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1

Úvod

Plán rozvoje sportu obce Vražkov je střednědobý strategický dokument, který definuje
strategické cíle a záměry obce v oblasti sportu na období 2021 – 2025 a přestavuje základní
směr pro další rozvoj sportu a volnočasových aktivit v obci.

1.1 Kontext vzniku Plánu rozvoje sportu obce Vražkov
Plán rozvoje sportu obce Vražkov je zpracován na základě novely zákona o podpoře sportu,
která stanovila novou povinnost zpracovávat „Plány rozvoje sportu“ a zajišťovat jejich
provádění. Tato povinnost byla vložena do § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“ nebo též „zákon“) a rozšířila
tak zákonem stanovené úkoly obcí v oblasti sportu.

Dle výše uvedeného zákona obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport,
a to zejména tak, že zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, zabezpečují
přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů a zajišťují výstavbu,
rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní
činnost občanů. Obce dále kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, zabezpečují
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu a zpracovávají pro své území plán rozvoje sportu
v obci a zajišťují jeho provádění.
Obsah plánu rozvoje sportu je obce a města vymezen v § 6a odst. 2 zákona o podpoře sportu,
podle kterého obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné
k jeho naplnění.
Plán rozvoje sportu obce Vražkov (dále též také „plán“) je vyhoven v souladu s § 6a odst. 2
zákona o podpoře sportu a doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu, kterou
vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Hlavním cílem „Plánu rozvoje sportu obce Vražkov“ je na základě analýzy současného
stavu sportu v obci definovat ve střednědobém horizontu priority rozvoje sportu, stanovit
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opatření a plánovat prostředky (finanční zdroje) pro jejich dosažení, tak aby došlo
k uspokojení základních potřeb všech věkových skupin občanů s důrazem na děti a mládež
v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Podklady pro analýzu byly získány z dostupných
zdrojů obce (webové stránky, publikace obce, informace od vedení obce), z podkladů, evidencí
a další zdroje místních spolků (SK Vražkov) a z údajů Českého statistického úřadu a dalších
relevantních zdrojů.
Plán je zpracován na období 2021 – 2025, tj. 5 let, je navržen jako otevřený a je možné ho na
základě aktuální situace doplňovat, aktualizovat a provádět změny. Plán obsahuje i zásobník
projektů, ve kterém se nachází přehled investičních a neinvestičních záměrů obce pro rozvoj
sportu včetně odhadu nákladů a předpokládaného termínu realizace.

1.2 Informace a základní údaje o obci Vražkov
Obec Vražkov se nachází v jižní části Ústeckého kraje v okrese Litoměřice přibližně 6 km
od města Roudnice nad Labem, cca 50 km od města Ústí nad Labem a 45 km od okraje Prahy.
Leží v nadmořské výšce 205 metrů nad mořem na jihozápadním úpatí hory Říp. Obec Vražkov
je administrativně samostatná, její katastrální plocha činí 763 hektarů a má 1 katastrální území
a 1 místní část. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Roudnice nad Labem, které je
významným regionálním centrem, jelikož se zde nachází správní úřady, školy, nemocnice,
policie, sportovní, kulturní a společenské zázemí a poskytuje pracovní příležitosti obyvatelům
okolních obcí, kteří sem do zaměstnání dojíždí. Obec je členem Místní akční skupiny Podřipsko
(MAS), Dobrovolného svazku obcí Podřipsko (DSO) a Spolku pro obnovu venkova ČR.

1.2.1 Základní údaje
Obec Vražkov
Status: obec
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 – Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Roudnice nad Labem
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Roudnice nad Labem
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Katastrální plocha: 763 ha
Počet katastrálních území: 1
Počet místních částí: 1
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2021: 408
Nadmořská výška: 205 m n. m.
První písemná zpráva (rok): 1100
Obec Vražkov leží v litoměřickém okrese, který je svou rozlohou 1 032 km2 druhým největším
okresem Ústeckého kraje. Z celkové rozlohy kraje zaujímá 19,3 %. Umístění obce Vražkov
v rámci Ústeckého kraje a na mapě ukazují následující dva obrázky.

Obrázek 1 Obec Vražkov v rámci Ústeckého kraje
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Obrázek 2 Obec Vražkov – umístění na mapě

1.2.2 Vývoj počtu obyvatel
V posledních 10 letech se počet obyvatel obce Vražkov pohyboval mezi 401 – 429 obyvateli,
přičemž nejvíce obyvatel měla obec v roce 2015 (429) a nejméně v roce 2019 (401). V roce
2020 žilo v obci Vražkov 408 obyvatel; z toho 220 mužů a 188 žen a průměrný věk obyvatel
činil 41,7 let. V roce 2010 v obci žilo celkem 421 obyvatel; z toho 214 mužů a 203 žen
a průměrný věk obyvatel činil 40,6 let. Vývoj celkového počtu obyvatel obce Vražkov v letech
2010 – 2020 ukazuje následující tabulka a graf.

Tabulka 1 Vývoj celkového počtu obyvatel obce Vražkov v letech 2010 – 2020 (k 31. 12.)
Rok
Počet
obyvatel
celkem

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
421

418

419

424

415

Zdroj: ČSÚ
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Graf 1 Vývoj celkového počtu obyvatel obce Vražkov v letech 2010 – 2020 (k 31. 12.)
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1.2.3 Věková struktura
K 31. 12. 2020 žilo v obci Vražkov 408 trvale hlášených obyvatel; z toho 71 dětí do 15 let, 254
osob v produktivním věku (15 – 64 let) a 83 osob v postproduktivním věku, tzn. starších 65 let.
Podíl osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel obce činil 20,34 %; zatímco v okrese
Litoměřice činil 20,5 % a celorepublikový podíl byl 20,2 %. Podíl dětí do 14 let na celkovém
počtu obyvatel obce byl 17,4 %; v okrese Litoměřice 16,3 % a celorepublikový podíl byl
16,1 %. Podíl osob od 15 do 64 let (ekonomicky aktivních obyvatel) činil v obci Vražkov
62,25 %; v okrese Litoměřice 63,2 % a v České republice 63,8 %. Průměrný věk obyvatel obce
v roce 2020 činil 41,7 let, což je o něco méně než je průměrný věk v České republice, který
v roce 2020 činil 42,6 let a rovněž i v okrese Litoměřice, kde byl průměrný věk 42,5 let. Věkové
rozložení a průměrný věk obyvatel obce Vražkov v letech 2016 - 2020 ukazuje následující
tabulka.
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Tabulka 2 Věkové rozložení obyvatel obce Vražkov v letech 2016 – 2020 (k 31. 12.)
2016

2017

2018

2018

2020

421

426

421

401

408

muži

224

227

227

216

220

ženy

197

199

194

185

188

0-14

78

81

82

73

71

276

269

260

185

254

67

76

79

79

83

40,8

40,6

40,4

41,3

41,7

Počet obyvatel celkem
v tom
podle pohlaví

v tom ve věku (let) 15-64
65 a více
Průměrný věk
Zdroj: ČSÚ

1.3 Historické údaje
1.3.1 Historie obce
Obec Vražkov se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji, necelých 6 km jižně od
Roudnice nad Labem, při jihozápadním úpatí hory Říp. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1100.
Archeologické nálezy svědčí o tom, že Vražkov nepochybně patří k nejstarším obcím
slovanského osídlení v Čechách. Datace prvních zmínek o jeho založení vycházejí z obsahu
listiny uvedené v publikaci Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemia I. Obsah listiny je
zachován v konfirmaci českého knížete Soběslava II., originál je uložen v archivu kapituly
vyšehradské. Vražkovští vladykové byli příslušníci rodu Vršovců a záznamy se zmiňují zvláště
o dvou z nich Jarohněvovi a Nemojovi. Jarohněv dostal Mnetěš a Nemoj Vražkov. Roku 1187
větší část (jižní) Vražkova patřila premonstrátskému klášteru v Doksanech a menší (severní)
část obce byla sídlem vladyků, kteří zde měli dva dvory. Vražkovská tvrz (poprvé písemně
zmíněná v knize Hrady, zámky a tvrze Království českého z r. 1935) stála v místech, kde až do
šedesátých let 20. století byl dům č. p. 1 hostinec „U Petrželků“. Dnes se zde rozkládá dílenský
areál zemědělského družstva Říp. Za třicetileté války byl Vražkov, podobně jako okolní osady
v roce 1631, saským vojskem prakticky celý zničen. Také tvrz ve Vražkově zanikla a nebyla
již nikdy obnovena. S větším osidlováním zruinovaných usedlostí bylo započato teprve v roce
1652. Rozdělení obce mezi různé pány mělo negativní vliv na vztahy mezi obyvateli. Každá
část měla svého starostu a v dobách veliké neúrody, např. v roce 1772 a 1781, docházelo mezi
občany k řevnivosti a zášti. Aby si Vražkovští po neúrodě trochu pomohli, začali v roce 1782
pálit vápno, které vozili na stavbu tehdy budovaného Terezína. V roce 1763 občan J. Kratochvíl
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postavil ve středu obce barokní kapličku a obci ji pak daroval. V kapličce je umístěna deska se
jmény a podobenkami padlých občanů ve světové válce. Uprostřed návsi, vedle autobusové
zastávky stojí kříž z roku 1846, ke kterému byla ve dvacátých letech 20. století přistavěna
zvonička. Na přelomu 19. a 20. století zde byla postavena železniční trať od Roudnice nad
Labem ke Zlonicím. V roce 1926 byla uskutečněná elektrifikace obce.
V obci je mateřská škola, kanalizace, vodovod a plyn. Je zde také knihovna, internet a telefonní
síť. Působí zde hasiči, fotbalisté a myslivci, i když v současné době je jejich činnost omezená
a úkolem nového vedení obce bude spolkovou činnost oživit.

1.3.2 Historie sportu – počátek organizovaného sportu v obci
Stejně jako ve většině malých venkovských obcích hraje nejvýznamnější roli v oblasti sportu
kopaná a fotbalové kluby, následované zejména hasiči a myslivci. Nejinak tomu bylo i ve
Vražkově, kde byl 8. prosince 1931 na I. valné hromadě konané ve spolkové místnosti
u p. Šťastného ustaven oddíl kopané s názvem Sportovní klub Vražkov. V letošním roce tak
vražkovští fotbalisté oslaví 90. let výročí své činnosti.
První zápasy s Mnetěší či Straškovem se hrály na louce nebo na malém plácku mezi akáty za
straškovským kostelem. Kličkovat s míčem a přihrávat si ho mezi letitými jasany bylo dosti
komplikované a tak bylo třeba zajistit hřiště. To bylo získáno a vybudováno na pozemku
dřívější školní zahrady u nádraží. Na zahajovací zápas při jeho otevření bylo pozváno mužstvo
SK Miletice. Fotbalisté Vražkova vyhráli po velkém boji 6:5. Vítězství mělo mezi příznivci SK
Vražkov takovou odezvu, že k odvetě do Miletic jela výprava kolem 70 lidí na kolech.
Slavnostně otevřeno bylo fotbalové hřiště v neděli 10. dubna 1932 přátelským zápasem
opětovně s SK Miletice, který skončil nerozhodně 5:5. Určitý předěl v činnosti SK Vražkov
znamenal rok 1949. Rozhodnutím nadřízených orgánů se ze Sportovního klubu Vražkov stal v
lednu oddíl kopané Sokola Vražkov. Tento název klubu vydržel až do roku 2018, kdy byla opět
nařízena změna názvu klubu na „zapsaný spolek“ a proto se přistoupilo se proto k původnímu
názvu SK VRAŽKOV z.s.
V průběhu času tým dosahoval střídavých úspěchů, ale na začátku 50. let patřil v rámci okresu
k nejlepším. V roce 1951 se vražkovští fotbalisté stali přeborníky kraje a v roce 1954 se
probojovali do I. B třídy. Také mládež obce Vražkov ve sportovních hrách vesnické mládeže
(SHVM) dosáhla vynikajících úspěchů, když zvítězila v krajské soutěži SHVM. Další větší
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úspěch následoval až v sedmdesátých letech, kdy se fotbalisté probovali do II. třídy.
Dlouholetou tradici má i Sbor dobrovolných hasičů Vražkov, který byl založen v roce 1905
a bez přerušení funguje do současnosti. Myslivecké sdružení Vražkov je činné v rámci
Mysliveckého sdružení „Pod Řípem“ v Mnetěši. Po roce 2000 byly obci v činné ještě další
místní spolky – Klub žen, Kynologický klub a turistický oddíl mládeže Javory.1

2

Základní východiska

Jedním ze základních předpokladů spokojenosti občanů se životem v obci je kulturní
a společenský život a nabídka možností pro aktivní trávení volného času a sportovního vyžití.
Obec Vražkov se snaží vzhledem ke své velikosti poskytnout svým občanům základní sportovní
zázemí a vybavení a zajistit různorodé možnosti sportovního vyžití, pohybových aktivit
a trávení volného času.

2.1 Popis současného stavu sportu a možnosti aktivního trávení volného času
a sportovního vyžití v obci
V obci Vražkov se v současné době nachází fotbalové hřiště, multifunkční hřiště na volejbal,
nohejbal, házenou, tenis a další sporty, dětské hřiště a hřiště u Mateřské školy s novými
bezpečnými herními prvky. Multifunkční asfaltové hřiště, které se nachází v blízkosti
fotbalového hřiště, není v dobrém technickém stavu a je plánována jeho celková rekonstrukce.
Další možnosti trávení volného času v obci Vražkov a jejím okolí přináší mimořádně atraktivní
lokalita u památné hory Říp na vrcholu s Rotundou sv. Jiří postavenou v románském stylu.
Řadu zajímavých možností nabízí i navazující Polabí zejména pak pro cyklistiku a pěší
turistiku. Přes obec vede turistická cesta na Říp (od nádraží) a v okolí jsou i doporučené
cyklistické trasy (žádná značená cyklotrasa), které jsou ale zakresleny v cyklogenerelu
zpracovaném pro Roudnicko a evidovány na cykloserverech. Potencionální možnost rekreačně
sportovního vyžití v území má i hipoturistika, jelikož v sousední obci Krabčice se nachází
tréninkové centrum dostihových koní DARHORSE s vybaveným areálem a závodištěm
a územím prochází i hipostezka.
V oblasti sportovních aktivit dětí má nezastupitelnou roli i Mateřská škola Vražkov, kterou

1

Zdroj: Vražkov dějiny obce, rok vydání 2010
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navštěvuje 28 dětí. Pro pohybové aktivity dětí je ve škole k dispozici mini tělocvična-herna.
Součástí mateřské školy je i zrevitalizovaná zahrada s novými bezpečnými herními prvky, které
po skončení provozu školy je k dispozici veřejnosti.
Obec Vražkov vnímá podporu a rozvoj sportovních a volnočasových aktivit občanů jako svoji
prioritu, do které chce v příštích letech investovat finanční prostředky a to jednak na obnovu
a rekonstrukci sportovních zařízení a vybavení, ale také iniciovat a pořádat sportovní akce
a soutěže a podporovat místní organizace či jednotlivce, kteří se budou chtít sportovním
aktivitám věnovat, popř. je i pořádat. Proto obec v nedávné době zavedla pravidelné sportovní
středy, o víkendech pořádá sportovní odpoledne, uspořádala sportovní dopoledne Dětský den,
připravuje dětské závody ve sportovním rybaření a podala žádost o dotaci na rekonstrukci
multifunkčního hřiště a dále plánuje vybavení hřiště sportovní technikou a nákup techniky pro
sekání hřiště.
V obci působí místní spolky - fotbalový klub SK VRAŽKOV z.s., Sbor dobrovolných hasičů
Vražkov a myslivci pod Mysliveckým sdružením „Pod Řípem“ v Mnetěši, kteří se podílejí na
pořádání sportovních a kulturních akcí. Jedná se například o akce - sportovní den a fotbalový
turnaj „O pohár starosty obce Vražkov“ (dříve „Memoriál Josefa Dvořáka“), které pořádá
fotbalový klub SK VRAŽKOV z.s.

2.2 Vymezení problémových okruhů, silných a slabých stránek
Jak bylo uvedeno výše, sport, pohybové aktivity a aktivní trávení volného času hrají významnou
roli v mnoha oblastech života občanů všech věkových kategorií. Pohybové aktivity hrají
významnou roli již u dětí a žáků ve škole, ať už se jedná o povinné hodiny tělesné výchovy
či školní sport v odpoledních hodinách v rámci mimoškolního vyučování (sportovní kluby
a kroužky). V posledních letech dochází k odlivu dětí a mladých lidí z oblasti organizovaného
sportu, jak vyplývá z dat České unie sportu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a škola tak zůstává jediným prostředím, kde se děti pohybu věnují.
2.2.1 SWOT analýza
Metoda SWOT analýzy byly použita pro zjištění silných a slabých stránek současné situace
v oblasti sportu a definování budoucích příležitostí a hrozeb (rizik) pro další rozvoj sportu v obci.
Tyto zjištěné informace byly přehledně uspořádány do následující tabulky. Ze zjištěných příležitostí
a problémů poté vychází plán aktivit, které chce obec s různou prioritou realizovat.
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SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

- dlouhodobá tradice sportu v obci
- zájem občanů o sportovní aktivity a akce
- pozitivní přístup vedení obce k rozvoji
oblasti sportu, vytváření adekvátních
podmínek a budování a rekonstrukce
sportovní infrastruktury
- základní sportovní infrastruktura
a vybavení
- plánované investice do sportovní
infrastruktury ze strany obce
- zahrnutí rozvoje sportu do strategických
dokumentů obce (Plán rozvoje sportu,
Strategie rozvoje obce)
- vysoký potenciál území obce a hory Říp
pro rozvoj turistiky, cyklistiky a aktivního
trávení volného času
- dostatečné a včasné informování
o sportovních akcích a aktivitách v obci

- snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní
trávení volného času
- nezdravý životní styl občanů zejména pak
dětí a mládeže
- neexistující trávení volného času seniorů
- vysoké náklady na budování
a rekonstrukce sportovní infrastruktury
- nízká veřejná finanční podpora sportu
obecně, nedostatečné financování ze
strany státu
- chybějící prostředky na odměňování
dobrovolníků
- administrativní náročnost dotačních
programů pro rozvoj sportovní
infrastruktury a závislost na dotacích
a grantech pro financování oblasti sportu
- zvyšující se náklady na provoz
sportovních zařízení

Příležitosti

Hrozby

- využití zájmu občanů o aktivní trávení
volného času a sportování
- využití celospolečenského trendu
rostoucího zájmu o zdravý životní styl
- možnost rozšiřování nabídky sportovních
aktivit
- obnova a rekonstrukce sportovní
infrastruktury pro zvýšení zájmu o sport
v obci
- podpora a iniciace rozvoje sportu a trávení
volného času ze strany obce
- podpora a ocenění dobrovolníků - trenérů
a vedoucích sportovních kroužků,
pořadatelů sportovních akcí
- oživení tradic sportovních a společenských
akcí pořádaných místními spolky a jejich
aktivizace k práci s dětmi, mládeží, ale
i ostatních věkových skupin vč. seniorů
- možnost většího zapojení seniorů a rodičů
na mateřské/rodičovské dovolené
k aktivnímu trávení volného času

- zvyšování nákladů na výstavbu
a rekonstrukce sportovní infrastruktury
- zvyšování nákladů na sportovní
a volnočasové aktivity
- nedostatek finančních prostředků na
provoz sportovišť a sportovních zařízení
- nedostatek zdrojů v rozpočtu obce
a dotačních zdrojů na rekonstrukce
sportovní infrastruktury a na nové
projektové záměry investičního
charakteru
- stoupající trend nízkého zájmu dětí
a mládeže o sportovní aktivity v důsledku
preference pasivního trávení volného času
u počítačů
- obezita, pohybové a zdravotní problémy
dětí a mládeže v důsledku nezájmu o sport
- nedostatek vedoucích pro zajištění
sportovních kroužků a vedení sportovních
klubů
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- využití dotačních titulů za účelem podpory
sportu v obci a výstavbě a obnově
sportovní infrastruktury
- potenciál rozšíření společných
meziobecních sportovních aktivit a klání

3

- problémy (zdravotní, sociální,
ekonomické) způsobené pandemií
Covid -19

Multiplikační dopady sportu

Sport a pohybové aktivity občanů jsou významnou součástí života společnosti s pozitivním
dopadem do mnoha jeho oblastí – zdravotní, rekreační, sociální i ekonomické. Sport, pohybové
a volnočasové aktivity občanů všech věkových skupin mají výrazný vliv na zdravotní stav populace,

zdatnost a fyzickou kondici, na životní styl populace, regeneraci pracovní síly, seberealizaci
a zejména u dětí a mládeže na rozvoj osobnosti, sociálního vědomí a formování hodnotového
systému. Významná role sportu je i v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální integrace a v prevenci
negativních společenských jevů. V neposlední řadě sport pomáhá i občanům se sníženými
schopnostmi, usnadňuje jim vyrovnání se s handicapem a usnadňuje jejich zařazení do většinové
společnosti.
Prokázané jsou i ekonomické přínosy sportu a to jak domácími (Analýza financování sportu v ČR,
MŠMT, 2009, Koncepce financování sportu v ČR, KPMG), tak i zahraničními studiemi, včetně
nejznámější citace z Davoského ekonomického fóra: „Jeden dolar investovaný státem do
pohybových aktivit obyvatel ušetří státu 4 dolary ve zdravotnictví“.2

4

Strategické cíle v oblasti sportu

Tato část plánu je zaměřena na definování strategických cílů a priorit obce v oblasti sportu a
jeho rozvoje a na stanovení konkrétních opatření a investičních i neinvestičních záměrů k jejich
dosažení a naplnění. Specifikace priorit, cílů a projektových (investičních i neinvestičních)
záměrů obce vyplývá z potřeb zjištěných z analýzy současného stavu sportu a ze SWOT
analýzy. Obec Vražkov si stanovila 3 základní prioritní oblasti pro zajištění rozvoje sportu
v obci: 1. Sportovní infrastruktura, 2. Sport dětí a mládeže a 3. Sport pro všechny.

2

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 až 2028
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PRIORITY
1. PRIORITA 1 Sportovní infrastruktura
Pro realizaci sportovních aktivit je nezbytná sportovní infrastruktura (hřiště, sportoviště,
tělocvična aj.). Úkolem obce v této oblasti je zajistit dostatečně kvalitní sportovní zázemí,
zařízení a vybavení, jejich výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování pro sportovní
činnost občanů. Pro zajištění udržitelnosti a rozvoje sportu a pohybových aktivit se obec snaží
vytvořit kvalitní infrastrukturu pro sportovní a volnočasové aktivity občanů a zajistit podporu
pro její výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz formou financování z vlastních i cizích zdrojů,
jako jsou krajské, národní a evropské dotace a granty na podporu sportu z nadací či soukromých
zdrojů atp.

2. PRIORITA 2 Sport dětí a mládeže
Sport a pohybové aktivity dětí a mládeže jsou nezbytné pro zdravý tělesný růst, fyzickou
kondici a psychický vývoj. Mají pozitivní vliv na rozvoj osobnosti, sociálního vědomí
a formování hodnotového systému mladého člověka. Významnou roli hrají ve výchově,
vzdělávání, sociální integraci a v prevenci negativních společenských jevů. Pro dítě a mladého
člověka pohyb a sport představují smysluplnou činnost, přináší pocit sounáležitosti a navozují
pocit bezpečí. Tuto zásadní roli sportu si obec uvědomuje, a proto vytváří podmínky pro jeho
realizaci již od útlého věku dítěte.
3. PRIORITA 3 Sport pro všechny
Sport pro všechny zahrnuje organizovaný i neorganizovaný sport, pohybové a volnočasové
aktivity pro všechny obyvatele obce bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti. Spolu se zdravým
životním stylem má významný dopad na tělesné a duševní zdraví, zdatnost a fyzickou kondici
člověka, umožňuje sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizaci a aktivní
odpočinek. Sport pomáhá i občanům se sníženými schopnostmi, usnadňuje jim vyrovnání se
s handicapem a usnadňuje jejich zařazení do většinové společnosti. Obec si uvědomuje tyto
pozitivní zdravotní, sociální i ekonomické dopady sportu a proto podporuje a organizuje
sportovní akce pro všechny, investuje prostředky, čas a úsilí do podpory a rozšíření možností
sportovních a volnočasových aktivit a podporuje rozvoj místních zájmových organizací
a sdružení.
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POPIS CÍLŮ A OPATŘENÍ
Priorita

PRIORITA 1 Sportovní infrastruktura

Cíl

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové a volnočasové
aktivity občanů, její modernizace, výstavba, rekonstrukce, udržování
a provozování.

Opatření č. 1 Modernizace a rozvoj sportovišť, sportovních zařízení a vybavení
ve vlastnictví obce a místních spolků.
Cílem opatření je zajištění systematické podpory a finančních prostředků
z rozpočtu obce a dostupných dotačních programů a grantů pro zajištění
modernizace, rekonstrukce, popř. výstavby nové sportovní infrastruktury,
její údržby a provozování. Jedná se konkrétně o rekonstrukci multifunkčního
hřiště a vybavení hřiště sportovní technikou a novým sportovním
vybavením.

Priorita

PRIORITA 2 Sport dětí a mládeže

Cíl

Podněcování, podpora a motivace dětí a mládeže k aktivnímu trávení
volného času, budování pozitivního vztahu ke sportu, osvojení pohybových
návyků a činností, tak aby se sport a pohyb staly samozřejmou součástí jejich
životního stylu. Rozvíjení schopností a dovedností, nabídka smysluplné
zábavy a pořádání sportovních a společenských akcí pro děti.

Opatření č. 1 Pořádání sportovních akcí a soutěží, rozšíření jejich nabídky a iniciace
akcí pro aktivní život dětí a mladých lidí.
Cílem opatření je „zvednout“ děti a mládež od počítače, motivovat
a aktivizovat mládež, tak aby se sport a pohyb staly součástí jejich životního
stylu, který povede ke zdraví, zdatnosti a kondici. Nabídnout další možnosti
trávení volného času, např. rybaření, turistika atp. a podporovat
a spolupodílet se na tradičních i nových sportovních akcích.
Opatření č. 2 Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť a herních prvků.
Pro motivaci dětí a mládeže ke sportu je třeba mít k dispozici kvalitní
sportovní zázemí a hrací prvky i pro ty nejmenší děti. Cílem opatření je
zajistit bezpečné, moderní, zajímavé herní prvky a hřiště pro vyžití dětí.
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Opatření č. 3 Podpora školy při zajišťování moderního zázemí pro tělocvičné činnosti
a motivačně-sportovní aktivity.
Cílem opatření je věnovat pozornost pohybovým aktivitám a hrám dětí již
na úrovni mateřské školy, vytvořit jim zázemí pro tělocvičné činnosti,
dovednosti a jejich učení, tak aby si vytvořily pohybové návyky a kladný
vztah ke sportu již v dětství. Dětské hřiště s herními prvky v zahradě
využívat i pro odpolední mimoškolní aktivity větších dětí navštěvujících
základní školu.

Priorita

PRIORITA 3 Sport pro všechny

Cíl

Podpora a organizace sportovních a společenských akcí pro všechny občany
obce. Iniciace pořádání sportovního vyžití a aktivní zábavy místními spolky
a zájmovými organizacemi a rozšíření možností sportovních
a volnočasových aktivit. Podpora spolupráce v oblasti sportu, turistiky
a pořádání přátelských fotbalových utkání mezi okolními obcemi. Zvýšení
informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a propagace
sportovních akcí. Pohyb přináší i účast na dobrovolných akcích zaměřených
na ochranu životního prostředí a zvelebovaní obce, jako jsou například akce:
Ukliďme Česko, čištění rybníku, úklid sportovišť atp.

Opatření č. 1 Podpora a rozšíření možností sportovních a pohybových aktivit pro
všechny občany včetně seniorů a hendikepovaných osob pro podporu
zdravého životního stylu.
Cílem opatření je usilovat o zlepšení stávající situace v současné době
převládajícího nižšího zájmu o sport napříč všemi věkovými kategoriemi,
zatraktivnění sportu a pohybu rozšířením nabídky sportovních možností
a začlenění některých skupin obyvatelstva – seniorů, hendikepovaných
a dlouhodobě nemocných osob.
Opatření č. 2 Oživení a podpora činnosti sportovních spolků a jejich motivace
k pořádání sportovních akcí. Spolupráce s okolními obcemi při
pořádání sportovních soutěží a klání.
Cílem opatření je zabezpečení podmínek a zkvalitnění zázemí pro
provozování sportovních aktivit v rámci místních sportovních klubů. Jedná
se především o finanční podporu fotbalového klubu, hasičů, popř. myslivců,
kteří se věnují sportu mládeže a dospělých a ve spolupráci s okolními obcemi
pořádají sportovní soutěže, turnaje a klání.

17/20

Plán rozvoje sportu obce Vražkov
Opatření č. 3 Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času
a propagace sportovních či jiných volnočasových akcí.
Cílem opatření je pravidelně a v dostatečném časovém předstihu informovat
občany obce o pořádání různých sportovních a volnočasových akcích v obci
Vražkov i v okolních obcích. Poskytovat místním sportovním organizacím
možnosti prezentovat a propagovat nabídku pořádaných aktivit široké
veřejnosti informačními kanály obce, jako jsou například místní rozhlas,
obecní zpravodaj, výlep plakátů, webové stránky či sociální sítě obce atp.

5

Financování sportu

5.1 Zdroje financování sportu
Obec Vražkov zajišťuje podporu a rozvoj sportu jednak formou investic do modernizace,
rekonstrukcí, udržování a provozování stávajících sportovišť a sportovních zařízení a dále
prostřednictvím individuálních dotací či jednorázových darů místním spolkům a zájmovým
organizacím. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté především z vlastních příjmů rozpočtu
obce. Náklady na modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury jsou ale velmi vysoké,
vlastní prostředky z rozpočtu obce zpravidla na tyto investiční akce nestačí a obec je nucena
zajistit finanční prostředky z dostupných nenárokových dotačních titulů – evropských,
národních či krajských programů.
Obec Vražkov zajišťuje rozvoj sportu i nepřímou podporou, např. formou propagace
a prezentace nabídky sportovních akcí, organizačním zajištěním sportovních akcí či pomocí
s administrací žádostí o dotaci místním spolkům a organizacím.

5.2 Projekty – přehled investičních a neinvestičních záměrů rozvoje sportu
Tato část dokumentu přináší souhrn plánovaných investičních a neinvestičních záměrů obce
a místních spolků (SK Vražkov, SDH Vražkov) v krátkodobém až střednědobém časovém
horizontu. Projektové záměry jsou v různém stupni připravenosti, např. úvaha, studie
proveditelnosti, projektová dokumentace, stavební povolení atp., osahují předpokládaný termín
realizace

a

odhad

nákladů.

Časový

horizont

implementace

plánu

odpovídá

5 rokům. Plán je otevřený případným změnám ve smyslu úprav stávajících projektových
záměrů či doplnění záměrů nových.
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INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

Obec
Vražkov

Název
projektového
záměru
Rekonstrukce
multifunkčního
hřiště pro volejbal,
nohejbal, tenis,
házenou atd.

Obec
Vražkov

Nákup techniky pro
sekání plochy hřiště

150 000

2023

předpoklad

SK Vražkov

Vybavení hřiště
sportovní technikou

20 000

2021

sběr požadavků

Investor

Přípravka žáků
Sbor
dobrovolných
hasičů
Vražkov

Rekonstrukce
techniky

Předpokládané Předpokládaný
Stupeň
náklady
termín
připravenosti
v Kč
realizace
800 000
2022
podána žádost
o dotaci

10 000

2022-2026

20 000

2022

Účast na
společenských
akcích

Propagační
činnost
výběr prvků

2022-2026

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Investor

Obec
Vražkov

Název
projektového
záměru
Sportovní odpoledne

Předpokládané Předpokládaný
Poznámka
náklady
termín
v Kč
realizace
každou
středu
průběžně
-

Obec
Vražkov

Sportovní dopoledne
(Dětský den)

1 728

Obec
Vražkov

Podpora a rozšíření
možností sportovních
a pohybových aktivit

-

Obec
Vražkov

Údržba a provoz
sportovišť a
sportovních zařízení

-

Obec
Vražkov

Rozvoj sportovních a
turistických aktivit

Obec
Vražkov

Sportovní rybaření
Dětské závody

srpen

každoročně

průběžně

průběžně

průběžně

průběžně

20 000

2022-2026

hledání
dobrovolníků

10 000

2021

čištění rybníku

30 000

2022-2026

doplnění
druhové sklady
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ryb
Obec
Vražkov

Čištění rybníku

7 042

květen

každoročně

Obec
Vražkov

Ukliďme Česko

1 000

duben

každoročně
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