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Obsahem plánu rozvoje sportu ve Velkých Petrovicích je vymezení 

oblastí podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních 

aktivit k zajištění kvalitního sportovního vyžití pro občany obce. Součástí 

tohoto plánu je rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu obce, 

které jsou potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových možností i 

personální odpovědnosti. 

Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce 

Velké Petrovice. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky  

2020–2025. Plán rozvoje sportu obce Velké Petrovice  

2020–2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 

znění pozdějších předpisů: 

- Sportem je každá forma tělesné činnosti, 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 organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než 

dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost 

v oblasti sportu. 

- Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce 

skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace 

evidována. 

- Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a 

pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva. 

- Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich 

soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. 

 

 

 

 



Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Velké 

Petrovice se proto rozhodly vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení 

sportu na svém území. Úkolem obce je vytvořit příznivé podmínky pro sport, 

zejména: 

 

- Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty, včetně 

zdravotně postižených občanů 

- Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních 

zařízení a poskytnout je pro sportování občanů 

- Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení 

- Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

 

Obec Velké Petrovice si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou obce 

do budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému, 

sportovnímu využití volného času a předcházet tak negativním společenským 

jevům.  

Význam sportu pro děti a mládež:  

- Zdravý životní styl,  

- Sociální kontakt,  

- Smysluplné trávení volného času,  

- Seberealizace,  

- Aktivní odpočinek. 

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů. 

Význam rekreačního sportování:  

- Významný výchovný prostředek,  

- Socializační faktor,  

- Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,  

- Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka. 

 

 

 

 



A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

 

V obci Velké Petrovice je vybudována dostatečná sportovní infrastruktura. 

Nachází se zde venkovní zatravněné hřiště, dva antukové tenisové kurty 

(využívané i na nohejbal), tělocvična pro různé volnočasové vyžití v budově 

OÚ/MŠ, venkovní dětské hřiště vedle mateřské školy. V sále u hasičského sboru 

se zejména v zimních měsících schází občané a hrají ping-pong. 

K tradičním sportovním aktivitám v obci Velké Petrovice se dlouhodobě řadí 

nohejbal. Každoročně se zde pořádá turnaj trojic „Velkopetrovická smeč“ na 

místních tenisových kurtech. Na pořádání akce se podílí také SDH Velké 

Petrovice. 

V místní tělocvičně probíhá pravidelné páteční zdravotní cvičení pro ženy vhodné 

pro všechny věkové kategorie. V konkrétním případě této zájmové aktivity činí 

kapacita tělocvičny 14 míst. 

Pro děti je k dispozici venkovní hřiště s dětskými prvky. Hřiště se nachází u 

mateřské školy a slouží potřebám předškolních dětí. Vybavení je v dobrém stavu 

a čítá následující prvky – pískoviště, skluzavku, dřevěný altánek s krytým 

prostorem pro interaktivní aktivity, průlezky, houpačky apod.  

Ve Velkých Petrovicích působí tradičně nejaktivnější spolek Sbor dobrovolných 

hasičů. SDH v Petrovicích započal svoji činnost 15. června 1880. Dalšími 

sportovně zaměřenými organizacemi fungujícími v obci jsou například hokejový 

tým HC Jamajští tygři, či Tělocvičná jednota Sokol (první oddíl zde vznikl v roce 

1910 s celkovým počtem 42 členů). 

V současnosti je v řešení projekt města Police nad Metují „Cyklotrasa Žabokrky – 

Velké Petrovice“, který je zaměřen na výstavbu cyklostezky podél silnice II/303 

v úseku Žabokrky – Velké Petrovice. Svedením cyklostezky ze silničního tahu 

dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen cyklistů, ale všech účastníků místního 

provozu.  

Obcí prochází značené turistické trasy. Poutavou turistickou trasou je cesta 

z nádraží ČD v Polici nad Metují, proti toku řeky Metuje do Velkých Petrovic a pak 

dále kolem zříceniny hrádku Vlčinec ze 14. století do Maršovského údolí a 

líbeznou soutěskou pak po 3 km do vsi Maršov. 

Sportovní zázemí ve smyslu venkovního hřiště a tenisových kurtů je ve 

vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Velké Petrovice a obec si jej prozatím pouze 

pronajímá. V budoucnu obec plánuje hřiště a tenisové kurty odkoupit a opravit 



antuku. Zbývající zmiňovaná sportovní infrastruktura je ve vlastnictví obce, která 

jej financuje ze svého rozpočtu.  

 

Názory občanů byly zjišťovány v průběhu dotazníkového šetření. Celkem 45 % 

občanů je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno. Téměř 60 % 

respondentů hodnotí pozitivně také dětská hřiště a místa pro hraní dětí. 

 

Obecně se dá říci, že obec všechny akce spolků a sportovní činnost podporuje.  

 

SWOT ANALÝZA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Výrazný a trvalý zájem představitelů 

obce o rozvoj a podporu sportu 

Pozemky se stávající sportovní 

infrastrukturou nejsou v majetku obce 

Vyhovující sportovní infrastruktura 
Nedostatečné sportovní vyžití pro 
seniory 

Aktivní sportovní kluby a pořádání 
tradičních sportovních akcí 

Pasivní přístup mládeže ke sportovně 
zaměřeným volnočasovým aktivitám 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Odkoupení sportovní infrastruktury 
od TJ Sokol Velké Petrovice 

Prohlubující se podceňování významu 
sportu 

Rozvoj spolkových činností v obci 

Pokles zájmu mládeže o sportování v 

souvislosti s nárůstem nabídky jiných 
volnočasových aktivit 

Spolupráce obce a MŠ na účasti dětí 

ve sportu 

Chybějící podrobné poznatky o 

technickém stavu sportovišť v obci 

 

 



B. PRIORITNÍ OBLASTI 

 

1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

➢ Popis priority: Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný 

růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a 

mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně 

patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování 

samozřejmé každodenní potřeby mladých. 

 

o Opatření 1.1.: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního 

a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí, podpora 

tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé. 

 

1.1.1. Aktivita 
Podpora činnosti místních sportovních oddílů zaměřených na 

děti a mládež 

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 

1.1.2 1.1.2 Aktivita 
Podpora MŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního 
zázemí pro tělocvičné činnosti  

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 

1.1.3 Aktivita Údržba a zajišťování bezpečnosti stávajícího dětského hřiště  

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 



2. SPORT PRO VŠECHNY 

 

➢ Popis priority: 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 zdravého životního stylu, sociální 

kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní 

odpočinek.  

 

o Opatření 2.1.: Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění 

dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na 

území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce 

pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel. 

 

2.1.1 Aktivita Podpora činnosti místních sportovních oddílů  

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 

2.1.2 Aktivita 
Výkup pozemků se stávající sportovní infrastrukturou a její 
následná revitalizace (např. oprava antuky) 

Očekávané náklady: 200 tis. Kč 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 

2.1.3 Aktivita Podpora cyklodopravy  

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 



2.1.4 Aktivita 

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení 

volného času a podpora v oblasti propagace sportovních 

akcí 

Očekávané náklady: Dle potřeby 

Financování: Obec Velké Petrovice 

Odpovědnost: Obec Velké Petrovice 

Termín realizace: Průběžně 

 


