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ÚVOD
Plán rozvoje sportu města Rokytnice v Orlických horách je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obec zpracovává
v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 odst. 1 zákona takto:
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.
Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit i doplňovat v závislosti na potřebách
a prioritách obce.
Cílem plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii rozvoje sportu v obci a způsob jeho
financování. Důležitým prvkem sportu je i jeho propagace, při které je nutná dostatečná informovanost
veřejnosti včetně jejího aktivního zapojení. To zahrnuje spolupráci především s místními spolky,
mateřskou a základní školou, majících též významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a mládeže, a také
s jejich rodiči, kteří svým životním stylem mají nejvýznamnější podíl na směřování svých dětí
ke sportování a aktivnímu pohybu. Do naplňování tohoto cíle se mohou zapojit i firmy na území obce,
které budou své zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu či jinak participovat na rozvoji sportu v obci.
Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument, který bude sloužit jako soubor podkladů pro všechny
zainteresované strany při plánování podpory sportu se zřetelem na jeho společenskou, výchovnou a
kulturní funkci. V neposlední řadě bude podkladem pro rozhodování o investičních záměrech obce
v příštích letech.
Plán rozvoje sportu města Rokytnice v Orlických horách 2021 – 2028 je zpracován v souladu se státní
koncepcí Sport 2025 a se Záměrem rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. Základní informace o obci
Město Rokytnice v Orlických horách se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraji Královéhradeckém,
přibližně 13 km severně od města Žamberk. Žije zde okolo 2 000 obyvatel. Historické jádro města je od
roku 2003 městskou památkovou zónou. Jedná se o nejmenší město v okrese Rychnov nad Kněžnou.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Zakladateli tehdejší osady byli pánové z Rychnova. Po
roce 1989 se městečko rozvíjí jako turistické středisko a centrum východní části Orlických hor.
Území města leží v povodí říčky Rokytenka na okraji Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Rokytnice v
Orlických horách patří k významným střediskům letní i zimní rekreace.
Obec je dostupná autobusovou i vlakovou dopravou.
Tabulka 1: Základní údaje o obci

Ukazatel

Jednotka Stav ke 31. 12. 2020

Typ obce

město

Obec s rozšířenou působností

Rychnov nad Kněžnou

Pověřený obecní úřad

Rokytnice v Orlických horách

Pracoviště finančního úřadu

Rychnov nad Kněžnou

Katastrální pracoviště

Rychnov nad Kněžnou

Matriční úřad

Rokytnice v Orlických horách

Rozloha celkem

ha

4019,82

Počet částí obce

části

2

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2020) území

6

Nadmořská výška

580

m n. m.

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Obrázek 1: Katastrální území obce

Zdroj: Mapy.cz

1.2. Demografický vývoj
1.2.1. Vývoj počtu obyvatel
První sčítání lidu v obci, které eviduje Český statistický úřad, proběhlo v roce 1869, kdy bylo evidováno
celkem 4089 stálých obyvatel. Až do roku 1880 docházelo růstu, který byl zakončen počtem 4395
obyvatel. Poté se trend obrací a obyvatel kontinuálně ubývá. Největší razantní úbytek lze pozorovat
v rozmezí 1930 – 1950, do kterého spadá druhá světová válka, a ten činil skoro 1000 obyvatel. V období
normalizace však dochází ke stabilizaci, která se postupně obrací ve stoupající trend už před příchodem
nového tisíciletí. Graficky vývoj zachycuje graf č. 1 na str. 8.
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869 – 2001
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Zdroj: SLBD, vlastní zpracování

V prvních letech nového tisíciletí byl počet obyvatel relativně konstantní. V roce 2001 měla obec 2495
obyvatel. Neustále však docházelo k postupnému mírnému poklesu. Každý rok se jednalo o několik
desítek obyvatel méně. Rok 2020 byl zakončen s počtem obyvatel 1995 obyvatel. Graficky vývoj zachycuje
graf č. 2 níže.

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 – 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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1.2.2. Věkové složení obyvatelstva
Při sledování vývoje věkového složení obyvatelstva obce v období let 2016 – 2020 lze pozorovat, že téměř
po celé období docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel ve věku 65 let a více, a to celkem o 10,5 %
při srovnání let 2016 a 2020. Při srovnání kategorie 0 – 14 let došlo v porovnání roku 2016 a 2020
k poklesu o přibližně 1,5 %. K úbytku o 6 % došlo i ve skupině osob v produktivním věku. Grafické
znázornění je k nahlédnutí níže, graf č. 3.
Graf 3: Věkové složení obyvatelstva v letech 2016 - 2020
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Jedním k ukazatelů vývoje věkového složení obyvatelstva a jeho vývoje je i tzv. index stáří. Index stáří
vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 obyvatel do 14 let věku. V obci vzrostl
index stáří z hodnoty 114,4 v roce 2016 na 128,7 v roce 2020. Jinými slovy se ve sledovaném období
postupně snižuje rozdíl mezi počtem obyvatel do 14 let a těch, kteří přesáhli věkovou hranici 65 let.
Průběh křivky indexu stáří ve sledovaném období je znázorněn v grafu č. 4 na str. 10.
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Graf 4. Vývoj indexu stáří v letech 2016 - 2020
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V kombinaci s již zmíněným úbytkem obyvatel v produktivním věku (15-64 let) a naopak nárůstu obyvatel
ve věku 65 let a více dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatel. K nepřetržitému růstu průměrného
věku obyvatel docházelo po celé sledované období 2016 – 2019. V roce 2020 byl průměrný věk obyvatel
42,7 let. Grafické znázornění je v grafu č. 5 níže.

Graf 5: Průměrný věk obyvatel obce v letech 2016 - 2020
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1.3. Sportovní činnost v obci
Sportovní činnost v obci je velmi úzce spojena se spolkovou činností, která je stěžejní pro většinu
pořádaných sportovních aktivit v obci. Ve městě funguje několik sportovních a zájmových sdružení. Mezi
nejvýznamnější patří fotbalový klub 1.FC Rokytnice v O.h., z. s. Mezi dalšími lze uvést Golfový klub
Symbióza Nebeská Rybná z. s., FG Nebeská Rybná z.s., Myslivecký spolek Orlické hory, SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách, SK Wiyrhanea z. s., TJ Sokol Rokytnice v Orlických
horách, z. s., TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Rokytnice v Orlických horách, Viking Union Rokytnice v Orlických horách, z.s., Kroužek mladých přátel
myslivosti a ochrany přírody MSOH Rokytnice v Orlických horách a Školní sportovní klub AŠSK ČR při
Základní škole Rokytnice v Orlických horách.
1.FC Rokytnice v O.h., z. s. vznikl v Rokytnici v Orlických horách v roce 1950, ale fotbalové hřiště zde bylo
již před druhou světovou válkou. Tento klub se každoročně od roku 1972 setkává s kluby ze všech Rokytnic
v České republice, přičemž je součástí setkání i fotbalový turnaj. V současnosti má klub 3 oddíly a 116
členů, z toho 35 členů je ve věku do 18 let.
Viking Union Rokytnice v Orlických horách, z.s. vznikl v 90. letech v Rokytnici v Orlických horách jako
druhý fotbalový klub. Jedná se o dívčí oddíl, který trénuje dívky z okresů Ústí nad Orlicí a Rychnov od roku
1996. Klub působí i na mezinárodních turnajích např. v Holandsku, Francii, Anglii nebo Dánsku. V roce
2001 postoupil do nejvyšší soutěže své kategorie, tedy do 1. ligy.
Golfový klub Symbióza Nebeská Rybná z. s. byl založen v roce 2011 na ustavující valné hromadě. V tomto
roce bylo zorganizováno dvanáct turnajů, kterých se zúčastnilo přibližně 240 hráčů. Golfové hřiště se
skládá z devíti jamek rozložených kolem penzionu, který je hostům hřiště k dispozici, a kolem Kostela sv.
Filipa a Jakuba. Součástí areálu je půjčovna golfového nářadí a prodejna drobných golfových potřeb, k
dispozici je zájemcům i certifikovaný trenér. Na hřišti probíhají pravidelné turnaje (Novoroční odpal,
Josefovský turnaj, O nebeský pohár).
FG Nebeská Rybná z.s. jakožto fotbalgolfový klub vznikl oficiálně v roce 2015, a to pod Českou
Fotbalgolfovou Asociací - CFGA. Domovským hřištěm je FotbalPark Nebeská Rybná, které se nachází v
blízkosti Rokytnice v Orlických horách a zimního střediska Říčky v Orlických horách. FotbalPark leží v
nadmořské výšce 560 m n.m., rozkládá se na výměře cca 2,5 ha a je tvořen 18 jamkami z přírodních
materiálů (dřevo, kámen). FG Nebeská Rybná z.s. využívá hřiště pro tréninky, sportovní zábavné akce pro
veřejnost a pro ligové turnaje. V lize odehrají hráči v rámci každého ročníku 8 kol po celé ČR. Část týmu
se účastní i světových turnajů. FG Nebeská Rybná z.s. má 29 dospělých hráčů a 5 dětí.
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách se výchově mladé generace hasičů
začal věnovat již v 50. letech minulého století. V roce 2021 má členská základna sboru celkem 81 členů, z
toho 34 mladých hasičů. Mladí hasiči během celého roku získávají základní hasičské dovednosti, jsou
trénováni na disciplíny hry Plamen a požárního sportu, učí se prevenci na poli požární ochrany, je pro ně
připravována bohatá volnočasová aktivita a v neposlední řadě jsou připravováni na budoucí činnost
dospělých hasičů nejen ve sboru či u výjezdové jednotky SDH, ale např. i u profesionálních jednotek HZS
ČR, popřípadě u dalších složek integrovaného záchranného systému. Během činnosti si osvojují základní
znalosti první pomoci, učí se dovednostem a znalostem, které jim budou k dispozici i během běžného
života „nehasiče“. V neposlední řadě se učí samostatnosti, odpovědnosti při rozhodování a aktivnímu
přístupu v různých krizových situacích.
SK Wiyrhanea z. s. působí na území města od roku 1991, kdy byl založen několika obyvateli města ve
spolupráci s tehdejším starostou Antonínem Štefkem a s panem farářem Suchárem, který klubu poskytl
farní objekty k pronajmutí. V současné době sídlí klub v areálu společnosti Selka a.s. v Rokytnici v
Orlických horách. Do klubu docházejí do jezdeckého oddílu děti z města i z okolí, které dospělí vedou k
zodpovědné péči o koně, a nechávají je také závodit již od nejútlejšího věku. Mezi dospělými členy jsou
aktivní sportovní jezdci, ale i ti rekreační. Aktivně se klub zabývá všestranností a westernovým ježděním.
Klub každoročně pořádá tradiční Hubertovu jízdu, která se v Rokytnici pravidelně koná již od roku 1992.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rokytnice v Orlických horách pořádá rybářské závody pro
mládež na rybníku s rybářskou chatou v Prostřední Rokytnici (vždy 1. týden v měsíci červenci). Svaz má
115 registrovaných členů, z toho 7 osob do osmnácti let.
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochrany přírody MSOH Rokytnice v Orlických horách organizuje
činnost pro děti se zájmem o přírodu, myslivost, pobyt na čerstvém vzduchu. V současné době sdružuje
22 dětí 1. - 7. třídy ZŠ a 3 studenty 1. - 3. ročníku gymnázia a vytváří podmínky pro aktivní odpočinek v
době mimo vyučování, podněcuje k dobrovolnickým aktivitám a motivuje k týmové spolupráci. Kroužek
pravidelně organizuje místní kolo Zlaté srnčí trofeje a soutěž ve vzduchové střelbě, děti reprezentují
město v okresním kole Zlaté srnčí trofeje, starší v kurzu OMS Rychnov nad Kněžnou, nebo jako vedoucí
tábora OMS Náchod. Součástí činnosti kroužku jsou i akce pro děti MŠ či širokou veřejnost.
TJ Sokol Rokytnice v Orlických horách, z.s., který vznikl v roce 1993, a navázal na činnost již existujícího
„Sokola“, je dobrovolným svazkem členů provozujících především nohejbalový a cyklistický sport. Spolek
má aktuálně 29 členů, z toho 11 členů do 18 let věku. Jako sportoviště je po dohodě s TC využíván kurt
číslo 4. Členové se celoročně věnují nohejbalu a dalším míčovým sportům a pořádají letní cyklistické
tábory a navazující akce pod názvem „Čechy na kole křížem krážem“.
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TENNIS CLUB Rokytnice v Orlických horách, který vznikl v roce 1993, je dobrovolným svazkem členů
provozujících tenisový sport ve všech jeho odvětvích a dále osvětovou a vzdělávací činnost. Spolek má
aktuálně 33 členů, z toho 16 členů do 18 let věku. Členové TC se celoročně věnují tenisu a vychovávají
mládež s nadšením pro tento sport. Soutěží se v mládežnických i dospělých kategoriích. Již od vzniku
klubu jsou v pravidelných termínech pořádány turnaje „Rokytnický fiftýn“ ve dvouhrách a čtyřhrách mužů
a turnaj smíšených dvojic „Felčar Cup“. Pro ryzí amatéry je pořádán „Brkal Cup“. Na základě smlouvy
s městem Rokytnice v Orlických horách je pro činnost TC využíván tenisový areál, který klub vlastními
silami udržuje a vylepšuje. Z vlastních prostředků klubu bylo vybudováno technické zázemí, tedy Klubovna
Tenisového klubu, vystavěno osvětlení centrálního kurtu, dobudován chodník a opěrná konstrukce svahu
u kurtu č.2.
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Rokytnice v Orlických horách nabízí žákům školy
možnost mimoškolního sportu. Každý školní rok je nabízeno cca 7 sportovních kroužků. Tato nabídka je
také od roku 2016 rozšířena na okolní obce (Pěčín, Zdobnice, Říčky, Bartošovice). Školní sportovní klub je
členem AŠSK ČR se statusem Centra sportu. Žáci se aktivně účastní školních soutěží. Halové školní sporty
je možné díky velikosti areálu pořádat pro celý okres Rychnov nad Kněžnou. Sportovní klub využívá
sportoviště na základě smlouvy se ZŠ. Sportovní vybavení pro cvičení a sporty si klub zajišťuje skrze
dotace, které vypisuje obec a kraj. Část vybavení je pořizována také z prostředků pro výuku TV a TVS na
ZŠ.

1.4. Sportovní infrastruktura v obci
Pro sportovní aktivity město disponuje sportovním areálem nabízejícím velký výběr herních prvků pro
všechny věkové kategorie. Velice oblíbený zejména pro seniory je minigolf a petanque. Mezi další aktivity,
které sportovní areál nabízí, patří antukové univerzální hřiště, hřiště pro malou kopanou, volejbalové a
basketbalové hřiště a stolní tenis. Pro děti je vybudováno hřiště s pružinovými houpadly prolézacími
věžemi a tvrzí. Dále je zde lanovka či pískoviště. Celý sportovní areál je regulován provozním řádem a
správcem. Mezi další prostory vhodné ke sportu patří sportoviště ZŠ včetně víceúčelové haly s posilovnou
a saunou, či koupaliště. V bezprostředním okolí města se pak nachází ski areál Farský kopec (sjezdovka a
vlek vhodný pro děti i začínající lyžaře), cyklotrasy a turistické trasy a další sportovní vyžití.

Sportovní infrastrukturu v obci ilustrujeme na obrázcích 2 – 8.

13

Obrázek 2: Skiareál Farský kopec

Zdroj: České sjezdovky

Obrázek 3: Přírodní koupaliště Rokytnice v Orlických horách

Zdroj: Regiontourist
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Obrázek 4: Fotbalové hřiště

Zdroj: 1.FC Rokytnice v Orlických horách

Obrázek 5: Tenisový kurt

Zdroj: TC Rokytnice v Orlických horách
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Obrázek 6: Vnitřní hala ZŠ

Zdroj: ZŠ Rokytnice v Orlických horách

Obrázek 7: Venkovní hřiště ZŠ

Zdroj: ZŠ Rokytnice v Orlických horách
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V obci jsou k dispozici celkem 2 volně přístupná dětská hřiště:
 U Nádraží
 Sídliště 1. máje
Obrázek 8: Dětské hřiště U Nádraží

Zdroj: Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Obrázek 9: Dětské hřiště Sídliště 1. máje

Zdroj: Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
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1.5. Financování sportu v obci
Obec v roce 2020 investovala do oblasti tělovýchovy a zájmových činností celkovou částku 3 246 561 Kč,
z toho částka 2 887 664 Kč spadá na sportovní zařízení v obci a sportovní činnosti a částka 358 897 Kč na
zájmovou činnost, rekreaci a využití volného času dětí a mládeže. Město se podílí na financování
sportovních a zájmových klubů.

1.

CEP
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2. NÁVRHOVÁ ČÁST
V návrhové části strategie je vyjádřena představa o dalším rozvoji města Rokytnice v Orlických horách
v oblasti sportu a navržen způsob jejího dosažení formulací strategického cíle a návrhem jednotlivých
opatření pro jeho dosažení.
Popsána je také podpora realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a
aktualizace plánu.

2.1. Definování strategického cíle a klíčových oblastí rozvoje sportu
Definování strategického cíle v oblasti sportu vychází:
ze současné situace v obci v oblasti sportu, kterou jsme popsali v analytické části,
z požadavků občanů a zájmových spolků,
z představ a možností obce,
z rozvojového strategického plánu obce
zohledňuje také národní koncepci sportu „Sport 2025“ a krajský rozvojový dokument „Záměr
rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji“

Sportovní aktivity – definované v Rozvojovém strategickém plánu města Rokytnice v Orlických horách:
Údržba, rekonstrukce a modernizace existujícího zázemí pro sport.
Podpora činnosti sportovních klubů ve městě a propagace jejich činnosti.
Podpora dobrovolnictví v oblasti sportovních a volnočasových aktivit.
Role města: realizační, motivační

Záměr rozvoje sportu Královéhradeckého kraje chce podporovat sociální integraci, spolupráci mezi
generacemi, mezi různými sociálními skupinami, výběrem vhodných volnočasových programů
podporovat sociální soudržnost, která právě ve svobodných společnostech bývá nejvíce ohrožena.
Opatření kraje jsou tedy zaměřeny na všestrannou podporu sportovních a volnočasových aktivit obyvatel
s možným přesahem do jiných sfér tohoto sektoru. V rámci budování zázemí pro sportovní a volnočasové
aktivity by měl být kladen důraz nejen na budování nových, ale také na údržbu a dlouhodobou
udržitelnost stávajících prostor a ploch.

Podporovanou oblastí je samozřejmě i Podpora rozvoje sportovní infrastruktury. Na základě výše
zmíněného je strategickým cílem rozvoje v oblasti sportu města Rokytnice v Orlických horách:

19

Komplexní strategický cíl v návaznosti
na vizi:

Podpora sportu v obci pro všechny občany s důrazem na
děti a mládež, pro které bude zajištěna široká nabídka
sportovního vyžití s odpovídající sportovní
infrastrukturou včetně odpovídající zázemí.

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:
P1 – Sportovní infrastruktura
Termín splnění komplexního
strategického cíle:

do 31. 12. 2028

2.2. Prioritní osy rozvoje strategického cíle a návrhy jednotlivých
opatření
Konkretizace prioritní osy strategického cíle a jednotlivých opatření pro jeho naplnění:

Prioritní osa 1

Sportovní infrastruktura

Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Opatření 1.6
Opatření 1.7
Opatření 1.8
Opatření 1.9
Opatření 1.10
Opatření 1.11
Opatření 1.12
Opatření 1.13
Opatření 1.14
Opatření 1.15
Opatření 1.16
Opatření 1.17
Opatření 1.18
Opatření 1.19
Opatření 1.20
Opatření 1.21
Opatření 1.22

Oplocení areálu FC Rokytnice
Zavlažování travnatých ploch FC Rokytnice
Obnova nástrojů údržby FC Rokytnice
Obnova zábradlí a střídačky FC Rokytnice
Zázemí pro veřejnost FC Rokytnice
Doplňkové workoutové sportoviště FC Rokytnice
Sportovní hala ZŠ - renovace
Sauna ZŠ - renovace
Obnova zařízení posilovny ZŠ
Venkovní sportoviště ZŠ - renovace
Jízdárna Wiyrhanea
Zázemí Wiyrhanea
Vybavení jízdárny, výstroj Wiyrhanea
Vybavení na soutěže a volnočas SDH
Úprava prostor kolem hasičské zbrojnice SDH
Střelnice a přístřešek na překážky SDH
Revitalizace přírodního koupaliště
Zázemí pro lyžařský vlek na Farském kopci
Tenisové kurty, kurty číslo 1-3 - renovace oplocení a čar
Tenisové kurty, kurt číslo 4 - renovace oplocení
Tenisové kurty - oprava chodníků, zázemí pro veřejnost
Tenisové kurty - sociální zařízení

20

Priorita 1
Opatření 1.1
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.2
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.3
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.4
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.5
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.6
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.7
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.8
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.9
Popis opatření

Sport dětí a mládeže
Oplocení areálu FC Rokytnice
Oplocení celého areálu (korigování nevhodného pohybu veřejnosti).
Obec, dotace
2022 - 2028
700 000
Zavlažování travnatých ploch FC Rokytnice
Navýšení kapacity pro vodu, zlepšení čerpadla i celého systému zavlažování.
Obec, dotace
2022 - 2028
250 000
Obnova nástrojů údržby FC Rokytnice
Pořízení traktůrku na sekání trávy, pořízení křovinořezu.
Obec, dotace
2022 - 2028
150 000
Obnova zábradlí a střídačky FC Rokytnice
Pořízení nového zábradlí a střídačky – současný stav již nevyhovující.
Obec, dotace
2023 - 2028
350 000
Zázemí pro veřejnost FC Rokytnice
Nová budova s výdejovým okénkem a toaletami, zastřešení (terasa) okolo
hlavního hřiště.
Obec, dotace
2023 - 2028
10 000 000
Doplňkové workoutové sportoviště FC Rokytnice
Pro aktivní trávení volného času v areálu, pro děti.
Obec, dotace
2023 - 2028
500 000
Sportovní hala ZŠ - renovace
úprava a renovace sportovního povrchu, obnova čar
Obec, dotace
2022 - 2028
500 000
Sauna ZŠ - renovace
Kontrola obložení, renovace odpočinkové zóny (lavice aj.), výměna topných
těles.
Obec, dotace
2022 - 2028
50 000
Obnova zařízení posilovny ZŠ
Vybavení kvalitnějším zařízením, původní zařízení je z roku 2005.
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Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.10
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.11
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.12
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.13
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.14
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.15
Popis opatření

Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.16
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.17
Popis opatření

Realizátor:

Obec, dotace
2022 - 2028
500 000
Venkovní sportoviště ZŠ - renovace
Obnova hřiště s umělým povrchem, renovace 60m atletické dráhy, zkvalitnění
prostoru doskočiště pro skok daleký.
Obec, dotace
2022 - 2028
450 000
Jízdárna Wiyrhanea
Zajištění pronájmu, odkupu, renovace – zlepšit stav současného sportoviště
(nyní bez vlastnictví či pronájmu)
Obec, dotace
2023 - 2028
5 000 000
Zázemí Wiyrhanea
Vylepšit podmínky pro naše sportovní akce (zázemí, sezení, gril, sociální
zařízení aj.)
Obec, dotace
2022 - 2028
250 000
Vybavení jízdárny, výstroj Wiyrhanea
Doplnit překážkový materiál a osvětlení jízdárny pro zimní měsíce, doplnit
výstroj koní.
Obec, dotace
2021 - 2028
100 000
Vybavení na soutěže a volnočas SDH
Obnova materiálu (hadice aj.), elektroinstalace na terče, překážky.
Obec, dotace
2021 - 2028
50 000
Úprava prostor kolem hasičské zbrojnice SDH
Prostory by s fotbalovým hřištěm tvořily velké ucelené sportoviště.
Obsahovalo by tartanové dráhy, zatravněné plochy, ale i prostory pro
parkování, sociální zázemí apod.
Obec, dotace
2023 - 2028
7 000 000
Střelnice a přístřešek na překážky SDH
Střelnice by splňovala parametry pro bezpečné používání dětmi. Přístřešek by
sloužil k úschově překážek v zimním období.
Obec, dotace
2021 - 2028
400 000 Kč
Zázemí pro lyžařský vlek na Farském kopci
Budova, která by sloužila jako z části skladovací prostory pro provozovatele
vleku, dále sociální zázemí. Dále by budova mohla sloužit jako zázemí pro
návštěvníku vleku - bufet.
Obec, dotace
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Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.18
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.19
Popis opatření:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.20
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.21
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Opatření 1.22
Popis opatření
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:

2025 - 2028
4 000 000,Revitalizace přírodního koupaliště
obnova kamenné zádlažby na východní straně, vybetonování dna v obou
částech pro neplavce, oprava stavidla, dodláždění dna u stavidla.
Obec, dotace
2025 - 2028
1 500 000,Tenisové kurty, kurty číslo 1-3 - renovace oplocení a čar
Výměna oplocení, pletiva a betonových prvků (obrubníky, odvod vody) a
hracích čar
Obec, dotace
2025 - 2028
375 000,-CZK
Tenisové kurty, kurt číslo 4 - renovace oplocení
Výměna oplocení, pletiva a betonových prvků (obrubníky, odvod vody)
Obec, dotace
2025 – 2028
100 000,-CZK
Tenisové kurty - oprava chodníků, zázemí pro veřejnost
Výměna betonových prvků a dlažby na chodnících mezi kurty
Obec, dotace
2025 - 2028
150 000,-CZK
Tenisové kurty - sociální zařízení
Vybudování odpovídajícího sociálního zázemí - náhrada WC buňky (přístavba
ke Klubovně vybudované Tenisovým klubem)
Obec + TENNIS CLUB, dotace
2025 - 2028
350 000,-CZK
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2.3. Sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace plánu
Odpovědnost za zpracování Plánu rozvoje sportu města Rokytnice v Orlických horách má starosta (se
souhlasem zastupitelstva) jako koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi strategie.
Koordinuje organizační kroky nezbytné pro započetí realizace plánu a pro využívání plánu k řízení rozvoje
obce v oblasti sportu. Pracovní skupinou je zastupitelstvo města, které se podílí také na stanovení
konkrétního harmonogramu řízení a organizaci ve vazbě na realizaci aktivit.
Realizace plánu se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva města, kde budou diskutovány kroky
k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategického cíle).
Podklady pro vyhodnocení naplňování plánu bude podávat starosta, případně další osoby/organizace,
které za ně budou zodpovídat.
Vyhodnocení naplňování strategie bude provádět starosta města Rokytnice v Orlických horách 1x ročně
na zastupitelstvu města, může být vydávána hodnotící zpráva o naplnění strategie. Zastupitelstvo města
může stanovit každoroční plán činností pro postupné naplňování plánu sportu, a to vždy na další rok,
může určit i odpovědnost konkrétních osob za dílčí kroky a termíny pro jejich vyhodnocení.

2.3.1. Způsob aktualizace Strategie
Postup reakce na změny situace a na plnění plánu rozvoje sportu bude následující:
 Na základě ročního vyhodnocení realizace, pokud nastanou významné skutečnosti ohledně
realizace (např. na základě kontroly plnění cílů), lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé priority,
cíle či opatření ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků plánu a rozpočtu obce, bude
strategie aktualizována.
 Aktualizaci bude provádět starosta města Rokytnice v Orlických horách.
 Aktualizace bude provedena formou přímé úpravy plánu s uvedením termínu aktualizace a
vyznačením provedených změn.
 Podněty ke změně pro aktualizaci plánu se budou průběžně zaznamenávat.

Změnu strategie musí schválit zastupitelstvo města.
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