

 

 

8. Financování sportu z rozpočtu obce 

 

Kromě příspěvků z obecního rozpočtu je nutnost směrovat podporu finančního zdraví 

spolků i přes dotační činnost. Jedná se sice o nejistý a zdlouhavý, nicméně ne nezvladatelný 

proces. Existuje celá řada státních institucí, kde je možnost aktivně žádat o dotace pro sportovní 

činnost nebo rekonstrukci sportovišť (MŠMT, MMR, Středočeský kraj, Unie sportu). Obec by 

měla spolky motivovat při hledání dalších možností navýšení finančních zdrojů (sponzoři, 

granty atd.) s cílem zajišťovat finanční životaschopnost v delším časovém období.    

V letech 2015 – 2019 byly sportovním spolkům přiděleny dotace z rozpočtu obce. 

Částky jsou zaznamenány v tabulce. 

 

Spolek / rok 2015 2016 2017 2018 2019 

AFK Loděnice 230 000,- 230 000,- 230 000,- 370 000,- 350 000,- 

Judo nezažádáno 10 000,- 20 000,- 20 000,- 55 000,- 

Club de Pétanque  10 000,- 50 000,-  100 000,- 

Tenis nezažádáno nezažádáno nezažádáno nezažádáno nezažádáno 

Atletika „Vlčáci“     5 000,- 

CELKEM 230 000,- 250 000,- 300 000,- 390 000,- 510 000,- 

 

Z tabulky je patrné, že obec každým rokem navyšuje finanční prostředky na podporu 

sportovní činnosti. Mimo tyto dotace obec přispívá na jednorázové sportovní akce, např. na 

90. výročí vzniku AFK nebo na každoroční dětský sportovní den.   

 

 

 

 

 

 
4 Požadavky na provoz dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen -  

https://revizekontroly.cz/odborne-clanky/ostatni/pozadavky-na-provoz-detskych-hrist-sportovist-a-telocvicen.  

https://revizekontroly.cz/odborne-clanky/ostatni/pozadavky-na-provoz-detskych-hrist-sportovist-a-telocvicen
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9. Závěr 

 

Plán rozvoje sportu 2020 – 2030 v obci Loděnice u Berouna schválilo Zastupitelstvo 

obce Loděnice na svém zasedání konaném dne …………. usnesením č………………………. 

Plán je zveřejněn na webových stránkách obce Loděnice nebo je dostupný ve fyzické podobě 

na Obecním úřadě Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice u Berouna.   

 

 

 

 

 

        

……………………………… 

 

Václav Bauer, starosta obce 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Mgr. Tereza Veverková, zastupitelka, autorka strategie 

 

 

 

 


