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Schvalovací doložka
Plán rozvoje sportu dle ustanovení § 6, odst. 2) a § 6a, odst. 2), zákona č. 115/2001 Sb.
schválilo v souladu s § 84, odst. 1, resp. § 35, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou.
Datum schválení:

26.6.2020

Číslo usnesení:

04/085/ZM/20

Text usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje sportu města Hrádek nad
Nisou na období 2020–2024.
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1. Úvod
Sport se zejména od druhé poloviny 19. století stal významnou součástí celé lidské
společnosti. V českých zemích stálo v této době za širokým rozvojem sportu založení českého
tělocvičného spolku Sokol (rok 1862), který se postupem času stal největší a nejúspěšnější
tělovýchovnou organizací a dal impulz pro rozvoj nových samostatných sportovních odvětví.
Sport se dotýká života všech lidí, kdy díky svým účinkům pozitivně ovlivňuje kvalitu jejich
života. Děti a mládež se díky sportu učí pracovat s emocemi, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku
a získávat pozitivní přístup k pohybové aktivitě. Sport a tělovýchova upevňují zdraví člověka,
jsou prostředkem seberealizace a nástrojem pro socializaci člověka. Sportovní aktivity jsou též
přínosem pro místní hospodářství, a to jak přímo, tzn. finančně, tak nepřímo prostřednictvím
zdravých a výkonných lidských zdrojů.
Aby bylo možné sport provozovat, je nezbytně nutné mít kvalitní sportovní infrastrukturu,
finanční prostředky na její údržbu ale i na činnost pro sportovní kluby a obětavé dobrovolníky,
kteří jsou hybnou silou sportovního prostředí.
Plán rozvoje sportu slouží ke zmapování stávající situace v oblasti sportování ve městě
(sportovní infrastruktura, sportovní organizace, školy a školská zařízení, organizované /
neorganizované formy sportování, podmínky pro sportování, společenská východiska, apod.)
a k navržení opatření a aktivit pro další rozvoj sportovních aktivit a činností. Plán rozvoje sportu
vytvoří efektivní koncepční systém rozvoje města v této oblasti. Zpracování Plánu rozvoje
sportu vychází z platného znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dílčího
metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podpůrným
využitím metodiky zpracování programu rozvoje obce (www.obcepro.cz) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

2. Obecná východiska
Terminologie
Tělesná kultura
Tělesná kultura je součástí kultury celé naší společnosti, je to souhrn hodnot a norem v oblasti
péče o všestranný rozvoj osobnosti, především v oblasti upevňování zdraví, tělesného a
pohybového zdokonalování. Tělesná kultura představuje úroveň poznatků, činností a zvyklostí
souvisejících s pěstováním těla a s všestrannou péčí o tělesný rozvoj člověka.
Tělesná kultura v sobě zahrnuje:
• tělesnou výchovu (záměrná pohybová aktivita vedoucí k rozvoji a udržování fyzické
zdatnosti)
• pohybovou rekreaci (tělocvičnou aktivitu odpovídající potřebě regenerace sil a aktivního
odpočinku)
• sport (svobodná dobrovolná aktivita závodního typu, charakterizovaná výkonovou motivací)
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Sport
Pojem tělesná výchova je dnes souhrnně nahrazován pojmem sport, který Rada EU definuje
v Bílé knize o sportu následovně:
„Všechny formy tělesné aktivity, které ať v organizované či neorganizované účasti jsou
zaměřeny na vyjádření zlepšení fyzické zdatnosti i mentální pohody i formování
sociálních vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.”
Základní dělení sportu:
 Rekreační sport
(významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární prevence
sociálně-patologických jevů, prvek harmonického a zdravého rozvoje člověka)
 Vrcholový a výkonnostní sport
(profesní význam pro vybrané jedince, zdroj zábavy veřejnosti, reprezentativní význam,
prostředek pro budování patriotismu ke svému městu, motivační prostředek pro děti
a mládež)

Sportovní svazy
Organizují sportovní činnost v příslušném druhu sportu na území ČR, hájí zájmy členů, kteří
jsou ve svazu, zodpovídají za státní reprezentaci ČR, jednají o podmínkách podpory na státní
úrovni.

Sportovní kluby, spolky, tělocvičná jednota
Právní subjekty, obvykle zapsané spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Sportovní kluby jsou základními články sportovních svazů
a mateřských (zastřešujících organizací).

Sportovní infrastruktura
Jedná se o veškerá sportovní zařízení nacházející se na vymezeném území.

Sportovní akce
Organizovaná sportovní činnost soutěžního nebo rekreačního charakteru. Jedná se např.
o sportovní soutěž, závod, zápas, hru, pochod, přehlídku, aj.

Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity v rámci předškolní a školní výuky a na ně navazující zájmové soutěžní
i nesoutěžní aktivity organizované příslušnou školou s primárním cílem ovládnutí pohybových
dovedností, rozvojem všestrannosti a budování kladného vztahu ke sportu.

Význam sportu – multiplikační efekty
Pozitivní vliv sportu na tělesné a duševní zdraví člověka je nesporné a bylo popsáno již
v desítkách odborných lékařských studií a bezpochyby je jeho nejvýznamnější rolí. Jeho
pozitivní působení pro lidskou společnost má však mnohem širší pole působnosti.
Zdravotní význam sportu
 Snižování rizik civilizačních onemocnění
 Udržování dobré fyzické a psychické kondice
 Prostředek regenerace po závažných onemocněních a úrazech
Rozvojový význam sportu
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Revitalizace lokalit pro potřeby rozvoje sportovní infrastruktury
Rozvoj lokalit z hlediska cestovního ruchu
Rozvoj obytné funkce lokality

Sociální význam sportu
 Prostředek pro integraci a začleňování
 Rovné příležitosti (sport handicapovaných)
 Posílení komunitního života
 Prevence sociálně-patologických jevů
Ekonomický význam sportu
 Poskytování sportovních služeb
 Snížení nákladů na veřejné zdravotnictví
 Prostor profesní realizace v oblasti sportu
 Zdravé, aktivní, efektivně fungující lidské zdroje
Vzhledem k tomu, že nejčastějšími argumenty, které se týkají významu sportu, jsou ty
zabývající se zdravotními aspekty života jedince, je vhodné je více rozebrat a uvědomit si, že
se dotýkají všech věkových skupin populace. Je vědecky prokázáno, že každý, kdo zvýší
úroveň své pohybové aktivity, se může i po relativně dlouhé době nečinnosti dostat do stavu,
kdy sám pocítí zlepšení svého zdraví bez ohledu na svůj věk. Je důležité si tento fakt uvědomit,
neboť v posledních desetiletích se vlivem odlišného trávení pracovního i volného času (sedavé
zaměstnání, televize, internet, sociální sítě, aj.) rapidně změnil styl života lidí. Rozvíjejí se
civilizační onemocnění včetně kardiovaskulárních chorob. Aktivní způsob života má kromě
zdravotních pozitiv u všech věkových kategorií také řadu dalších sociálních a psychických
přínosů a prodlužuje průměrnou délku života.
Na základě těchto zjištění definuje WHO (Světová zdravotnická organizace) globální zdravotní
politiku, ze které je možné odvodit adekvátní míru pohybových aktivit.
Děti a dospívající (5–17 let)
 60 minut mírné /intenzivní pohybové aktivity denně ve vývojově vhodné formě se
zaměřením na rozvoj motorických dovedností
 vhodná kombinace aerobních, silových, rovnovážných cvičení všech možných druhů
ve vhodné míře s přihlédnutím na pokračující fyziologický vývoj jedince
 psychologické přínosy – sebekontrola nad příznaky deprese a úzkosti, budování
zdravého sebevědomí, sociální interakce, integrace, adaptace zdravých návky,
vyhýbání se škodlivým látkám, dosahování lepších výsledků ve škole, vznik
smysluplných sociálních skupin
Dospělí (18–64 let)
 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity týdně (5 x 30 minut / týden), v ideálním
případě 300 minut týdně, minimum 75 minut pohybové aktivity
 volnočasové využití pohybových aktivit, pohybová aktivita jako prostředek dopravy
(chůze, cyklistika, běh), pracovní aktivity, domácí práce, hry, sport a cvičení v rámci
rodinných nebo spolkových aktivit
 aerobní činnosti je vhodné dvakrát týdně doplnit o posilování hlavních svalových skupin
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Dospělí a senioři (65 let a více)
 pokračování dle individuálních možností jako u předcházející kategorie
 zintenzivnění silového tréninku a cvičení pro udržení rovnováhy pro předcházení
pádům
 význam pohodové aktivity roste především za účelem zlepšení kardiorespiračních
funkcí, svalové kondici, zdraví kostí, snížení rizik neinfekčních onemocnění,
předcházení depresí a poklesu kognitivních funkcí
Aby bylo možné provozovat a realizovat sportovní aktivity a tím i naplňovat výše
uvedené významné aspekty sportu, je nezbytně nutná stálá a systematická podpora
rozvoje sportovního prostředí a sportovní infrastruktury napříč celou společností.

Legislativní rámec
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů:
1) Mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet vhodné podmínky pro výkon
sportu, zejména
a) zabezpečením rozvoje sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečením přípravy sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajištěním výstavby, rekonstrukcí, udržováním a provozováním svých sportovních
zařízení a poskytováním jich pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolou účelného využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečením finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.
2) Mají obce povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťovat jeho provádění.
Plán rozvoje sportu obce by měl dle § 6a odst. 2 výše zmíněného zákona o podpoře sportu
obsahovat především:
 vymezení oblasti podpory sportu
 stanovení priorit v těchto oblastech podpory
 opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce
 určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu
Dalšími legislativními předpisy a strategickými dokumenty evropského nebo národního
charakteru, ze kterých Plán rozvoje sportu vychází, jsou mimo jiné:
 Bílá kniha o sportu, Brusel (2007)
 Evropská charta sportu, Rada Evropy (1992)
 Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, Evropská komise (2008)
 Koncepce podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, MŠMT (2016)
 Koncepce státní podpory sportu v České republice, MŠMT (2009)
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
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Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Význam a účel Plánu rozvoje sportu
Město Hrádek nad Nisou do této chvíle nemělo k dispozici strategický dokument, který by
zabýval primárně oblastí sportu a jeho dalším rozvojem. To, jakým směrem se sport a
sportovní infrastruktura ve městě do této chvíle vyvíjeli, bylo ovlivněno aktuálními situacemi a
politickými rozhodnutími.
Cílem realizace tohoto plánu rozvoje sportu je tak snaha o uchopení sportu ve městě v co
možná nejširším pojetí, aby se podmínky pro úspěšný a dlouhodobý rozvoj sportu ve městě
odvíjely především od potřeb obyvatel resp. činných sportovních organizací a současně s tím
v souladu se současným stavem, rozpočtovými omezeními a aktuálními trendy ve sportovním
prostředí.
Cíle a možné přínosy zpracování Plánu rozvoje sportu města:
 Analýza současného stavu sportovního prostředí města
 Zdůraznění významu sportu a pohybových aktivit v běžném životě a nutnosti jejich širší
podpory
 Identifikace hlavních problémů ve sportovním prostředí města
 Definice reálných a realizovatelných cílů, opatření a aktivit pro rozvoj sportu v dalších
letech
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3. Analytická východiska
Relevantní společenské souvislosti
Obyvatelstvo města
Tabulka: Vývoj počtu obyvatel celkem a dle pohlaví v absolutních hodnotách
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Celkem
7 649
7 633
7 642
7 651
7 613
7 626
7 645
Muži
3 848
3 846
3 845
3 855
3 834
3 854
3 853
Ženy
3 801
3 787
3 797
3 796
3 779
3 772
3 792
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2017
7 656
3 830
3 826

2018
7 722
3 871
3 851

2019
7735
3880
3855

Celkový vývoj počtu obyvatel je v poslední dekádě stabilizován a do roku 2017 se počet
obyvatel nemění. V roce 2018 je patrný skokový nárůst zapříčiněný vysokým počtem nově
přistěhovalého obyvatelstva.
Níže uvedený graf zachycuje město ve srovnání s SO ORP Liberec v meziročním vývoji počtu
obyvatel. Z grafu je patrné, že meziroční vývoj počtu obyvatel kopíruje (výjimkou je rok 2014 a
2018 – stěhování obyvatel) trend vývoje širšího území SO ORP Liberec.
Graf: Srovnání meziročního vývoje počtu obyvatel v %, 2010 – 2019
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101
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%
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2016
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Hrádek nad Nisou (srovnání k roku 2008)

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V grafu vývoje a struktury celkového přírůstku obyvatel je zachycen vývoj počtu obyvatel, kdy
je jako výchozí rok uveden rok 2010. Tento rok je znázorněn hodnotou 100 % a v absolutním
vyjádření odpovídá hodnotě 7 649 obyvatel.
Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní složky tohoto ukazatele - mechanický pohyb
obyvatelstva (vystěhovalí a přistěhovalí), přirozená měna obyvatel (narození a zemřelí).

Graf: Vývoj a struktura celkového přírůstku obyvatel v absolutních hodnotách, 2010 – 2019
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Dominantní složkou, která má stěžejní vliv na vývoj celkového počtu obyvatel, je migrační
přírůstek/úbytek obyvatel. Přirozený přírůstek lze dlouhodobě hodnotit pozitivně s prorůstovým
vlivem. Migrační přírůstek je kolísavý, ale v delším časovém horizontu prorůstový. Průměrný
roční celkový přírůstek obyvatel je pak13 osob.

Tabulka: Přehled údajů za přirozený a mechanický pohyb obyvatel mezi roky 2010 – 2019
v absolutních hodnotách
Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek Stav
Rok
Narození Zemřelí
hovalí
hovalí
přirozený migrační celkový 31.12.
2010
79
86
201
187
-7
14
7
7 649
2011
80
69
179
169
11
10
21
7 633
2012
82
71
181
183
11
-2
9
7 642
2013
68
75
153
137
-7
16
9
7 651
2014
66
95
161
170
-29
-9
-38
7 613
2015
81
93
192
167
-12
25
13
7 626
2016
84
72
183
176
12
7
19
7 645
2017
82
66
187
192
16
-5
11
7 656
2018
98
75
225
182
23
43
66
7 722
2019
91
85
187
180
6
7
13
7735
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Věková struktura obyvatelstva
Věková struktura je sledována v rámci základních věkových skupin, které jsou svým
rozložením ekonomické povahy. Jedná se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let, produktivní
15 až 64 let a postproduktivní 65 let a více. Pro sledování vývoje jsou použity milníky SLDB
(sčítání lidu domů a bytů) 2001, 2011 a aktuálně rok 2019.
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Tabulka: Územní srovnání vývoje dle produktivních věk. skupin a pohlaví v letech 2001, 2011, 2019
2001
2011
2019
Rok
0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 +
Hrádek nad Nisou
1 265
5 045
927 1 262 5 251 1 120 1305
4916
1514
Muži
649
2 581
349
702
2 698
446
668
2570
642
Ženy
616
2 464
578
560
2 553
674
637
2346
872
Územní srovnání
0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 +
Hrádek nad Nisou (%) 17,4
69,8
12,8 16,5
68,8
14,7
16,9
63,6
19,6
SO ORP Liberec (%)
15,7
70,8
13,5 15,3
69,1
15,6
16,8
63,3
19,8
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Z vývoje je zřetelné, že město vykazuje pouze mírně pozitivní vývoj ve věkovém složení
obyvatel, který je ovšem trendově srovnatelný s územím SO ORP Liberec. Vývoj
předproduktivní složky (0–14) v absolutním vyjádření stoupl z hodnot roku 2001 – 1 265 dětí
na 1 305 dětí v roce 2019 (nárůst o cca 3 %). Mírný nárůst skupiny do 14 let doprovází výrazné
stárnutí obyvatel, typické pro celou ČR. Od roku 2001 zaznamenala postproduktivní složka
nárůst z 927 obyvatel na 1 514 (nárůst o 63 %) Vývoj počtu produktivního obyvatelstva
reprezentuje klesající trend, kdy přesun obyvatel skupiny 0–14 let nestačí dorovnávat přesuny
silných poválečných ročníků do skupiny 65+. Změna mezi roky 2001 a 2019 dosahuje poklesu
cca 3 %.
Vývoj poměrového složení obyvatelstva v ekonomických věkových skupinách zobrazuje
následující graf, ze kterého lze vyčíst přesuny obyvatel mezi skupinami, a to primárně ve
prospěch postproduktivního obyvatelstva a stabilizací skupiny dětí do 14 let věku
Graf: Vývoj základních věkových skupin v letech 2001, 2011, 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001

2011
0 - 14 let

15 - 64 let

2019
65 a více let

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Detailněji pak věkovou strukturu obyvatelstva zobrazuje následující graf, ve kterém jsou
znázorněné 5ti leté věkové skupiny obyvatel.
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Graf: Obyvatelé v pětiletých věkových skupinách celkem a dle pohlaví k 31. 12. 2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obsazení jednotlivých věkových skupin lze celkově hodnotit pozitivně. Ze struktury
obyvatelstva lze vyčíst dvě základní vývojové charakteristiky. Nejmladší věkové skupiny jsou
stabilně obsazeny vyrovnaným počtem obyvatel (+). Obsazenost věkových skupin ročníků
sedmdesátých let 20 st. a poválečných ročníků má skokový charakter (-). Ostatní věkové
skupiny jsou vyvážené (+).
Věková struktura za 20 let bude charakterizovaná významným zastoupením obyvatel ve
věkových skupinách 65 a více let s relativně největším nárůstem věkových skupin nad 75 let,
což souvisí s prodlužováním věku naděje na dožití v České populaci obecně. Věkové
kategorie obyvatel do 14 let se budou pohybovat na dlouhodobě ustálených nízkých
hodnotách (uvažováno bez silné migrační vlny). Počet obyvatel v produktivním věku bude
průběžně klesat na cca 2/3 hodnot současného stavu.
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Základní přehled sportovní infrastruktury ve městě
Ve městě jsou občanům k dispozici sportoviště jak pro venkovní sportování, tak pro vnitřní.
Sportoviště jsou dominantně provozované samotným městem Hrádek nad Nisou.
Kód
sportoviště

Název / označení

Provozovatel sportoviště

venkovní /
vnitřní

S001

Tělocvična v ZŠ Lidická

Základní škola Lidická

vnitřní

S002

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Lidická

Základní škola Lidická

venkovní

S003

Tělocvična v ZŠ TGM

Základní škola T. G. Masaryka

vnitřní

S004

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ TGM

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

venkovní

S005

Tělocvična v ZŠ Donín

Základní škola Donín

vnitřní

S006

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Donín

Základní škola Donín

venkovní

S007

Tělocvična v ZŠ a MŠ Loučná

S008

Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ
Loučná

Základní škola, speciální a mateřská
škola Loučná
Základní škola, speciální a mateřská
škola Loučná

S009

Sokolovna Hrádek nad Nisou

město Hrádek nad Nisou

vnitřní

S010

Fotbalové hřiště (umělá tráva)

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

venkovní

S011

Fotbalový stadion

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

venkovní

S012

Městské kluziště

město Hrádek nad Nisou

vnitřní

S013

Sportovní centrum North Point

North Point s.r.o.

venkovní,
vnitřní

S014

Skate park

město Hrádek nad Nisou

vnitřní

S015

Workoutové hřiště u Klubu seniorů

město Hrádek nad Nisou

venkovní

S016

Venkovní víceúčelové hřiště Pod tratí

město Hrádek nad Nisou

venkovní

S017

Venkovní víceúčelové hřiště Václavice

město Hrádek nad Nisou

venkovní

S018

Venkovní víceúčelové hřiště Dolní Sedlo

město Hrádek nad Nisou

venkovní

S019

Tělocvična a posilovna Bekon

Bicom fight centrum Hrádek nad Nisou
z.s.

vnitřní

S020

Kynologické cviště

Kynologický klub Hrádek nad Nisou

venkovní

S021

Areál Kristýna

město Hrádek nad Nisou (Kristýna a.s.)

venkovní

S022

Fotbalové hřiště Václavice

TJ Jiskra Václavice z.s.

venkovní

vnitřní
venkovní
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Sportovní infrastruktura základních a mateřských škol
Ve městě se nachází 3 základní školy, 3 mateřské školy a 1 základní škola praktická, speciální
a mateřská škola.
Každá ze základních škol ve městě je vybavena vnitřními i venkovními prostory pro pohybové
aktivity žáků a dětí.
Název
organizace
Základní škola
Lidická, Hrádek
nad Nisou, Školní
ulice 325
Základní škola
T. G. Masaryka,
Komenského 478
Základní škola
Donín, Hrádek
nad Nisou,
Donínská 244

Základní škola,
speciální a
mateřská škola
Loučná

Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou,
Liberecká 607
Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou,
Donín – Rybářská
36
Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou,
Oldřichovská 462

Druh
školy /
zařízení

Sportovní
zaměření

ZŠ

ANO

ZŠ

ANO

ZŠ

Sportovní zázemí

Doplňkové
sportování

Venkovní

Vnitřní

 sportovní
kroužky
 street
dance

 Venkovní
víceúčelové
hřiště u ZŠ
Lidická (S002)

 Tělocvična v ZŠ
Lidická (S001)

 sportovní
kroužky

 Venkovní
víceúčelové
hřiště u ZŠ TGM
(S004)

 Tělocvična v ŽŠ
TGM (S003)

ANO

 sportovní
kroužky
 mažoretky

 Venkovní
víceúčelové
 Tělocvična v ZŠ
hřiště u ZŠ Donín
Donín (S005)
(S006)

ZŠ

NE

 sportovní
kroužky

MŠ

NE

SpŠ

NE

MŠ

NE

MŠ

NE

MŠ

NE

-

 sportovní
kroužky

 Venkovní
víceúčelové
hřiště u ZŠ a MŠ
Loučná (S008)
 Venkovní
víceúčelové
hřiště u ZŠ a MŠ
Loučná (S008)
 Venkovní
víceúčelové
hřiště u ZŠ a MŠ
Loučná (S008)

-

-

-

-

-

-

 Tělocvična v ZŠ
a MŠ Loučná
(S007)
 Tělocvična v ZŠ
a MŠ Loučná
(S007)
 Tělocvična v ZŠ
a MŠ Loučná
(S007)
-

 Tělocvična v ZŠ
Donín (S005)

-

14

PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

Sportovní organizace ve městě
Ve městě působí řada sportovních organizací, jejichž výčet je uveden v tabulce níže.
V přehledu jsou uvedeny organizace, které vykazují aktivní činnost.
Sportovní zázemí ve městě

Zaměření

Práce s
mládeží

Venkovní

Vnitřní

Bicom fight centrum
Hrádek nad Nisou z.s.

bojové sporty
(kickbox,
Thajbox,)

ANO

-

Tělocvična a posilovna
Bekon (S019)

Jachetní oddíl Hrádek
nad Nisou, z.s.

plachtění

NE

Areál Kristýna (S021)

-

Klub českých turistů,
odbor Hrádek nad
Nisou

turistika

ANO

-

-

horolezectví

ANO

-

-

kynologie

ANO

Kynologické cvičiště
(S020)

-

všestranné
sportování

ANO

Sportovní centrum
North Point (S013)

Sportovní centrum North
Point (S013)
Městské kluziště (S012)

triatlon a běhání

ANO

-

-

tenis

ANO

Sportovní centrum
North Point (S013)

Sportovní centrum North
Point (S013)

kulturistika

NE

-

Tělocvična a posilovna
Bekon (S019)

Cvičení Lída – Hrádek
z. zs.

florbal a
kondiční cvičení

ANO

-

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)

FK Slovan Hrádek nad
Nisou 1910 z.s.

fotbal

ANO

Fotbalový stadion
(S011) a Fotbalové
hřiště (S010)

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)

TTC Hrádek nad Nisou
z.s.

stolní tenis

ANO

-

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)

Volejbalový klub
Hrádek nad Nisou, z.s.

volejbal

ANO

Lužický sportovní
spolek

cyklistika,
triatlon, běh

ANO

-

-

Multisport team, z.s.

všestranné
sportování

ANO

-

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)

fotbal

ANO

Fotbalové hřiště
Václavice (S022)

-

Název organizace

Klub horolezců Hrádek
z.s.
Kynologický klub
Hrádek nad Nisou
Orel jednota Hrádek
nad Nisou
Outdoor Challange, z.s.
Tenisové centrum
Euroregion Nisa z.s.
(TCEN)
Sportovní klub
kulturistiky Hrádek nad
Nisou

TJ Jiskra Václavice z.s.

Areál Kristýna
(S021)

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)
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Druhy sportů, které jsou ve městě provozovány
Sport

Frekvence
tréninků / aktivit

Místo tréninků /
aktivit

Členská základna
celkem/ děti a
mládež

Forma sportování
(zájm./soutěž.)

Volejbal

Pravidelná
týdenní

Sokolovna Hrádek nad
Nisou (S009)

67/40

zájmová
a soutěžní

Stolní tenis

Pravidelná
týdenní

21/7

zájmová
a soutěžní

Tenis

Pravidelná
týdenní

184/120

zájmová
a soutěžní

175/96

zájmová a
soutěžní

Sokolovna Hrádek
nad Nisou (S009)
Sportovní centrum
North Point (S013)

Fotbal

Pravidelná
týdenní

Fotbalový stadion
(S011), Fotbalové
hřiště (S010),
Sokolovna Hrádek
nad Nisou (S009)

Tanec

Pravidelná
týdenní

Tělocvična v ZŠ
Donín (S005)

28/28

zájmová
a soutěžní

Mažoretky

Pravidelná
týdenní

Tělocvična v ZŠ
Donín (S005),
Tělocvična v ZŠ
Lidická (S001),
Sokolovna Hrádek
nad Nisou (S009)

-

zájmová
a soutěžní

Cyklistika

není stanovena

nr

-

zájmová
a soutěžní

Kickbox, thaibox

Pravidelná
týdenní

Tělocvična a
posilovna Bekon
(S019)

42/19

zájmová
a soutěžní

Všestranné cvičení
pro děti, mládež,
dospělí (cvičení
Lída)

Pravidelná
týdenní

Sokolovna Hrádek
nad Nisou (S009)

120/100

zájmová

Další organizované sportování je zajištěno nabídkou soukromých nebo komunitních aktivit.
Tato nabídka obsahuje:
 kondiční cvičení, pravidelná týdenní frekvence, Tělocvična a posilovna Bekon (S019)
 florbal, pravidelná týdenní frekvence, Sokolovna Hrádek nad Nisou (S009)
 běhání, triatlon, horolezectví
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Podrobná charakteristika sportovní infrastruktury ve městě

S001

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična v ZŠ Lidická

Lokalizace

popis

severovýchodně od Horního náměstí, ulice Školní

GPS

50.8548258N, 14.8454233E

Provozovatel:

Základní škola Lidická (v majetku města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky

Infrastruktura sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

pro tělesnou výchovu žactva

zázemí

v rámci areálu ZŠ

Dostupnost:

žáci ZŠ v rámci výuky tělesné výuky, děti a mládež, spolkové
aktivity prostřednictvím správce (školník)

Využití:

- žáci ZŠ v rámci výuky tělesné výchovy
- sportovní zájmové spolky
SPECIFIKACE
Každoroční údržba

Požadavky / potřeby:

Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a vybavení
-

S002

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Lidická

Lokalizace

popis

severovýchodně od Horního náměstí, ulice Školní

GPS

50.8548258N, 14.8454233E

Provozovatel:

Základní škola Lidická (v majetku města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

umělý trávník

vybavení

sloupky na síť, 2x basketbalový koš, přenosné branky (fotbal,
florbal), oplocení a ochranné sítě

zázemí

správce hřiště, parkování
veřejně dostupné prostřednictvím správce (děti, mládež, dospělí
a senioři)
- žáci ZŠ
- sportování pro širokou veřejnost

Dostupnost:
Využití:

SPECIFIKACE
Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
Opravy sportovního vybavení – branky, sítě
-
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S003

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična v ZŠ TGM

Lokalizace

popis

součástí areálu ZŠ TGM, ulice Komenského a Za Poštou

GPS

50.8567039N, 14.8428197E

Provozovatel:

Základní škola T. G. Masaryka (v majetku města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky

Infrastruktura sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

pro tělesnou výchovu žactva, tělocvična je napojena na centrální
vzduchotechniku

zázemí

v rámci areálu ZŠ

Dostupnost:

žáci ZŠ, děti a mládež

Využití:

- žáci ZŠ v rámci výuky tělesné výchovy
- spolky dětí a mládeže
SPECIFIKACE
Každoroční údržba

Požadavky / potřeby:

Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny (podlahy, omítky aj.) a vybavení
-

S004

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ TGM

Lokalizace

popis

v bezprostřední vzdálenosti od ZŠ TGM, ulice Komenského

GPS

50.8567039N, 14.8428197E

Provozovatel:

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s. (v majetku města)

Sportovní zaměření:
povrch
Infrastruktura
sportoviště:

vybavení
zázemí

Dostupnost:
Využití:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky (fotbal, volejbal, atletika)
umělý trávník (fotbalové hřiště), umělý běžecký ovál, pískové
doskočiště
fotbalové branky, běžecký ovál 200 metrů, pískové doskočiště,
prostor pro hod koulí, volejbalový kurt
správce hřiště, oplocení hřiště, záchytné sítě fotbalového hřiště,
budova hřiště (šatny, sociální zázemí), parkoviště
veřejně přístupné prostřednictvím správce (děti, mládež, dospělí
a senioři)
- žáci ZŠ a MŠ
- sportování pro širokou veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba, výměna a doplnění záchytných sítí
Výměna povrchu fotbalového hřiště – umělý trávník
-
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S005

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična v ZŠ Donín

Lokalizace

popis

místní část Donín, střet ulic Donínská a Za Školou

GPS

50.8469158N, 14.8514944E

Provozovatel:

Základní škola Donín (v majetku města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

pro tělesnou výchovu žactva

zázemí

absence zázemí (sprchy a šatny)

Dostupnost:

žáci ZŠ, děti a mládež

Využití:

- žáci ZŠ v rámci výuky tělesné výchovy
- spolky dětí a mládeže (mažoretky a taneční skupiny)
SPECIFIKACE

Požadavky /
potřeby:

Každoroční údržba
Částečná rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny, obnova a doplnění sportovního
vybavení
Vybudování zázemí – šatny a sprchy

Kód sportoviště

S006

Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Donín

Lokalizace

popis

místní část Donín, střet ulic Donínská a Za Školou, součást areálu ZŠ

GPS

50.8469158N, 14.8514944E

Provozovatel:

Základní škola Donín (v majetku města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky
povrch

Infrastruktura sportoviště:

umělý (plastové prvky) - nevyhovující

vybavení sloupky na síť, basketbalové koše, fotbalové branky a oplocení
zázemí

zázemí ZŠ Donín (pro žáky)

Dostupnost:

žáci ZŠ + děti a mládež v odpoledních hodinách

Využití:

- žáci ZŠ
- spolky děti a mládeže
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba
Celková rekonstrukce hřiště a vybavení
-
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S007

Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična v ZŠ a MŠ Loučná

Lokalizace

popis

místní část Loučná, křižovatka ul. Hartavské a Na Hrázi

GPS

50.8506639N, 14.8320047E

Provozovatel:

Základní škola, speciální škola a mateřská škola Loučná (v majetku
města)

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

pro tělesnou výchovu žactva

zázemí

v rámci areálu ZŠ

Dostupnost:

žáci ZŠ a MŠ

Využití:

- žáci ZŠ a MŠ v rámci výuky tělesné výchovy
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny a vybavení
Stavební úpravy – zajištění bezbariérového přístupu

S008

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Loučná

Lokalizace

popis

místní část Loučná, křižovatka ul. Hartavské a Na Hrázi

GPS

50.8504844N, 14.8313692E

Provozovatel:

Základní škola, speciální škola a mateřská škola Loučná

Sportovní zaměření:

- výuka tělesné výchovy
- sportovní kroužky

Infrastruktura sportoviště:

povrch

umělý trávník

vybavení

sloupky na síť, basketbalový koš, fotbalové branky, oplocení a
ochranné sítě, pískové doskočiště

zázemí

správce hřiště

Dostupnost:

veřejně přístupné (děti, mládež, dospělí a senioři)

Využití:

- žáci ZŠ a MŠ
- sportování pro širokou veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
-
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S009

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
Sokolovna Hrádek nad Nisou

Lokalizace

Popis

u městského parku, ulice Legionářská a Gen. Svobody

GPS

50.8510247N, 14.8470175E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

- míčové sporty
- všestranné sportování
povrch
vybavení

Infrastruktura sportoviště:

zázemí

parkety
fotbalové branky, basketbalové koše, lavičky, florbalové branky,
záchytné sítě, stoly pro stolní tenis
sprchy, WC (rekonstruované sociální zázemí 2018), šatny,
parkoviště, restaurace, doplňkové služby – sauna, masáže.

Dostupnost:

veřejně přístupné (děti, mládež, dospělí a senioři)

Využití:

- velká tělocvična (fotbal, florbal, volejbal)
- malá tělocvična (stolní tenis, aerobic, tanec)
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba, obnova a doplnění sportovního vybavení
Rozšíření kapacit pro sportování a zázemí pro diváky – nástavba nad šatnami
-

S010

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Fotbalové hřiště (součást areálu Fotbalového stadionu)

Lokalizace

popis

místní část Donín, ulice Rynoltická

GPS

50.8444681N, 14.8487547E

Provozovatel:

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z. s. (v majetku města)

Sportovní zaměření:

fotbal

Infrastruktura sportoviště:

povrch

umělý trávník

vybavení

fotbalové branky včetně mobilních (pro malou i velkou kopanou),
osvětlení sportoviště, síťové oplocení, záchytné sítě.

zázemí

zázemí fotbalového stadionu, správce hřiště

Dostupnost:

členové FK Slovan Hrádek nad Nisou, široká veřejnost

Využití:

malá a velká kopaná, soutěžní a tréninkové sportování FK
Slovan Hrádek nad Nisou
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
-
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S011

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Fotbalový stadion

Lokalizace

popis

místní část Donín, ulice Rynoltická, ulice Ke stadionu

GPS

50.8458600N, 14.8483900E

Provozovatel:

FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z. s. (v majetku města)

Sportovní zaměření:

fotbal
povrch
vybavení

Infrastruktura sportoviště:

zázemí

travnatý přírodní
fotbalové branky včetně mobilních, oplocení, záchytné sítě,
bariéry (mantinel) po obvodu hřiště, technika pro údržbu
krytá tribuna pro diváky, budova hřiště (šatny, sprchy, WC,
občerstvení), technická budova – garáž e pro techniku,
parkoviště, dětské hřiště, objekt hlavní vstupní brány

Dostupnost:

členové FK Slovan Hrádek nad Nisou, široká veřejnost

Využití:

soutěžní a tréninkové sportování FK Slovan Hrádek nad Nisou
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
Rekonstrukce dílčích částí stadionu – vstupní objekt, tribuna, povrch hřiště,
obvodové mantinely, budova hřiště (exteriér a interiér), veřejná prostranství (dětské
hřiště, parkoviště)
-

Kód sportoviště

S012

Název / označení:
Lokalizace

VNITŘNÍ
Městské kluziště

popis

v západní části města Hrádek nad Nisou, ulice U Koupaliště

GPS

50.8553947N, 14.8381456E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

veřejné bruslení, rekreační hokej

Infrastruktura sportoviště:

povrch

ledová plochá

vybavení

kluziště, mantinely, bránky, záchytné sítě

zázemí
Dostupnost:
Využití:

Požadavky / potřeby:

šatny, sociální zařízení, služby centra North Point, parkoviště,
správce.
- široká veřejnost – veřejné bruslení
- vstup za poplatek (děti do 15 let zdarma)
- bruslení pro širokou veřejnost
- sportovní akce, turnaje a zápasy rekreačních mužstev
SPECIFIKACE

Každoroční údržba
Rekonstrukce kluziště, technického vybavení včetně sportovního vybavení
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

Kód sportoviště

HRÁDEK NAD NISOU

S013

Název / označení:

VENKOVNÍ / VNITŘNÍ
Sportovní centrum North Point

Lokalizace

popis

v západní části města Hrádek nad Nisou, ulice U Koupaliště

GPS

50.8553947N, 14.8381456E

Provozovatel:

North Point s.r.o.

Sportovní zaměření:

tenis

Infrastruktura sportoviště:

povrch

antuka (venkovní kurty), umělý - Court Sol (tenisová hala)

vybavení

8 antukových venkovních dvorců, 2 dvorce v hale s pevným
povrchem, oplocení celého areálu

zázemí

služby centra North Point, správce sreálu, parkoviště

Dostupnost:

široká veřejnost se zaměřením na tenis

Využití:

- tenis
- pravidelné tréninky, soutěže, turnaje
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

-

Kód sportoviště

S014

Název / označení:
Lokalizace

VNITŘNÍ
Skate park

popis

v severní části města Hrádek nad Nisou, ulice Stará

GPS

50.8561331N, 14.8486100E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

Freestylové letní sporty - skateboarding, bruslení, biking (BMX),
koloběžky

Infrastruktura sportoviště:

povrch

Betonový

vybavení

překážky, nájezdové rampy, osvětlení

zázemí

správce objektu

Dostupnost:

široká veřejnost (především děti, mládež a dospělí)

Využití:

- sportování pro širokou veřejnost
- příležitostné tematické akce na skating
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
Celková rekonstrukce budovy a vnitřních prostor
Opravy, obnova a doplnění překážek a nájezdových ramp
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S015

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Workoutové hřiště u Klubu seniorů

Lokalizace

popis

hřiště je součástí areálu ZŠ TGM, ulice Komenského

GPS

50.8561383N, 14.8426839E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

workout

Infrastruktura sportoviště:

povrch

umělý povrch pod hrazdovou konstrukcí, okolí travnaté

vybavení

sestava hrazdových cvičebních prvků

zázemí

parkoviště

Dostupnost:

volně přístupné pro širokou veřejnost (děti, mládež, dospělí a senioři)

Využití:

venkovní posilování, silová gymnastika
SPECIFIKACE
Každoroční údržba

Požadavky / potřeby:

-

Kód sportoviště

S016

Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště Pod tratí

Lokalizace

popis

severovýchodně od sokolovny, ulice Pod Tratí, ulice Sokolská

GPS

50.8519539N, 14.8481164E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

všeobecné sportování, míčové sporty

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

umělý trávník

vybavení

sloupky na síť, basketbalový koš, integrované fotbalové branky,
oplocení a ochranné sítě

zázemí

správce hřiště

Dostupnost:

veřejně přístupné prostřednictvím správce (děti, mládež, dospělí a
senioři)

Využití:

sportování pro širokou veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
-
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S017

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště Václavice

Lokalizace

popis

místní část Václavice, severně od MŠ Sluníčko

GPS

50.8533028N, 14.9163103E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

Všeobecné sportování, míčové sporty

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

umělý trávník

vybavení

sloupky na síť, basketbalový koš, integrované fotbalové branky,
oplocení a ochranné sítě

zázemí

správce hřiště, parkoviště

Dostupnost:

děti MŠ Sluníčko, veřejně přístupné prostřednictvím správce (děti,
mládež, dospělí a senioři)

Využití:

sportovní aktivity MŠ Sluníčko, sportování pro širokou veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky /
potřeby:

Každoroční údržba
-

Kód sportoviště

S018

Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní víceúčelové hřiště Dolní Sedlo

Lokalizace

popis

místní část Dolní Sedlo, u křižovatky ulic Lužická a K Popovce

GPS

50.8303211N, 14.8278436E

Provozovatel:

město Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

všeobecné sportování, míčové sporty
povrch

Infrastruktura
sportoviště:

vybavení
zázemí

Dostupnost:
Využití:

umělý trávník
sloupky na síť, basketbalový koš, fotbalové branky, oplocení a
ochranné sítě
správce hřiště, budova technického a společenského zázemí, dětské
hřiště
veřejně přístupné prostřednictvím správce (děti, mládež, dospělí a
senioři)
- sportování pro širokou veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

Každoroční údržba
Částečná rekonstrukce – povrch hřiště, oplocení, záchytné sítě
-
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S019

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Tělocvična a posilovna Bekon

Lokalizace

popis

jižně od Horního náměstí, ulice Václavská

GPS

50.8528494N, 14.8424847E

Provozovatel:

Bicom Fight Centrum Hrádek nad Nisou z.s.

Sportovní zaměření:

bojové sporty kickbox, thaibox, fitbox

Infrastruktura sportoviště:

povrch

tělocvična – žíněnky Tatami
posilovna - parkety se zátěžovým kobercem

vybavení

uzpůsobená tělocvična pro bojové sporty, posilovna

zázemí

šatny a sprchy, občerstvení

Dostupnost:

široká veřejnost (děti, mládež, dospělí)
vstup placený

Využití:

Soutěžní a rekreační bojové sporty, kondiční cvičení, posilování
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

V rámci komplexního řešení areálu Benar
-

Kód sportoviště

S020

Název / označení:
Lokalizace

VENKOVNÍ
Kynologické cvičiště

popis

v severní části města Hrádek nad Nisou, ulice Stará, ulice Jílová

GPS

50.8556367N, 14.8496894E

Provozovatel:

Kynologický klub Hrádek nad Nisou

Sportovní zaměření:

- kynologický výcvik
- kynologické soutěže a výstavy

Infrastruktura sportoviště:

povrch

travnatý

vybavení

tréninkové překážky pro trénink psů, oplocení areálu

zázemí

Budova cvičiště a zázemí pro psy

Dostupnost:

členové ZKO a částečně veřejnost

Využití:

- kynologický výcvik
- dogdancing
- agility
- výstaviště psů
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

HRÁDEK NAD NISOU

S02
1

Kód sportoviště

Název / označení:

VENKOVNÍ

Areál Kristýna

Lokalizace

popis

zatopený lignitový důl v západní části města

GPS

50.8596572N, 14.8248764E

Provozovatel:

Kristýna a. s. (město Hrádek nad Nisou)

Sportovní zaměření:

vodní sporty, míčové sporty, rekreační pohybové aktivity
povrch

Infrastruktura
sportoviště:

vybavení

zázemí
Dostupnost:
Využití:

Požadavky /
potřeby:

zatopená plocha bývalého dolu, pískové, travnaté pláže, asfaltový povrch
cyklistického, in-line okruhu.
- severní pláž – 2xhřiště pro beach volejbal (oplocení, záchytné sítě)
- jižní pláž – 2xhřiště pro beach volejbal (areál plážových sportů – oplocení,
záchytné sítě, přístřeší, malá tribuna))
- v rámci celého areálu Kristýna jsou instalované workoutové cvičební prvky
- lanová dráha
- celý areál disponuje veřejným osvětlením
- Dětská hřiště
severní pláž, jižní pláž, autokemp, parkoviště, restaurace, občerstvení,
ubytování (penzion, chatky), správce areálu, hlídané parkoviště (sezóně)
široká veřejnost (děti, mládež, dospělí a senioři)
uzavřená sportoviště dostupná prostřednictvím správce
- vodní sporty – plavání, potápění, windsurfing, plachtění
- letní rekreační sportování – beach volejbal, workout, in-line bruslení,
cyklistika, běh, tenis
- rekreace v autokempu
SPECIFIKACE

Každoroční údržba sportovišť, sportovních prvků
Celková rekonstrukce beach volejbalového hřiště (dvě hřiště) – severní pláž
Vybudování nových sportovních hřišť - víceúčelové

S02
2

Kód sportoviště

Název / označení:
Lokalizace

VENKOVNÍ

Fotbalové hřiště Václavice
popis

místní část Václavice, jižně od MŠ Sluníčko

GPS

50°51'11.803"N, 14°54'59.066"E

Provozovatel:

TJ Jiskra Václavice z.s. (v majetku města)

Sportovní zaměření:

fotbal

Infrastruktura
sportoviště:

povrch

travnatý přírodní

vybavení

branky pro malou i velkou kopanou, síťové oplocení za hlavními brankami,
sloupková bariéra po obvodu hřiště

zázemí

budova hřiště, místa k sezení pro diváky (cca 20 míst)

Dostupnost:

volně přístupné pro členy spolku a širokou veřejnost

Využití:

fotbal (soutěžní a rekreační), všestranné rekreační sportování
SPECIFIKACE
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PLÁN ROZVOJE SPORTU

Požadavky /
potřeby:

HRÁDEK NAD NISOU

Každoroční údržba
Celková rekonstrukce hřiště (povrch, záchytné sítě, sloupková bariéra) a zázemí (budova
hřiště)
-

Pro naplnění sportovních a volnočasových pohybových aktivit dětí slouží na území města
Hrádek nad Nisou také značné množství dětských hřišť, které jsou rozepsány v následující
tabulce. Většina těchto objektů je v současnosti ve výborném nebo vyhovujícím stavu,
výjimkou jsou dětská hřiště „U Kostela“ a „Oldřichov“.
Název

Lokalizace

Rok zřízení

Využití

Stav

Dětské hřiště "I Horní sídliště "

Hrádek nad Nisou

před rokem
1990

děti 3–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "II Horní sídliště"

Hrádek nad Nisou

po roce 1970

děti 3–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Hvězda"

Hrádek nad Nisou

2005

děti 3–14 let

výborný

Dětské hřiště "Zlatá výšina"

Hrádek nad Nisou

před rokem
1990

děti 3–14 let

výborný

Dětské hřiště "U kostela"

Hrádek nad Nisou

2006

děti 4–14 let

nevyhovující

Dětské hřiště "Park Generála
Svobody"

Hrádek nad Nisou

2006

děti 3–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Dolní sídliště I"

Hrádek nad Nisou

2004

děti 3–10 let

výborný

Dětské hřiště "Dolní sídliště II"

Hrádek nad Nisou

2014

děti 3–10 let

vyhovující

Dětské hřiště "Žitavská"

Hrádek nad Nisou

2009

děti 5–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Praga"

Hrádek nad Nisou

2004

děti 5–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Oldřichovská"

Hrádek nad Nisou

2019

děti 4–14 let

výborný

Dětské hřiště "Donín"

Donín

2005

děti 6–11 let

vyhovující

Dětské hřiště "Turistická ulice"

Donín

2014

děti 3–14 let

vyhovující

Dolní Sedlo

2005

děti 3–14 let

vyhovující

Václavice

2005

děti 4–14 let

vyhovující

Uhelná

2005

děti 3–14 let

výborný

Oldřichov

2004

děti 3–14 let

nevyhovující

Dětské hřiště "Loučná"

Loučná

2005

děti 3–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Nová Loučná"

Loučná

2017

děti 3–14 let

vyhovující

Dětské hřiště "Dolní Sedlo"
Dětské hřiště "Václavice"
Dětské hřiště "Uhelná"
Dětské hřiště "Oldřichov"
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Rozvojové potřeby v oblasti sportu
Mapování potřeb vychází z návrhů sportovních organizací, evidovaných podnětů občanů
města a z rozvojových záměrů města. Mapování potřeb přímo vychází z výše uvedených
analytických zjištění.
ROZVOJOVÉ POTŘEBY:
 infrastrukturně zajištěné vnitřní prostory pro kvalitní všestranné sportování s využitím
jak pro potřeby výuky tělesné výchovy, tak pro potřeby sportovních organizací včetně
neorganizovaného sportování občanů města,
 infrastrukturně zajištěné existující venkovní plochy (sportoviště) pro pohybové aktivity
odpovídající současným nárokům na provozování sportů,
 rozšíření kapacit a zázemí pro vnitřní sportování a kapacit pro dostupné venkovní
sportování v rámci celého území města,
 rozšíření nabídky sportovních aktivit o moderní sportovní disciplíny (např. parkour,
workout, pumptrack, senior fitness),
 rozšíření nabídky pro rozšířené cílové skupiny (děti, mládež, senioři) v rámci rozvoje
aktivit „Sport pro všechny“.

SWOT analýza oblasti sportu
SILNÉ STRÁNKY
 dlouhodobě pozitivní a stabilní vývoj
počtu obyvatel
 různorodá nabídka zázemí pro
sportovní aktivity
 veřejná přístupnost řady venkovních
i vnitřních sportovišť
 zavádění sportovní infrastruktury pro
moderní formy sportování se
zaměření na různé věkové skupiny
obyvatel.
 zájem obyvatelstva o soutěžní formu
sportování
 rozvinutá spolková činnost klubů a
sportovních spolků s tradicí
 sportovní organizace se věnují
dětem a mládeži (soutěžní i
nesoutěžní sportování)
 udržení a rozvoj aktivní činnosti
tradičních sportovních organizací
 rozvoj nových/moderních forem
sportování
 investice do obnovy a rekonstrukce
stávajících sportovišť
 využití bývalého průmyslového
areálu Benar










SLABÉ STRÁNKY
vysoká finanční a infrastrukturální
náročnost sportovišť – udržení
kvality a standartu pro rozvoj
sportovních aktivit a motivace
občanů ke sportu.
dostupnost sportovní infrastruktury
v okrajových částech města

ztráta zájmu veřejnosti (zejména dětí
a mládeže) o klasické sportovní
aktivity
snižování členské základny
sportovních organizací –
prosazování individuálních
sportovních aktivit
neorganizovaného typu
chátrání a morální zastarávání
sportovních areálů – ztráta
konkurenceschopnosti sportování
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4. Návrhová část Plánu rozvoje sportu
Návrhová část Plánu rozvoje sportu ve městě Hrádek nad Nisou je zpracována na 5leté
realizační období, vychází z výstupů a závěrů analytické části a je v souladu s Programem
rozvoje města Hrádek nad Nisou a se záměry sportovních organizací působících ve městě.

Cíl Plánu rozvoje sportu
Název:

Zajištění pestré nabídky možností realizace sportovních aktivit ve městě

Popis:

Cíl v sobě zahrnuje nejen zachování již existujících možností realizace
sportovních aktivit v podobě současné sportovní infrastruktury a fungujících
sportovních organizací, ale i rozšíření nabídky zázemí a podmínek pro
provozování nových sportovních aktivit, včetně inovačních, s využitím pro
všechny věkové skupiny obyvatel.

OPATŘENÍ
Opatření agregují tematicky související aktivity do jednoho integrovaného celku, jehož
realizací je řešena specifikovaná tematická oblast a společnou realizací opatření dochází
k naplňování vytyčeného cíle Plánu rozvoje sportu.
Označení
opatření:

OP01 – Rekonstrukce a údržba stávajících sportovišť, zázemí a vybavení

Popis:

Péče o stávající sportoviště a zařízení v majetku města, podpora péče
o sportovní infrastrukturu v majetku sportovních organizací, které poskytují
možnosti organizovaného i neorganizovaného sportování a umožňují využívání
sportovišť široké veřejnosti; spolupráce města a organizací poskytujících
prostory pro sportování veřejnosti.

Označení
opatření:

OP02 – Rozšíření nabídky, infrastruktury sportovišť

Popis:

Rozšíření nabídky infrastruktury sportovišť: (i) doplnění stávajících sportovních
areálů – nové sporty ve stávající infrastruktuře; doplnění technických a dalších
prvků do stávající infrastruktury pro rozvoj nových sportů, apod.; (ii) vytvoření
nové infrastruktury či organizačního zázemí pro vznik nových sportovních
aktivit.

Označení
opatření:

OP03 – Územní spolupráce v oblasti sportu

Popis:

Spolupráce s obcemi, sportovními organizacemi a dalšími relevantními
subjekty v rámci širšího regionu – provozování sportovišť, sdílení sportovišť,
podpora sportovních projektů, organizace společných sportovních akcí.
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AKTIVITY
OP01 – Rekonstrukce a údržba stávajících sportovišť, zázemí a vybavení
Označení
aktivity:

A01.1 Rekonstrukce tělocvičen, obnova a doplnění vybavení ZŠ a MŠ
S001 Tělocvična v ZŠ Lidická
- Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny.
- Pořízení sportovního vybavení a zařízení pro výuku tělesné výchovy a
provozování sportovních činností mimo výuku.
- Každoroční údržba sportoviště.
S003 Tělocvična v ZŠ TGM
- Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny (podlahy, omítky aj.).
- Pořízení sportovního vybavení a zařízení pro výuku tělesné výchovy a
provozování sportovních činností mimo výuku.
- Každoroční údržba sportoviště.

Popis:

S005 Tělocvična v ZŠ Donín
- Částečná rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny.
- Vybudování zázemí – šatny a sociálního zařízení.
- Obnova a doplnění sportovního vybavení.
- Každoroční údržba sportoviště.
S007 Tělocvična v ZŠ a MŠ Loučná
- Celková rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny.
- Zajištění bezbariérového přístupu.
- Pořízení sportovního vybavení a zařízení pro výuku tělesné výchovy a
provozování sportovních činností mimo výuku.
- Každoroční údržba sportoviště.
S001 Tělocvična v ZŠ Lidická
- Celková rekonstrukce tělocvičny --- 3.000.000 Kč
- Pořízení a obnova vybavení --- 250.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok
S003 Tělocvična v ZŠ TGM
- Částečná rekonstrukce tělocvičny --- 1.500.000 Kč
- Pořízení a obnova vybavení --- 500.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok

Odhad
nákladů

S005 Tělocvična v ZŠ Donín
- Částečná rekonstrukce tělocvičny --- 1.000.000 Kč
- Vybudování zázemí – šatny a sociálního zařízení ---500.000 Kč
- Pořízení a obnova vybavení --- 250.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok
S007 Tělocvična v ZŠ a MŠ Loučná
Celková rekonstrukce tělocvičny a bezbariérovost --- 3.000.000 Kč
- Pořízení a obnova vybavení --- 250.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok

Financování

Dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Hrádek nad Nisou
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A01.2 Rekonstrukce, obnova vybavení venkovních víceúčelových hřišť
S004 Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ TGM
- Výměna povrchu fotbalového hřiště – umělý trávník.
- Materiální obnova vybavení hřiště (záchytné sítě, doskočiště aj.).
- Každoroční údržba sportoviště.

Popis:

S006 Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Donín
- Kompletní rekonstrukce hřiště (povrch, oplocení, záchytné sítě, instalace
prvků pro míčové sporty apod.)
- Obnova a doplnění vybavení pro sport.
- Každoroční údržba sportoviště.
Materiální obnova a údržba venkovních víceúčelových hřišt:
S002 Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Lidická, S008 Venkovní víceúčelové
hřiště u ZŠ a MŠ Loučná, S016 Venkovní víceúčelové hřiště Pod tratí, S017
Venkovní víceúčelové hřiště Václavice, S018 Venkovní víceúčelové hřiště
Dolní Sedlo
S004 Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ TGM
- Výměna povrchu fotbalového hřiště --- 4.000.000 Kč
- Materiální obnova vybavení --- 150.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok

Odhad
nákladů

S006 Venkovní víceúčelové hřiště u ZŠ Donín
- Kompletní rekonstrukce hřiště --- 2.500.000 Kč
- Obnova a doplnění vybavení pro sport --- 250.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok
Materiální obnova, údržba všech víceúčelových hřišť --- 500.000 Kč/rok

Financování

Dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Hrádek nad Nisou
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A01.3 Rekonstrukce, obnova vybavení a zázemí sportovišť s
vymezeným sportovním zaměřením
S011 Fotbalový stadion
- Rekonstrukce dílčích částí stadionu – vstupní objekt, tribuna, povrch hřiště,
obvodové mantinely, budova hřiště (exteriér a interiér).
- Revitalizace veřejných prostranství stadionu (dětské hřiště, parkoviště
apod.)
- Obnova a doplnění sportovního vybavení stadionu.
- Každoroční údržba sportoviště.
S012 Městské kluziště
- Rekonstrukce kluziště a technického zázemí
- Obnova a doplnění sportovního vybavení
- Každoroční údržba sportoviště.
* v budoucnu záměr města vybudovat novou halu, (1. Fáze - lokalizace,
studie záměru).
S014 Skate park
- Celková rekonstrukce budovy a vnitřních prostor.
- Obnova a doplnění překážek a nájezdových ramp.
- Každoroční údržba sportoviště.
S022 Fotbalové hřiště Václavice
- Rekonstrukce povrchu a budovy hřiště.
- Každoroční údržba sportoviště.
S011 Fotbalový stadion
- Rekonstrukce dílčích částí stadionu – vstupní objekt, tribuna, povrch hřiště,
obvodové mantinely, budova hřiště (exteriér a interiér) --- 15.000.000 Kč
- Revitalizace veřejných prostranství stadionu --- 1.000.000 Kč
- Obnova a doplnění sportovního vybavení stadionu --- 150.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 500.000 Kč/rok

Odhad
nákladů

S012 Městské kluziště
- Rekonstrukce kluziště --- 4.000.000 Kč
- Obnova a doplnění sportovního vybavení --- 150.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 500.000 Kč/rok
S014 Skate park
- Rekonstrukce budovy a vnitřních prostor --- 1.500.000 Kč
- Obnova a doplnění překážek a nájezdových ramp --- 100.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok
S022 Fotbalové hřiště Václavice
- Rekonstrukce povrchu --- 1.500.000 Kč a
- Rekonstrukce budovy hřiště --- 500.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok

Financování

Dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Hrádek nad Nisou
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A01.4 Rekonstrukce, obnova vybavení a zázemí sportovišť a areálů
se zaměřením na více sportovních odvětvích
S009 Sokolovna Hrádek nad Nisou
- Rozšíření vnitřních kapacit pro sportování a zázemí pro diváky – „nástavba
nad šatnami“.
- Obnova a doplnění sportovního vybavení Sokolovny.
- Každoroční údržba sportoviště.
S021 Areál Kristýna
- Rekonstrukce beach volejbalového hřiště (severní pláž).
- Vybudování dvou hřišť pro víceúčelové sportování (1x severní pláž, 1x jižní
pláž)
- Každoroční údržba sportoviště a sportovních prvků.
S009 Sokolovna Hrádek nad Nisou
- Rozšíření vnitřních kapacit pro sportování a zázemí pro diváky – „nástavba
nad šatnami“ --- 15.000.000 Kč
- Obnova a doplnění sportovního vybavení Sokolovny --- 500.000 Kč
- Údržba sportoviště --- 50.000 Kč/rok

Odhad
nákladů

S021 Areál Kristýna
- Rekonstrukce beach volejbalového hřiště (severní pláž) --- 1.000.000 Kč
- Vybudování dvou hřišť pro víceúčelové sportování (1x severní pláž, 1x jižní
pláž) --- celkem za dvě hřiště 3.500.000 Kč
- Údržba sportovišť --- 500.000 Kč/rok

Financování

Dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Hrádek nad Nisou
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OP02 – Rozšíření nabídky, infrastruktury sportovišť
Označení
aktivity:

A02.1 Rozšíření sportovní infrastruktury včetně sportovišť pro nové
formy sportování
Sportoviště pro nové formy sportování
Sportoviště pro Workout, Parkour, Pumptrack
- lokalizace míst ve městě,
- výběr z možných řešení a dodavatele,
- vybudování sportovišť - workout / pakour / pumptrack.

Popis:

Sportoviště pro senior fitness
- lokalizace vhodných míst s ohledem na cílovou skupinu seniorů,
- výběr z možných řešení a dodavatele,
- vybudování sportoviště.
Vybudování nových venkovních sportovišť
Výstavba venkovního víceúčelového hřiště - Oldřichov na Hranicích
- využití stávající travnaté plochy u dětského hřiště.

Odhad
nákladů
Financování

Náklady na zřízení sportovišť s ohledem na možnou variabilitu nejsou
specifikovány.
Dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Hrádek nad Nisou
OP03 – Územní spolupráce v oblasti sportu

Označení
aktivity:

A03.1 Spolupráce v rámci Mikroregionu, přeshraniční spolupráce

Popis:

- sdílení sportovišť,
- společné sportovní a společensko-sportovní akce,
- podpora projektů s větším než lokálním dopadem.

Odhad
nákladů
Financování

50.000 Kč/rok
město Hrádek nad Nisou

Realizaci Plánu rozvoje sportu koordinuje město Hrádek nad Nisou. Náklady jsou stanoveny
odhadem na základě zkušeností s provozem a jinými investičními projekty v oblasti sportu a
tělovýchovy. Přesné finanční ohodnocení jednotlivých projektů bude předmětem
schvalovacího procesu v zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou.
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