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1 Úvod

Sportovní prostředí, stejně jako celá společnost, doznalo po roce 1989 výrazných změn. Došlo
k transformaci  sportovních  subjektů  a  sportovního  majetku,  stát  se  podělil  o  některé
kompetence  s městy a  obcemi  a  později  i  kraji,  vývojem prošel  soukromý i  profesionální
sport.  Spolu se změnou životního stylu došlo k úbytku přirozeného i  pracovního pohybu.
Nedostatek pohybu a sociálního kontaktu jsou zcela zásadní společenské problémy. Na sport
nelze pohlížet jen jako na dobrovolnou volnočasovou zájmovou aktivitu nebo jako přípravu
reprezentantů, podstatný je i jeho sociálně společenský rozměr. Česká republika může čerpat
z  unikátní  historie  obnovených  spolkových  tradic  všesportovních  organizací  (např.  Česká
obec sokolská, Orel), které však zdravotní a společenské problémy nemohou vyřešit.

Úloha obecní sportovní politiky spočívá zejména v tvorbě prostorových podmínek pro sport 
a podpoře činnosti sportovních organizací, podpoře rozvoje sportu a tělovýchovy na školách 
a  vytváření  podmínek  pro  zdravotní  prevenci  a  zdatnost  obyvatel,  kvalitu  jejich  života  
a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení,  sítě chodníků a cyklostezek,  parky, vodní plochy,
příměstská  krajina),  ale  i  sociální  inkluzi  (senioři,  nezaměstnaní,  matky  s  dětmi  nebo
zdravotně postižení). Musí reflektovat neustálý vývoj, kterým prochází i sport – vznikají nové
sporty,  některé  sporty  provozované  velkým  množstvím  sportovců,  a  dříve  oblíbené  
se vytrácejí. 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je
jediným specifickým zákonným předpisem České republiky, který upravuje vymezení sportu
ve společnosti, stanovuje úkoly státu a působnost samosprávných celků při podpoře sportu.
Obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu ve vazbě na uspokojování potřeb svých občanů 
a kulturně historické tradice.

Úkoly obce jsou stanoveny v § 6 Zákona:

(1) 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.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti  pro své území plán rozvoje sportu v obci  
a zajišťuje jeho provádění.

Zákon specifikuje i náležitosti plánu rozvoje sportu v obci. V plánu by měly být vymezeny
oblasti  podpory  sportu,  stanovení  priorit  a  opatření  k  zajištění  dostupnosti  sportovních
zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou
nezbytné k naplnění plánu.
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2 Základní pojmy

Sport 
všechny formy tělesné  činnosti  (sportovní  aktivity),  která  si  prostřednictvím organizované
 i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo 
v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně

Sportovní organizace 
právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti
této právnické osoby činnost v oblasti sportu, zpravidla se jedná o spolky

Sport a tělovýchova na školách 
sportovní aktivity v rámci školní výuky dle výchovně vzdělávacích programů a navazující
soutěžní i nesoutěžní aktivity cílené na zvládnutí pohybové všestrannosti a vytváření vztahu
ke sportu

Sport pro všechny 
organizované  i  neorganizované  sportovní  aktivity  určené  občanům  různých  věkových
kategorií a zdatnosti, které mají rekreační, soutěžní i nesoutěžní charakter
cílem sportovních aktivit je vedle zlepšení tělesné (zdravotní) a psychické kondice i zábava 
a sociální kontakt

Sportovní zařízení 
objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně
pro provozování sportu

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

Významná sportovní akce 
akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské
hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár

3 Informace o obci

Obec Chuchelna  leží  na pomezí  chráněné krajinné oblasti  Český ráj  na severovýchodním
svahu  bájné  hory  Kozákova  západně  od  Semil.  Území  obce  sahá  od  samotného  vrcholu
Kozákova  až  k  levému  břehu  řeky  Jizery,  protékající  kaňonem  mezi  Bítouchovem  
a Spálovem. Na vrcholu Kozákova, hory prvohorního stáří s nadmořskou výškou 744 m stojí
Riegrova turistická  chata  a  rozhledna  s výhledem na  nádherné  a  široké  okolí  –  například
Krkonoše, část Orlických hor, Jizerské hory, nad Libercem tyčící se horu Ještěd, velkou část
Českého ráje s dominantou hradu Trosky.

Obec se dělí na tři části – Chuchelnu, Lhotu a Komárov. V Chuchelně trvale žije  + 1000
obyvatel  a  na jejím území  se nachází  přibližně  450 domů.  Z nich je  okolo 140 stavení,  
tzv. chalup, které nejsou trvale obydleny, ale slouží k soukromé rekreaci.  
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Obec svým obyvatelům skýtá klidné bydlení a základní vybavenost – mateřská a základní
škola,  prodejna potravin,  hostinec / restaurace /  kiosek,  četná sportoviště,  turistické trasy  
a  cyklotrasy.  Ostatní  potřebné  služby  a  zařízení,  např.  lékaři,  lékárny,  nemocnice,  pošta,
několik bank a široká síť obchodů, jsou dostupné v 3 km vzdáleném městě Semily.

Souhrnné informace

Status: Obec

Typ sídla: Ostatní obce

ZUJ (kód obce): 577154

NUTS5: CZ0514577154

LAU 1 (NUTS 4): CZ0514 - Semily

NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj

NUTS2: CZ05 - Severovýchod

Obec s pověřeným obecním úřadem: Semily

Obec s rozšířenou působností: Semily

Katastrální plocha (ha): 1 079

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2017: 1003

Nadmořská výška (m n.m.): 385

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 18' 1'' E , 50° 36' 8'' N

První písemná zpráva (rok): 1 410

PSČ: 51301

Zdroj: RISY.cz

Občané Chuchelny
Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem

k 1.1.2020 502 417 496 418 998 835

k 1.1.2019 502 409 488 412 990 821
k 1.1.2018 505 415 488 411 993 826
k 1.1.2017 510 421 482 403 992 824
k 1.1.2016 508 421 480 403 988 824
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  Cizinci   

Muži Ženy Celkem
přechodný 
pobyt

trvalý 
pobyt

k 1.1.2020 8 4 12 4 8
k 1.1.2019 7 5 12 8 4
k 1.1.2018 6 5 11 3 8
k 1.1.2017 6 5 11 8 3
k 1.1.2016 7 5 12 9 3

Zdroj: mvcr.cz

4 Spolky a kluby působící v Chuchelně

Tělocvičná jednota Sokol Chuchelna

IČO: 49296159 Chuchelna čp. 88

Kontaktní osoba: Martin Pitl

www.sokol.chuchelna.cz    Sokol Chuchelna

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chuchelna

IČO: 45599602 Chuchelna čp. 269

Kontaktní osoba: Martin Anderle, e-mail: sdhchuchelna@seznam.cz

 SDH Chuchelna

Motorsport Chuchelna, z. s.
IČO: 70892521 Chuchelna čp. 343

Kontaktní osoba: Ing. Michal Strnad

www.ms-ch.cz  Motorsport Chuchelna

MS Slap, z. s.
IČO: 45598169 Chuchelna, Sídliště čp. 280

Kontaktní osoba: Stanislav Maryško

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Semily
IČO: 45598169 Semily, Cihlářská čp. 273

Kontaktní osoba: Jiří Řehák

www.crs-semily.cz

Seniorklub 
IČO:  neformální uskupení Chuchelna čp. 269

Kontaktní osoba: Iveta Bílková

http://www.sokol.chuchelna.cz/
http://www.crs-semily.cz/
http://www.ms-ch.cz/
mailto:sdhchuchelna@seznam.cz
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5 Sportoviště v obci

Sokolovna

Sokolovna  byla  postavena  v roce  1929.  Velkou  rekonstrukcí  prošla  v roce  1971  a  dále
v letech  2013 – 2014.  Je  majetkem TJ Sokol  Chuchelna.  Tělocvična  slouží  nejen členům
Sokola, ale v dopoledních hodinách i mateřské a základní škole pro hodiny tělesné výchovy.
V sokolovně zároveň probíhají mnohé kulturní akce pořádané různými spolky.

Areál koupaliště

Areál koupaliště byl vybudován členy TJ Sokol Chuchelna v letech 1965 až 1967. V roce
2006 –  2007 prošel  areál  rekonstrukcí  a  v současné  době  je  v majetku  obce  Chuchelna.  
O  bazény  a  odpočinkovou  plochu  vč.  dětského  hřiště  se  stará  obec,  obslužný  objekt
s občerstvením je komerčně pronajímán.  Výnosy ze vstupného jsou rozděleny mezi obec  
a nájemce občerstvení, který zajišťuje jeho výběr.       

Lyžařský areál na Kozákově
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Lyžařský areál se  nachází  na  severním svahu hory  Kozákova a  byl  vybudován TJ  Sokol
Chuchelna v letech 1976 – 1981. TJ Sokol Chuchelna je vlastníkem areálu a provozuje jej.
Vedle 500 m dlouhého lyžařského vleku je pro začátečníky a lyžařskou školu k dispozici
malý provazový vlek dlouhý 50 m. Areál je vybaven technickým zasněžováním a sjezdové
tratě jsou pravidelně upravovány, je zajištěno i večerní lyžování s umělým osvětlením svahu.
U dolní stanice vleků je obslužná budova s prosklenou terasou, prodej skipasů a občerstvení. 

Sportovní areál Chuchelna

Sportovní  areál  prošel  v roce  2003  –  2004  rozsáhlou  rekonstrukcí.  Bylo  vybudováno
multifunkční hřiště s umělým povrchem a skok do dálky s umělým povrchem včetně umělého
osvětlení. O multifunkční hřiště vč. skoku do dálky se stará obec ve spolupráci s nájemcem
kiosku (občerstvení),  který je  komerčně pronajímán.  Výnosy ze vstupného jsou rozděleny
mezi obec a nájemce kiosku, který zajišťuje jeho výběr.       

Zázemí sportovního areálu

V roce 2006 – 2007 byla realizována přístavba a rekonstrukce obslužného objektu / zázemí
sportovního areálu – šatny, sprchy, wc, občerstvení  



9

Plán rozvoje sportu obce Chuchelna 2021-2023

Hřiště pro hasičský sport     

  

Součástí  sportovního  areálu  je  hřiště  pro  hasičský  sport,  které  je  vybaveno  potřebným
nářadím.

Zahrada MŠ

Zahrada MŠ se nachází nedaleko budovy mateřské a základní školy a je vybavena prvky pro
pohybové aktivity dětí. Zahrada MŠ se nachází na pozemku soukromého vlastníka.  

Lyžařský areál na Lhotě                                      

Za  příznivých  sněhových  podmínek  jsou  udržovány  běžecké  tratě  v  těchto  lokalitách:  
- od Záhoří přes vrchol Kozákova, Komárov, Bačov směrem ke Žlábku s jednou odbočkou na
Lhotu
- od Záhoří ke Slapu a do centra Chuchelny
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Ferrata Vodní brána

 

Ferrata  Vodní  brána  byla  zbudována  v  r.  2013.  Vstup  na  trasu,  která  stoupá  po  skále  
z  bítouchovské  žuly  (metagranitu),  je  pouze  na  vlastní  nebezpečí  a  s  odpovídajícím
vybavením. Zajištěná cesta (Via Ferrata) je vybavená ocelovými jistícími pomůckami, které
umožňují  bezpečné  zdolání  i  náročných  horolezeckých  částí.  Červená  jištěná  cesta  je
jednosměrná v délce 110 m a má převýšení 70 m. Její obtížnost je C+ a ke zdolání je třeba 30
minut. Obousměrná modrá ferrata má obtížnost B, délku 90 m a převýšení 65 m. Výstup nebo
sestup trvá 10 až 20 minut.  Ferrata se nachází na území přírodní rezervace Údolí  Jizery  
a v lokalitě Natura 2000 Údolí Jizery a Kamenice. Návštěvníci se mohou pohybovat jen po
značených přístupových trasách. 

6 Zajímavé, tradiční i netradiční sportovní akce 

o Novoroční výstup na Kozákov
o Sáňkařské závody Kadlecova rokle
o Autoskijöring na Kozákově
o Zákuskové lyžařské závody 
o Májový pochod Chuchelna – Kozákov – Rotštejn – Dolánky 
o Motocyklové závody KTM ENDURO CROSS COUNTRY
o Kozákov Challenge – závody světového poháru v jízdě na skateboardech
o Dětská hasičská soutěž „O pohár dráčka Soptíka“
o Krkonošský vejšlapník
o Štěpánský pingpongový turnaj
o Rallyshow Kozákov
o Motoskijöring Kozákov
o Volejbalové turnaje
o Noční rybářské závody
o Fotbalové utkání svobodní : ženatí
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7 Priority a oblasti podpory, forma podpory sportu v obci

Obec Chuchelna se spolupodílí na organizování a financování sportu v obci, ať již pořádáním
či spolupořádáním vybraných sportovních akcí, budováním a údržbou sportovišť (sportovních
zařízení) v majetku obce, poskytováním dotací spolkům. Spontánní sdružování obyvatel obce
je důležité pro rozvoj sounáležitosti občanů s obcí. Sportovní zařízení v obci ve velké míře
slouží nejen jejím obyvatelům, ale i návštěvníkům a turistům. Obec spolupracuje i s dalšími
subjekty  mimo  obec  Chuchelna,  ať  již  v rámci  dobrovolného  svazku  obcí  Mikroregion
Kozákov či přímo.

Sport dětí a mládeže (do dovršení 19 let věku)
Pohyb dětí a mládeže je nenahraditelný pro jejich zdravý psychický i tělesný vývoj. Sport
ovlivňuje chování dětí a mládeže a je tedy i výchovným prostředkem (socializační faktor  
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů). 

Cíl Podnícení zájmu o sport. 
Budování vztahu ke sportu jako samozřejmé součásti 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 Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť a sportovních zařízení ve vlastnictví 
obce 

- rekonstrukce zahrady MŠ včetně nových herních prvků
- rekonstrukce multifunkčního hřiště vč. vyčištění umělých povrchů 

a dovybavení nábytkem
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež 
Podpora vzdělávání v oblasti odborného vedení / trénování s cílem zajistit 
bezprostřední bezpečnost dětí a mládeže při sportovních aktivitách.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu 
obce a dotací.

Sport pro všechny, sportovní akce
Sport  pro  všechny  představuje  organizované  i  neorganizované  sportovní  aktivity  určené
širokým  vrstvám  obyvatel  bez  ohledu  na  věk,  pohlaví  či  tělesnou  zdatnost  a  naplňuje
myšlenku  zdravého  životního  stylu  a  smysluplného  tráveni  volného  času  aktivním
odpočinkem a pěstováním sociálních kontaktů. 

Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní 
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Záměry Údržba a modernizace stávajících hřišť a sportovních zařízení ve vlastnictví obce 
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce 
Podpora akcí pořádaných spolky z / na území obce pro širokou veřejnost
Podpora akcí propagujících sport
Příprava nových projektů zaměřených na sport všech věkových kategorií dle možností 
rozpočtu a dotací 
Podpora a rozvoj cyklostezek.

- zázemí pro cyklisty a jejich kola (certifikát Cyklisté vítáni)
Rozšiřování běžeckých lyžařských tras – spolupráce s okolními obcemi
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Sportovní infrastruktura
Kvalitní sportovní infrastruktura, ať již se jedná o přírodní infrastrukturu či sportovní zařízení,
je základní podmínkou pro realizaci různých forem sportovních aktivit. Tuto skutečnost obec
dlouhodobě chápe a snaží se stabilizovat sportovní zázemí dle potřeb svých občanů.

Cíl Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity 
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.

Záměry Údržba, modernizace a rozšiřování stávajících hřišť a sportovních zařízení ve 
vlastnictví obce 

- rekonstrukce multifunkčního hřiště vč. vyčištění umělých povrchů 
a dovybavení nábytkem, nákup sportovního materiálů

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

- hřiště s inspiračními sportovními stroji a náčiním, workoutové hřiště ve 
sportovním areálu

Pasportizace hřišť a sportovních zařízení na území obce

Formy podpory sportu v obci

Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce 

 Pořízení  sportovních  zařízení  nebo  jejich  částí,  nákup  a  dovybavení  sportovních
zařízení 

 Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 
 Poskytování  individuálních  dotací  spojených  s přípravou  a  organizací  sportovních

akcí,  údržbou,  opravami  a  investicemi  do  sportovních  zařízení  na  území  obce  ve
vlastnictví spolků

 Dotace  na  úhradu  nájmu  sportovišť  nedostupných  na  území  obce,  na  účast  dětí  
a mládeže na různých soutěžích, na úhradu odměn pro trenéry

 Dotace na provoz sportovišť – např. náklady na energie
 Rozvíjení přírodní sportovní infrastruktury, která je úzce spjata i s oblastí cestovního

ruchu

Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu 

 Dotační programy Libereckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Nepřímá podpora 

 Běžná údržba stávajících sportovních zařízení zaměstnanci obce
 Propagace sportu, sportovních akcí i spolků
 Organizační zajištění sportovních aktivit v obci

8 Shrnutí

Cíle sportovní politiky obce Chuchelna

Cílem je udržovat, modernizovat a rozvíjet bezpečnou a funkční sportovní infrastrukturu a tím
vytvářet optimální podmínky pro sport obecně. 
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1. Budování a údržba moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury
2. Vytváření podmínek pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu 
3. Zlepšování podmínek pro volnočasové sportovní aktivity (sport pro všechny) napříč všemi

věkovými skupinami (sociální inkluze) 
4. Spolupráce se spolky a podpora jejich činnosti
5. Propagace  sportovních  akcí  (událostí)  prostřednictvím  obce  a  naopak,  zlepšení

informovanosti občanů o sportovním dění v obci
6. Zajištění efektivní finanční podpory rozvoje sportu 

9 Dovětek

Zákon  ukládá  mimo  jiné  Ministerstvu  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR  vypracovat  
a předložit Vládě ČR k projednání plán státní politiky ve sportu, prvně v termínu do 1. 7.
2017.  Tento plán nebyl dosud nijak široce diskutován ani schválen, ač by logicky a věcně
měl být východiskem pro plány rozvoje sportu v krajích a potažmo městech a obcích. 

Plán  rozvoje  sportu  v  Libereckém  kraji  na  roky  2018  –  2020  byl  schválen  usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 31/18/ZK ze dne 30. ledna 2018. 

10 Závěr

Plán rozvoje sportu obce Chuchelna 2021-2023 vychází a plynule navazuje na Plán rozvoje
sportu obce Chuchelna na období 2018-2020 a byl schválen Zastupitelstvem obce Chuchelna
dne 17.12.2020, usnesením č. Z/47/2020.

Plán  rozvoje  sportu  obce  Chuchelna  2021-2023  je  zveřejněn  na  webových  stránkách
www.chuchelna.cz a je dostupný v písemné podobě na Obecním úřadě Chuchelna.

Bc. Eva Peštová v.r. Martin Ráž v.r.
starostka obce místostarosta obce

http://www.chuchelna.cz/
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