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ÚVOD 
 

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Modřovice je zpracován ve 

smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni 
pozdějších předpisů.  

Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může 
měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.  

Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho 
rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci. 

 
 

ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, 
které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o 

dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování 
zdraví, dosaženi výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj 

společenských vztahů. 

 
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport 

a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního 
charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované i 

neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udrženi 
nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice. 

 
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, 

zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru. 
 

Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, 
rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni 

činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je 
vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném 

čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na 

odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů 
odbornou kvalifikaci. 

 
Výbor pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán zastupitelstva 

obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se na 
sportovních činnostech v obci. 

 
 

ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU 
 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné 
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

 
➢ zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
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➢ zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 
postižených občanů 

➢ zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
➢ kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni, 

➢ zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
➢ obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán 

rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. 
 

 
OBEC MODŘOVICE 

 
Základní informace 

Kraj: Středočeský 

Okres: Příbram 

Správní obvod: Příbram  

GPS souřadnice: 49.617356N, 13.956378E  

Nadmořská výška: 555 m n. m. 

První pís. zmínka: rok 1367 (652 let) 

Katastrální výměra: 319 ha 

Počet obyvatel: 88 – k 1.1.2019 

PSČ: 262 42 

Adresa URL: www.modrovice.cz  

 

 
 
 

Obec Modřovice se rozkládá zhruba 8 km jihozápadně od města Příbrami, 

7 km severovýchodně od Rožmitálu pod Třemšínem a 7 km severně od 
Březnice. 

 

Ves je poprvé zmiňována v historickém dokumentu, který pochází z roku 
1367. Tento rok je také považován za datum založení osady. 

 
Obec leží v převážně zemědělské krajině, ale v blízkosti jsou k nalezení 

krásné středočeské hájky, které jsou velmi vhodné k procházkám, 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/kraj/2/stredocesky/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8376/pribram/
https://mapy.cz/zakladni?x=13.956378&y=49.617356&z=14&source=coor&id=13.956378%2C49.617356
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8195/modrovice/pocet-obyvatel/
http://www.modrovice.cz/
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odpočinku či sběru hub i dalších lesních plodin. Pro občany je také 
výhodou klid, který zde panuje. 

 

V katastru obce Modřovice se nachází několik rybníků a protéká tudy 
potok Modřejka. 
 

VÝVOJ POČTU OBYVATEL 2013-2019 

 

20 

 

Datum 
Muži (do 

15.let) 

Muži (nad 

15.let) 

Ženy (do 

15.let) 

Ženy (nad 

15.let) 
Změna Celkem 

1.1.2019 13 36 4 35 2 88 

1.1.2018 13 33 5 35 0 86 

1.1.2017 12 34 4 36 2 86 

1.1.2016 12 33 4 35 -1 84 

1.1.2015 12 32 4 37 4 85 

1.1.2014 10 30 4 37 3 81 

1.1.2013 8 29 3 38   78 

Zdroj: mvcr.cz 

AKTUÁLNÍ STAV 
 

V obci se nachází volně přístupné fotbalové hřiště s travnatým 
povrchem a v těsné blízkosti i dětské hřiště, které obec průběžně udržuje 

a doplňuje. Občané obce mohou využít k pěší turistice a cykloturistice 
místní komunikace, které se napojují v nedalekých obcích na cyklostezky. 

Obec se zasazuje i o zapojení občanů obce při volnočasových aktivitách. 
Na místním hřišti se pravidelně pořádá Dětský den, fotbalový turnaj anebo 
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také každoroční pálení čarodějnic. Hřiště bylo vybudováno v roce 2006 a 
obec Modřovice se stará o jeho úpravu.  
 

Činnostem v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje 
v převážné míře Sbor dobrovolných hasičů Modřovice. 

 

 
a) SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU OBCE 

 
 

 
 
Obr. 1 Dětské hřiště Modřovice z roku 2006 

 
 

b) CYKLISTIKA 
 

Obcí Modřovice přímo prochází cyklotrasa č. 8213 
 

Trasa: Třebsko – Modřovice – Zadní Poříčí – Hlubyně – Březnice 
 

Ve 2 km vzdálené obci Třebsko se nachází cyklotrasa  
 

č. 8212 - Trasa: Řeteč – Tušovice – Tochovice – Třebsko a 
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cyklotrasa č. 302 Dolní Líšnice - Hořovice 

Trasa: Dolní Líšnice, Smlotely, Milín, Lazsko, Třebsko, Vysoká u Příbramě, 

Bohutín, Příbram, Podlesí, Lhota u Příbramě, Obecnice, Bratkovice, 
Čenkov, Jince, Křešín, Felbabka, Rpety, Hořovice 

 
c) BĚHÁNÍ 

 

Někteří obyvatelé obce se pravidelně věnují běhu. Využívají k tomu 

zejména přírodní nezpevněné cesty vedoucí obcí a v jejím nejbližším okolí. 

Je v zájmu obce podporovat venkovní sportovní aktivity, včetně běhání. 

Ačkoliv zde není potřeba budování infrastruktury a dalších investic, je 

důležité zachovat existenci okružních přírodních cest a poskytnout tak 

obyvatelům bezpečné a atraktivní trasy pro běhání. 

 

d) PĚŠÍ TURISTIKA A DALŠÍ SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V 

OKOLÍ 

Možnosti občanů obce Modřovice, jak aktivně trávit volný čas v okolí do 10 

km od obce – pěšky, na kole, popřípadě autem, autobusem. 
                                                         

Březnice – zámek, zámecký park, koupaliště, synagoga, židovský hřbitov  

Brdy (CHKO) – vodní nádrž Pilská, vodní nádrž Láz, vrchol Tok, vrchol Praha, Malý 
Tok  

Chrást – multifunkční hřiště, Tuháčkův běh 

Kamenná – židovský hřbitov, starý zámecký park  

Lazsko – kaplička, rybník Stříbrný, anděl (dřevěná socha), žabí tůňky  

Lešetice - Památník Vojna, Po stopách politických vězňů (naučná stezka), halda 
(výhled do okolí), vrch Vojna  

Ostrov - křížky kolem vsi na hezkých místech  

Příbram – Svatá Hora, Hornické muzeum, areál Nový rybník (koupání, minigolf), 
aquapark  

Rožmitál p. Třemšínem – Podbrdské muzeum, koupaliště, zámek (zavřený 
v soukromém vlastnictví), hasičské muzeum, rozhledna, lipová alej (lípa Johanky 
z Rožmitálu), cvokařské muzeum (ve St. Rožmitálu), farní kostel Povýšení sv. Kříže 
(hrával zde J. J. Ryba)  

Tochovice - zámek, zámecký park, kaple sv. Anny, začátek bývalé vlečky k Orlické 
přehradě, fitness hřiště pro všechny věkové kategorie, každoročně se koná 
Tochovický kros Podrejžím  

Třebsko - kostel Nanebevzetí Panny Marie, keltské valy, cyklostezka do Tochovic  
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Vysoká u Příbrami – Památník A. Dvořáka, Rusalčino jezírko  

Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu u Příbrami spojuje bývalou jezuitskou 
rezidenci v Březnici s poutním místem na Svaté Hoře - VII. kříž (kaple) dochovaná 
kaple, stojí v katastru Modřovice, za rybníkem a potokem Modřejka, vpravo, za 
ohybem cesty.  

                                        

 
 

VIZE A PRIORITY 

 
Obec Modřovice se snaží o to, aby občané obce měli zájem o sport 

jako o samozřejmou součást zdravého životního stylu. 
Obec by také ráda v budoucnu zmodernizovala vybavení výše 

zmíněného dětského hřiště a pořídila hřiště pro nohejbal/volejbal nebo 
fitness hřiště pro občany každého věku. 

Cílem je, aby všechna sportoviště a herní prvky byly přístupné bez 
omezení, bezpečné, rozvíjely pohybovou aktivitu občanů, byly v blízkosti 

bydliště a zvyšovaly atraktivitu obce pro obyvatele a návštěvníky. 
 

V rámci Komplexních pozemkových úprav, které právě probíhají, se 
obec bude snažit, aby se polní cesty nacházející se na území obce, 

napojily na již stávající cyklotrasy v okolních obcích mimo hlavní silnici č. 
III/1911.  

 
V obci chybí plnohodnotné a kvalitní místo pro sportovní vyžití a 

aktivní trávení volného času především pro děti ve věku do 15 let. 

 
Sbor dobrovolných hasičů Modřovice se bude snažit více pracovat    

s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit trávení volného času. SDH 
Modřovice má v současnosti asi 15 členů středního a staršího věku.  

 
V obci se nachází též vodní plochy (např. Hrádecký rybník), které 

bude možno po rekonstrukci a odbahnění v budoucnu využít 
k rekreačnímu rybolovu.  

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Hora
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PRIORITY 
 

1. Sport dětí a mládeže 

 
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický 

vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s 
okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování děti 

a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma 
prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže. 

 
2. Sport pro všechny 

 
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 

zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného 
času, seberealizace a aktivní odpočinek. 

 

3. Sportovní infrastruktura 
 

Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec 
vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. 

Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě 
chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se 

stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva. 
 

 
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ 

 
 

CÍL 
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu 
jako samozřejmé součásti životního stylu. Nabídka 

smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a 
dovedností v této oblasti pro všechny věkové 

kategorie žijící na území obce 

ZÁMĚRY Pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní 

život 

Údržba a modernizace stávajících sportovišť ve 
vlastnictví obce pro sportovní vyžití všech občanů 

Podpora akcí pořádaných spolkem SDH na území obce 

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro 
všechny věkové kategorie 

Příprava nových projektů zaměřených na sport a 
aktivní trávení volného času dle možností rozpočtu a 

dotací 
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FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 
 

1. Přímá podpora (finanční) 

 
a) rozpočtovaná 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 

 
b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo 

pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám. 
 

2. Nepřímá podpora 
 

➢ Údržba stávajících sportovních zařízení 
➢ Propagace sportovních akcí 

➢ Organizační zajištění sportovních aktivit 

 
 

 
ZÁVĚR 

 
Strategický plán rozvoje sportu v obci Modřovice se bude průběžně 

aktualizovat. 
Strategický plán rozvoje sportu obce Modřovice schválilo 

Zastupitelstvo obce Modřovice na svém zasedání konaném dne 4.9.2019, 
usnesením č. 3/2019. 

Strategický plán rozvoje sportu obce Modřovice je zveřejněn na 
webových stránkách obce Modřovice http://www.modrovice.cz/ nebo je 

dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě. 
 

V Modřovicích, dne 4.9.2019 

 
       …………………………………………. 

       Petr Teska – starosta obce 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4n7PcqsrjAhXBEVAKHRr5CtkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffotky-foto.cz%2Ffotobanka%2Fvolejbalovy-mic(4-57633411)%2F&psig=AOvVaw2D6rKFmG5T591BIFWFunKB&ust=1563946999142522

