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Rekonstrukce střechy a výměna podlahové krytiny v Sokolovně Hořiněves 

Název programu: POVU11 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura 

 

Popis projektu / žádost/: 

 

 TJ Sokol Hořiněves má v obci Hořiněves mnohaletou historii, spolek byl založen již v 

roce1910 jako Tělovýchovná jednota Sokol. Sokolovna byla postavena svépomocí v roce 

1947 a přistavěna v šedesátých letech. Obec Hořiněves pozemek, na kterém budova stojí, 

po mnohaletém jednání, odkoupila od České obce Sokolské Praha v roce 2016. Na střeše 

původní budovy, od její kolaudace doposud, nedošlo k žádné opravě ani výměně střešní 

krytiny. 

 

 Sokolovna a její areál je jediným kulturním a sportovním zázemím v obci Hořiněves, 

jedná se o sdílený prostor, je využívána místními spolky, základní školou, mateřskou školou, 

sportovními oddíly, oddíly kopané, kterým poskytuje kompletní zázemí včetně sprch, WC, 

šaten, sálu, atd. Sokolovna je využívána také i okolními obcemi, spolky a sdruženími, kteří si 

ji pronajímají k pořádání svých společenských aktivit nebo zasedání. 

 

 Střecha budovy se nyní nachází v havarijním stavu, do budovy zatéká a v sále se drží 

vlhkost, která má neblahý vliv na stropy, stěny a veškerý inventář. Podlahová krytina je místy 

silně poškozená, její stav a vzhled je již nevyhovující. 

 

 Realizace projektu přispěje k obnově a údržbě venkovské zástavby, zkvalitní se 

občanská vybavenost a bezpečnost, oprava bude mít vliv na životnost a vzhled budovy. 

Realizace přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel Královéhradeckého kraje. 

 

Plánovaný rozpočet projektu: 

Celkové výdaje: 920 099,00 Kč 

Požadovaná dotace: 460 000,00 Kč  

Vklad žadatele: 460 099,00 Kč  

 

Závěrečná zpráva /realizovaný projekt/:  

 Rekonstrukce střechy spočívala ve výměně a doplnění trámů, úpravě spádu střechy, 

kompletní výměně střešní krytiny, oplechování, instalaci nových okapů a hromosvodů. 

Veškeré práce proběhly na základě výběrového řízení v 7/2022 - 8/2022. Cíl projektu, celková 

rekonstrukce střechy na budově Sokolovny z roku 1947 v obci Hořiněves, byl tímto naplněn. 

 

 Střecha budovy, se před rekonstrukcí, již nacházela v havarijním stavu, do budovy 

zatékalo. Realizace projektu přispěla k obnově a údržbě venkovské zástavby, zkvalitnění 

občanské vybavenosti a bezpečnosti.  Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality života 

obyvatel Královéhradeckého kraje. 
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 Vzhledem ke snížení částky přidělené dotace a k neočekávanému navýšení cen 

stavebního materiálu se cena za opravu střechy vyšplhala na celkovou částku: 936 453 Kč 

oproti původnímu rozpočtu: 825 530 Kč. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od plánované 

opravy podlahové krytiny a odložit její rekonstrukci až na příští kalendářní rok, s tím, že bude 

oprava hrazena z vlastních zdrojů.  

Skutečný rozpočet projektu: 

Celkové výdaje: 936 453 Kč 

Obdržená dotace: 368 000,00 Kč  

Vklad žadatele: 568 453,00 Kč  
 

 

 

 

 

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 


