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1. ÚVOD 

Strategický plán rozvoje sportu v obci Krouna 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 planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách 

a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci. 

2. ZÁKLADNÍ POJMY 

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. 

Sport pro všechny – zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity 

občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivaci a hodnotami jsou 

pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, 

udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. 

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. 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem 

zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů. 

Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 

sportovního charakteru. 

Dobrovolník a dobrovolnictví – 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. 
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Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž 

dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci. 

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU 

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 využívaní svých sportovních zařízení, 

 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 

a zajišťuje jeho provádění. 

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 v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního 

rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

4. OBEC KROUNA 

Obec Krouna se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Krouna leží v jihovýchodní části 

okresu Chrudim při komunikaci I/34 Hlinsko - Polička, asi 10 km východně od Hlinska. Hlavní 

komunikace protíná střed obce ve směru východ - západ. Vlastní zastavěné území se 

rozprostírá podél obou stran komunikace II/354 a souběžného toku říčky Krounky, které 

procházejí zhruba od jihu k severu, tedy kolmo na hlavní komunikaci. Východně od obce 

prochází trasa železnice Žďárec u Skutče - Svitavy. Obec leží v mírně svažitém terénu říčního 

údolí. 
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Administrativně spadá pod Krounu dalších pět místních částí (ZSJ) : Čachnov, Františky, Oldřiš, 

Ruda a Rychnov. 

První zmínky o obci pochází z roku 1349, kdy bylo jméno obce poprvé zveřejněno v úřední 

listině. Následné úřední zápisy o Krouně jsou z roku 1392 v Deskách dvorských, 1456 tamtéž, 

1544 v Deskách zemských, 1568 tamtéž, 1654 v Berní rule a dále v dokumentech 

rychmburského panství. Obec Krouna vznikala jako údolní lánová ves rozkládající se v 

malebném údolí potoka Krounky v nadmořské výšce 560 m. Zástavbu tvořily v minulosti 

především větší zemědělské usedlosti a roubené chalupy. Dodnes zůstalo na území obce 

dochováno několik objektů lidové architektury, z nichž nejvýznamnějším je uzavřený 

„Bukáčkův statek“ čp. 61. 

S Krounou jsou spojena významná jména – vynálezce F. Křižíka, matematika M. Pelíška, 

spisovatelů G. R. Opočenského, J. Doležala, F. Šímy, V. Broučka. V blízkém okolí čerpala náměty 

a poznatky ke svým knihám Teréza Nováková. 

K obci Krouna správně náleží obecní části Rychnov, Františky, Oldřiš, Čachnov a Ruda. Všechny 

patří k typickým historickým vesnickým celkům Mikroregionu Hlinecko, první zprávy o 

Rychnově a Oldřiši pocházejí již z roku 1392, zbývající byly založeny až v 18. století. Obce 

dokládají původní charakter a zástavbu vsí na Hlinecku. 

Tab. 1 Souhrnné informace o obci 

Název Krouna 

Status Obec 

Rozloha k 1. 1. 2018 (ha) 3 437,45  

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 1414 

Nadmořská výška (m n.m.) 530 

Části obce 
Krouna, Rychnov, Oldřiš, Čachnov, Ruda, 
Františky 

Katastrální území 
Krouna, Rychnov, Oldřiš u Hlinska, 
Čachnov, Františky 

Adresa obecního úřadu Krouna 218, 539 43 Krouna 

Starosta Mgr. Petr Schmied 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS II (region soudržnosti) Severovýchod 

NUTS III (kraj) Kraj Pardubický 

NUTS IV (okres) Chrudim 

NUTS V (obec) Krouna 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Hlinsko 
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PSČ 539 01  

Dobrovolný svazek obcí 
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 
Komunální služby Hlinecko 
Sdružení místních samospráv ČR 

Místní akční skupina (MAS) Hlinecko 

Obec k 1. 1. 2018 měla 1414 trvale žijících obyvatel s průměrným věkem 41 let. Rozloha 

katastrálního území činí 3437, 45 ha a nadmořská výška obce se pohybuje od 617 m n. m. do 

713 m n. m. V tabulce 2 je uveden vývoj celkového počtu obyvatel obce od roku 2005 do roku 

2018. Dle níž uvedené tabulky je patrné, že celkový počet obyvatel obce během posledních 14 

letech pozvolna roste. 

Tab. 2 Počet obyvatel v období 2004–2017 vždy k 1.1. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obyv. 1350 1361 1372 1366 1377 1388 1394 

                

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obyv. 1378 1351 1342 1364 1392 1403 1414 

zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/domov) 

Obec Krouna patří mezi dynamicky se rozvíjející obec. V letošním roce bude zasíťována další 

lokalita k bydlení, a to pro 13 rodinných domů, jež povede k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. 

V roce 2018 bude zahájena stavba splaškové kanalizace a ČOV. Probíhá také rekonstrukce 

veřejného osvětlení.  

5. SOUČASNÝ STAV 

V obci se nachází sportovní areál, který patří TJ Sokol Krouna a jehož součástí je také dětské 

hřiště. Obec vlastní dětské hřiště v areálu základní školy. O další dětské hřiště se stará SDH 

Oldřiš v místní části Oldřiš. V jednotlivých místních částech jsou rozmístěny venkovní stoly na 

stolní tenis. TJ Sokol Krouna vlastní sokolovnu, která je také využívána ke sportovním 

aktivitám.  

Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje 

v převážné míře TJ Sokol Krouna, Sbor dobrovolných hasičů Krouna, Rychnov a Oldřiš. TJ Sokol 

Krouna se věnuje převážně fotbalu, v tomto odvětví pracuje také s mládeží od předškolního 

věku. Krounští a rychnovští hasiči a hasičky se v různých věkových kategoriích pravidelně 
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zúčastňují soutěží v hasičském sportu a dosahují významných úspěchů v okresních, krajských 

a někdy i republikových soutěžích. V posledních dvou letech se ve spolupráci obce, TJ Sokol 

Krouna a SDH Krouna pořádají závody v biatlonu a tzv. letním biatlonu, kdy lyže nahrazuje 

jízdní kolo. Závodů se účastní všechny věkové kategorie místních obyvatel. 

Místní části Krouna, Rychnov a Oldřiš jsou propojeny novou místní komunikací (kde je jen 

omezený provoz vozidel), která je hojně využívána cyklisty a bruslaři na kolečkových bruslích. 

 

6. VIZE A PRIORITY 

Obec Krouna iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb ve 

sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor 

nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v teto oblasti. Zastupitelstvo obce ve 

volebním období 2014-2018 sestavilo Program rozvoje obce a Plán rozvoje sportu. Jedná se o 

soubor potřeb obce Krouna jako právnické osoby spravující vlastní majetek, potřeb nutných 

pro udržitelný rozvoj obce a potřeb občanů vycházejících z dotazníkového šetření, které v obci 

proběhlo. V rámci Plánu rozvoje sportu je kromě jiného vybudování víceúčelového hřiště 

v areálu ZŠ Krouna, které by sloužilo nejen pro potřeby školy, ale i pro potřeby všech občanů. 

V současné době probíhá příprava projektové dokumentace. 

 

PRIORITY 

1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je 

poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. 

Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor 

a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování 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 zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné 

trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

3. Sportovní infrastruktura 
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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. 

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. 

Dokončení a realizace projektu na víceúčelové hřiště. 

Příprava projektu cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi. 

Plánovaný projekt vybudování nové tělocvičny u ZŠ. 

 

Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl 
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití 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 sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce. 

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. 
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Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu 
a dotací. 

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

1. Přímá podpora (finanční) 

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:  

 pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních 

zařízení, 

 modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení, 

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce:  

 z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo 

účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,  

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování 

dotací z rozpočtu obce třetím osobám.  

2. Nepřímá podpora 

 údržba stávajících sportovních zařízení, 

 propagace sportovních akcí, 

 organizační zajištění sportovních aktivit. 

8. ZÁVĚR 

Strategický plán rozvoje sportu v obci Krouna se bude průběžně aktualizovat. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Krouna schválilo Zastupitelstvo obce Krouna na svém 21. 

zasedání konaném dne 26. 9. 2018, usnesením č. 21/10/18. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Krouna je zveřejněn na webových stránkách obce 

http://www.krouna.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě. 

 

 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce Krouna 


