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1. ÚVOD 

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Javorník je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni 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 usiluji o dosažení nebo vylepšeni 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 vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální 

kontakt, udrženi nebo zlepšeni 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 

činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu. 

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

zajišťovaní a provozovaní 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, voleny nebo 

dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni činnosti spolku bez nároku na odměnu. 

Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem 

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 zastupitelstva 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, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

 kontrolují účelné využívaní svých sportovnich zařízeni, 

 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 financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch 

obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec 

tak v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními 

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

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

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

4. OBEC JAVORNÍK 

 

Charakteristika obce   

Obec Javorník  se nachází na Východočeské tabuli, celku Svitavská pahorkatina, podcelku 

Loučenská tabule, okrsku Vraclavský Hřbet, Novohradská stupňovina a Litomyšlský úval,  
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8 km od Vysokého Mýta.  Administrativně náleží obec k okresu Ústí nad Orlicí a 

Pardubickému kraji. Obec leží v členitém terénu v údolí Blahovského potoka, který protéká 

kastastrálním územím obce, a ve Vysokém Mýtě se vlévá do řeky Loučná.  

Zastavěné území se dělí na několik částí, a to „Milotín“ na Milotínském kopci, „Lopatov“ v 

lokalitě „Na Padělkách“, a „Rasův kopec“ na severní straně obce.    

Nadmořská výška obce je 420 m n.m. V okolí obce se nacházejí rozsáhlé lesní porosty, i 

zemědělská půda. Výměra celého katastru obce představuje 549 ha.   

Jihovýchodně od obce se nachází místní část obce osada Vysoká. Jedná se o lokalitu 

využívanou především k individuální rekreaci. V r. 2004 byla vyhlášena jako vesnická 

památková zóna.       
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Sousedními územními obvody jsou následující obce a jejich katastrální území:  k.ú. Bučina, 

k.ú. Suchá Lhota, k.ú. Příluka, k.ú. Podhořany u Nových Hradů, k.ú.Javorníček, k.ú. Libecina, 

k.ú. Střihanov, k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, k.ú. Džbánov, k.ú. Hrušová            

Historie obce   

Historický vývoj obce. Obec Javorník vznikla pravděpodobně ve 12. nebo na začátku 13. 

století v období kolonizace Trstenické stezky z Moravy do Čech.  

Po založení litomyšlského biskupství (1344) se Javorník stal kapitulní vsí s platem 36 kop. 

První písemná zmínka však pochází až z roku 1347.  Jméno „Javorník“ dostala podle druhu 

lesa, který zde rostl.                                                                                                                                                         

 

V Berní rule kraje chrudimského z roku 1654 je v Javorníku uváděno 16 sedláků, 2 chalupníci 

(krejčí a mlynář) a 8 zahradníků (4 tkalci, tesař a krejčí). V roce 1932 byly v obci 2 mlýny, 

mlékárna (vyráběla mléko a sýry a denně zpracovala 600 l mléka), pekárna (denně pekla 90-

100 bochníků chleba a 4 obchody se smíšeným zbožím (č.p. 31, 45, 55 a 64).       

Obec protíná silnice směrem na Bučinu a opačným směrem na Javorníček. Dokončena byla 

roku 1910. Druhá silnice vede z Javorníku do Džbánova a byla dostavěna  v r. 1927. V r. 1901 

byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, a v r. 1921 Sokol. R. 1931 byla založena Místní 

skupina republikánského dorostu.  

Historický vývoj – místní část Vysoká 

Osada Vysoká vznikla v dominikánském stylu pravděpodobně v 17. st. rozparcelováním 

koncových částí dvou velkých lánů. První písemná zmínka pochází z r. 1683. Jméno dostala 

podle polohy na vysokém místě. Je tvořena zemědělskými usedlostmi, které jsou pravidelně 

rozloženy ve dvou řadách podél páteřní komunikace. K obci Javorník byla připojena r. 1850 a 

dodnes náleží do jeho správního obvodu.  Zástavba vsi se hotově dochovala ve stavu 

přelomu 18. a 19. století. Půdorys je jen minimálně narušen, a je složen z drobných a 

středních usedlostí (hákové a trojboké dvory).    Znak a prapor obce  Od roku 2012 má obec 

Javorník svůj znak a prapor.  
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Popis znaku:  Podoba znaku a vlajky vychází z historických souvislostí obce. Javorový list je 

tzv. mluvícím znamením, vychází ze samotného názvu obce, ale i analogicky z nejstarší 

dochované pečeti obce z poloviny 18. století, kde je vyobrazen v kartušovém štítě javorový 

strom (otisk pečeti dochován v Eichlerově sbírce v Archivu Národního muzea v Praze).  

Modrá pata symbolizuje Blahovský potok, který obcí protéká. Zlatá lilie vychází ze znaku 

premonstrátů, kteří založili ves Javorník na přelomu 13. a 14. století, ale také mají 

připomínat někdejší příslušnost obce k litomyšlskému panství. Počet lilií má vyjadřovat počet 

dvou hlavních katastrálních částí obce, tedy obec Javorník a osadu Vysokou.  Vlajka vychází z 

podoby znaku.    

  

5. SOUČASNÝ STAV 

 

Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch 

obce, resp. svých občanu a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec 

vychází vstříc aktivitám obyvatelům obce. Je si vědoma důležitosti spontánního sdružování, 

od kterého se odvíjí sounáležitost občanu s obcí. Obec 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.  

 V rámci vybudování víceúčelového sportoviště s umělym povrchem zde byly instalovány dva 

herní  prvky ( pinpongový stůl a tenisová tréninková zeď ). V obci je pestrá spolková činnost.  

Obr. 1 Víceúčelové hřiště vybudované v roce 2017 
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6. VIZE A PRIORITY 

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

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

nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.  
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Obr. 2 Dětské hřiště 

 

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 děti 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. 

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 
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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. 

 

 

  



11 
 

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. 

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 sportovnich zařízení 

 Propagace sportovních akcí 

 Organizační zajištění sportovních aktivit 
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8. ZÁVĚR 

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

Strategický plán rozvoje sportu obce Javorník schválilo zastupitelstvo obce Javorník na svém 

zasedaní konaném dne 21.06.2018, usnesením č. 270. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Javorník je zveřejněn na webových stránkách Obce 

Javorník http://www.obecjavornik.eu/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním 

úřadě. 

 


