
Název pracovní skupiny: SPOROTVNÍ A VOLNOČASOVÁ INFRASTRUKTURA 
A MĚSTSKÁ ČÁST 

Termín:     23. 2. 2022 v 15.00 
Doba jednání:    2 hodiny 

Místo:     ÚMČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 2. patro 

Popis zaměření pracovní skupiny: Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury pro 
organizovaný sport, neorganizované aktivity a neformální 
sportovní a volnočasové aktivity 

Témata k diskusi:  

§ Vhodné pozemky a lokality pro realizaci nové sportovní infrastruktury 
na území městské části 

§ Deficit některých druhů sportovních zařízení 
§ Velká rozvojová území a jejich vazba na sportovní a volnočasovou 

infrastrukturu 
§ Spolupráce městské části Praha 6 s hlavním městem Prahou 
§ Sportovní infrastruktura základních škol 

Hlavní poznatky z analytické části související s řešenou problematikou: 

Z analýzy současných infrastrukturních potřeb veřejně přístupných sportovišť vyplývá, že v lokalitě Petřiny 
se deficit týká více než 75 % obyvatel, zároveň jsou zde právě základní školy, které mají potenciál tento 
deficit částečně pokrývat. Za deficitní je dále považována Hanspaulka, relativně horší dostupnost 
vykazuje také lokalita Vokovice-Veleslavín. 

Chlapci nejčastěji poukazovali na absenci fotbalových a basketbalových hřišť, absenci plaveckého 
bazénu, skateparku, parkourového hřiště, terénních trailů, pumptracku nebo lezecké stěny. Dívky 
nejčastěji uváděly absenci podmínek pro jízdu na koni, absenci bazénu, venkovních posiloven nebo 
volejbalových hřišť. Dívky dále deklarovaly nespokojenost se stavem sportovního areálu Hanspaulka, 
venkovního hřiště Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka v Ruzyni nebo horší přístupností hřiště Věry 
Čáslavské či hřiště Základní školy Dědina. Dále dívky nejsou spokojeny s vybaveností lokalit Kajetánka 
a Břevnov. Chlapci vyjadřovali nespokojenost se stavem sportovního areálu TJ Union Břevnov, 
tenisových kurtů na Ořechovce, sportovištěm při Základní škole Petřiny-sever, vybaveností Ruzyně, nebo 



nevyhovujícím stavem hřiště v ulici Generála Píky. Část chlapců uváděla také horší stav sportovních 
areálů Aritma nebo baseballového stadionu Na Markétě. 

Z výsledků dotazníkového šetření pro obyvatele starší 15 let vyplývá, že nespokojenost s dostupností 
sportu projevovali nejčastěji obyvatelé Ruzyně, Bubenče či Vokovic. Naopak 70 % obyvatel napříč 
různými lokalitami hodnotí sportovní nabídku kladně. Horší nabídku volnočasových aktivit pak vnímají 
především obyvatelé Veleslavína a Bubenče. 

Respondenti nejčastěji deklarovali absenci krytého plaveckého bazénu, tělocvičen (sportovních hal) nebo 
venkovních hřišť pro basketbal a fotbal. Obecně horší sportovní vybavenost vnímají obyvatelé v okolí 
Flemingova náměstí, Veleslavína, Petřin, Ořechovky, Ruzyně, Sídliště Na Dědině nebo v Šáreckém údolí. 
Jako společný významný problém se jeví nevyhovující povrch mnoha volně dostupných sportovišť, 
odlišné podmínky při dostupnosti sportovních zařízení škol nebo nevyhovující zázemí některých 
sportovních zařízení užívaných sportovními kluby. 

Z rozhovorů s různými aktéry vyplývají dále následující poznatky podstatné pro řešenou oblast: 

§ Nerovnoměrné ceny pronájmu sportovních zařízení škol 
§ Absence dostupné a reprezentativní sportovní haly pro sportovní činnost i pořádání 

významných akcí 
§ Omezená nabídka sportovních hal pro neorganizovanou činnost 
§ Vysoký podíl sportovišť v majetku spolků 
§ Neefektivní využívání některých sportovišť základních škol (jednoúčelovost) 
§ Míra ochoty personálu škol ovlivňuje dostupnost sportovišť 
§ Potenciál zastřešení některých sportovišť (sportovních prvků) 
§ Vysoký počet organizací TJ Sokol a jejich význam nad rámec sportu 
§ Nutnost koncepčního řešení Ladronky za účelem zvýšení bezpečnosti a efektivnosti 
§ Potenciál zapojení trenérů (personálu) do provozu některých sportovišť 
§ Potenciál rozvoje doprovodné infrastruktury sportovišť (WC, pítka, …) 

Základní školy zřizované městskou částí Praha 6 disponují celkem 30 krytými sportovišti, přičemž každá 
škola má alespoň jednu tělocvičnu. Téměř všechna krytá sportoviště jsou k dispozici veřejnosti 
v pracovních dnech po skončení výuky. Naopak téměř všechny tělocvičny nejsou dostupné pro 
veřejnost o víkendech nebo o letních prázdninách. Příčinou může být mimo jiné fakt, že většina nemá 
samostatný vchod.  



Správu krytých sportovišť škol nejčastěji obstarává školník. Z analýzy využití vyplývá, že existují volné 
kapacity, které nejsou využity, příčinou může být například nejednoznačná informovanost. Základní školy 
dále disponují celkem 41 venkovními sportovišti, z nichž jsou téměř všechna k dispozici veřejnosti 
ve všedních dnech, oproti tělocvičnám je významná část venkovních sportovišť k dispozici pro veřejnost 
také o víkendech nebo během letních prázdnin, některá venkovní sportoviště jsou však v nevyhovujícím 
technickém stavu. 

Na území městské části lze evidovat 25 volně dostupných hřišť pro veřejnost, tato hřiště se však liší 
kvalitou či technickým stavem. Některá sportoviště mají nevyhovující povrch. Dále je občanům k dispozici 
12 workoutových hřišť nebo venkovních posiloven, tato zařízení jsou naopak ve vyhovujícím stavu, 
vzhledem k oblíbenosti těchto aktivit lze ale identifikovat lokality s nedostatečnou vybaveností. 
Významným poskytovatelem sportovních zařízení jsou také střední školy, které disponují 9 krytými 
a 9 venkovními sportovišti nebo sportovní zařízení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
v Praze. České vysoké učení technické disponuje na území městské části dokonce třemi sportovními 
areály pro potřeby školy i pro širokou veřejnost. 

Kromě sportovních zařízení středních škol vlastní hlavní město Praha na území městské části také další 
sportovní zařízení, která nejsou svěřena do správy městské části. Jedná se o sportovní areál DDM hl. m. 
Prahy s širokým využitím, Strahovský stadion, který je využíván pro tréninkové účely AC Sparta Praha 
nebo Malý stadion Strahov a krytý plavecký bazén v útrobách Strahovského stadionu provozovaný 
soukromým subjektem. 

Vysokým počtem sportovních zařízení na území městské části disponují sportovní spolky, jedná se 
o 11 sportovních hal či tělocvičen (včetně sokoloven), 8 fotbalových stadionů, 11 tenisových areálů, 
7 volejbalových či beachvolejbalových sportovišť a 12 dalších sportovních zařízení v majetku spolků. 

Na území městské části jsou také sportovní areály, které jsou v majetku státu nebo jeho organizací, jedná 
se o plavecký bazén a stadion Juliska s atletickým oválem, tunelem a víceúčelovou halou, které jsou 
spravovány Ministerstvem obrany nebo Stadion Markéta, který provozuje Olymp – Centrum sportu 
Ministerstva vnitra. Kromě výše uvedených sportovních zařízení jsou na území městské části k dispozici 
komerční zařízení a služby, které jsou zaměřené zejména na individuální aktivity obyvatel. 


