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ÚVODNÍ ČÁST
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6

ÚVOD
Předkládaná Koncepce rozvoje sportu a volného času (dále
také jen „Koncepce“) představuje první ucelený koncepční
dokument pro sport a volný čas na území městské části Praha 6.
Účelem zpracování Koncepce je mimo jiné vymezení pozice
a působnosti městské části i dalších aktérů v oblasti sportu
a volného času a nastavení strategického rozvoje na základě
analýzy současného stavu.
V případě sportu i volného času je v českém i pražském kontextu
městská část Praha 6 charakteristická vysokým počtem klubů
či spolků, z historického hlediska překračuje význam některých
z nich nejen hranice městské části, ale také hlavního města Prahy
nebo území České republiky.
Podobně je tomu v případě infrastruktury, mnohá zdejší
sportoviště patří k symbolům historického vývoje sportovního
hnutí na českém území. S městskou částí Praha 6 je dále spjata
řada osobností českého sportovního hnutí i lokálních patriotů, kteří
se zasloužili o rozvoj tradice různých sportovních odvětví
nebo spolků zaměřených na volnočasové aktivity.
Praha 6 je rovněž sídlem vysokého počtu střešních organizací
včetně České unie sportu (ČUS), největší zastřešující sportovní
organizace v ČR. Dále je nutné zmínit rozsáhlou síť vzdělávacích
institucí, kromě předškolního, základního a středního školství
je Praha 6 centrem vysokých škol, z nichž pro řešenou oblast mají
význam zejména Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy nebo České vysoké učení technické v Praze.
Z hlediska vrcholového sportu nelze opomenout resortní sportovní
centra. Armádní sportovní centrum Dukla sídlí přímo na území
městské části, další resortní centra – OLYMP1 a VICTORIA2 zde
působí částečně. Podobně je tomu v případě USK Praha, jehož
atletický oddíl realizuje činnost na území městské části Praha 6.
Praha 6 má však i další specifika, která je třeba zmínit, ačkoliv
se sportu a volného času netýkají přímo. Praha 6 je sídlem Letiště
Václava Havla, největšího mezinárodního letiště v ČR.

1

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra.
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Na území městské části působí 27 velvyslanectví cizích států,
Ministerstvo obrany ČR, Generální štáb Armády ČR nebo Ústřední
vojenská nemocnice ve Střešovicích. V Ruzyni se nachází rozsáhlý
areál kasáren Armády ČR nebo vazební věznice. Praha 6 je rovněž
tradičním kulturním centrem.
Z hlediska rozlohy největší městskou část hlavního města je však
třeba chápat pro potřeby plánování rozvoje sportu a volného času
především perspektivou obyvatel a lokálních aktérů,
kteří se na rozvoji sportu a volného času aktivně podílejí.
Historickým vývojem vznikla na území Prahy 6 relativně
samostatná území s vlastními centry a vybaveností, jejíž
spádová území neodpovídají administrativnímu členění. Praha 6
dále disponuje přírodními parky a rezervacemi, které vytváří
přirozené podmínky pro trávení volného času, na významu
nabývají rovněž sportovní a volnočasové akce, které motivují
k obyvatele k účasti a zároveň pomáhají pěstovat komunitní
sounáležitost, na kterou je kladen důraz i v jiných oblastech
činnosti místní samosprávy.
V návrhové a implementační části tohoto dokumentu je reflektován
nejen deficit či technický stav sportovní a volnočasové
infrastruktury, pozornost je věnována také lokalitám, kde lze
v budoucnu předpokládat populační růst nebo změnu
původního účelu území, s čímž budou souviset také nároky
na sportovní a volnočasovou vybavenost.
V úvahu je třeba brát také specifickou vlastnickou strukturu
infrastruktury a nutnost spolupráce s hlavním městem Prahou
i dalšími aktéry. Právě ve spolupráci mezi různými aktéry
a institucemi se snaží Koncepce identifikovat hlavní potenciál
koncepčního a efektivního rozvoje sportu a volného času.
Koncepce rozvoje sportu a volného času tak čelí výzvě, jak
co nejlépe reflektovat výše uvedené charakteristiky a zároveň
co nejefektivněji využít potenciálu území a multiplikačních
efektů, které vyplývají z podpory a rozvoje sportu a volného času.

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
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SOUHRN
Praha 6 je tradiční sportovní lokalitou s pestrou nabídkou
sportovních i volnočasových organizací, registrovaných sportovců
a související infrastrukturou. Působnost mnohých organizací
z Prahy 6 přesahuje hranice městské části nebo hlavního města
Prahy, obdobně slouží nejrůznější sportovní a volnočasová
zařízení na Praze 6 také obyvatelům ostatních částí. Naproti
tomu obyvatelé městské části Praha 6 využívají také zařízení
a služby v ostatních městských částech.
Městská část dosud nedisponovala strategickým
či koncepčním dokumentem pro oblast sportu či volného času.
Rozvoj sportu a volného času je částečně řešen pouze
v programových prioritách současné koalice. Nejen na úrovni
městské části je zřejmá absence datové základny (např. aktuální
data o vybavenosti, potřebách, vzorcích sportovní a volnočasové

Struktura finanční podpory sportu a volného času městské části
Praha 6 je do značné míry ovlivněna vysokým počtem sportovních
a volnočasových organizací se sídlem na území Prahy 6.
Prostřednictvím dotačních programů je z rozpočtu městské
části podporována činnost sportovních a volnočasových
organizací dle počtu členů a rozsahu jejich aktivit, výrazně
podporovány jsou dále jednorázové sportovní a volnočasové
akce. Součástí podpory jsou rovněž sportovní aktivity seniorů
a zdravotně znevýhodněných osob.

účasti obyvatel), která by nabízela komplexnější pohled na oblast
sportu a volného času v Praze 6.
Těžiště rozvoje sportu městské části Praha 6 do značné míry leží
na spolkovém a komerčním sektoru, role úřadu je při rozvoji
sportu a volného času vymezena zejména na poskytování
dotací nebo roli městské části jako zřizovatele škol či vlastníka
nebo správce majetku svěřeného hlavním městem Prahou.
Městská část Praha 6 je rozsáhlé a členité území, jehož části
jsou rozděleny přirozenými i umělými hranicemi. Z hlediska
vybavenosti vykazuje Praha 6 nadprůměrnou hodnotu (8,2 m²
sportovních a rekreačních ploch na obyvatele), nicméně
vybavenost se liší napříč územím – horší vybavenost mají
dle dostupných analýz Petřiny, Dejvice, Dědina, Hanspaulka
nebo Vokovice a Veleslavín.

Výdaje byly alokovány na rekonstrukci koupaliště Petynka,
rekonstrukce zařízení škol a rozvoj volně dostupných sportovišť.
Ze srovnání s ostatními městskými částmi vyplývá, že podpora
rozvoje sportu a volného času odpovídá průměrným hodnotám,
je však nutné znovu zdůraznit vysoký počet organizací –
celkový objem prostředků je tak distribuován vysokému
počtu subjektů, pro většinu organizací pak představuje
městská část minimální zdroj příjmů.

Prostřednictvím programu Aktivní město získávají rodiče
vouchery, které uplatňují u poskytovatele sportovních
a volnočasových služeb. Obdobným principem podporuje městská
část Praha 6 také pobytové a příměstské tábory či soustředění.

Na rozdíl od některých dalších městských částí nespravuje
městská část Praha 6 prostřednictvím vlastní organizace vyšší
počet sportovních zařízení. Kromě společnosti SNEO, a.s., která je
provozovatelem letního koupaliště Petynka, městská část Praha 6
neprovozuje žádná další provozně náročná sportoviště.

Z vývojové analýzy vyplývá, že od roku 2016 byl průměrný podíl
podpory sportu a volného času formou dotací na úrovni 1,7 %
z celkových výdajů rozpočtu, investiční výdaje do oblasti sportu
představovaly v posledních 6 letech 5,8 % z kapitálových výdajů.

Kromě sportovních zařízení sítě základních škol je velká část
sportovní infrastruktury v majetku spolků. Spolky tak financují také
provoz, údržbu, opravy a rozvoj vlastních zařízení.

Mezi chlapci a dívkami nebyly pozorovány výrazné rozdíly
z hlediska frekvence sportovních aktivit, podíl dětí, které vůbec
nesportují byl ve všech věkových kategoriích nižší než 10 %.
S rostoucím věkem se však výrazně zvyšuje podíl chlapců a dívek,
kteří sportují jen nepravidelně. Chlapci častěji sportují oproti dívám
organizovaně, nicméně ani z tohoto pohledu nebyly rozdíly
tak významné, jak je tomu v případě české populace dětí
a mládeže.
Více než čtvrtina dětí ve všech pozorovaných kategoriích
sportuje jen neorganizovaně, u starších dívek je to již téměř
40 %. Relativně vysoký podíl chlapců a dívek navštěvuje také
sportovní kroužky.
Fotbal a běh patří k nejpopulárnějším sportům u mladší i starší
kategorie chlapců. Mezi staršími chlapci je velmi populární také
8

workout, následuje cyklistika, plavání, florbal či basketbal. Vysoké
zastoupení má stolní tenis, parkour, volejbal nebo box.
Mezi staršími dívkami je nejpopulárnějším sportem workout.
Následuje běh, tanec či cyklistika. Mezi mladšími dívkami
je nejoblíbenější tanec, běh, plavání nebo gymnastika. Relativně
vysoké popularity dosahuje také atletika, volejbal, badminton,
orientační běh, jezdectví, stolní tenis a krasobruslení.
Chlapci nejčastěji poukazovali na absenci fotbalových
a basketbalových hřišť v některých lokalitách, absenci
plaveckého bazénu, skateparku, parkourového hřiště,
terénních trailů, pumptracku nebo lezecké stěny.
Dívky uváděly absenci podmínek pro jízdu na koni, bazénu,
venkovních posiloven nebo volejbalových hřišť.
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Dívky dále deklarovaly nespokojenost se stavem sportovního
areálu Hanspaulka, venkovního hřiště Základní a Mateřské školy
T. G. Masaryka v Ruzyni nebo horší přístupností hřišť ZŠ Věry
Čáslavské či Základní školy Dědina. Dále dívky nebyly spokojeny
s vybaveností lokalit Kajetánka a Břevnov.
Chlapci vyjadřovali nespokojenost se stavem sportovního areálu
SK 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 sportovního areálu Aritma
či baseballového stadionu Na Markétě.
Nad rámec sportovních aktivit patří mezi nejpopulárnější
volnočasové kroužky u dívek hudební, vzdělávací či výtvarné

Obyvatelé starší 15 let preferují převážně neorganizované aktivity,
téměř dvě třetiny žen sportují jen neorganizovaně, v případě mužů
se jednalo o přibližně polovinu respondentů.
Mezi starší kategorií žen dominoval mezi sporty běh, plavání,
turistika a cyklistika, relativně vysoké popularity dosáhl také
workout, fitness, běžky nebo volejbal. Mladší ženy preferují také
například florbal či jógu. Nejpopulárnějším sportem u starších
mužů je cyklistika, následuje běh a plavání. Relativně vysoké
popularity dosáhl také stolní tenis, tenis, workout nebo bike.
Struktura sportů mezi mladšími muži je obdobná, vyšší
četnosti dosáhl fotbal a florbal.
Z hlediska docházkové vzdálenosti preferují ženy kratší
vzdálenosti – nejraději sportují v blízkém okolí bydliště.
Pozitivní je zjištění, že 90 % sportujících obyvatel realizuje sport na
území městské části. 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 vnímají
především obyvatelé Veleslavína a Bubenče. Respondenti
deklarovali absenci krytého bazénu, tělocvičen (sportovních hal)
nebo venkovních hřišť pro basketbal a fotbal.

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 letních prázdninách.
Z analýzy využití vyplývá, že existují kapacity, které nejsou
dostatečně využity, příčinou může být například
nedostatečná informovanost. Základní školy dále disponují
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 v nevyhovujícím technickém stavu.

kroužky, chlapcům rovněž dominují hudební a vzdělávací kroužky,
relativně vysoké četnosti dosáhl mezi chlapci počítačový kroužek.
Většina dívek i chlapců deklarovala, že žádné kroužky v Praze 6
nepostrádají, nicméně mezi některými dívkami i chlapci
lze sledovat několik činností, kde vnímají nedostatečnou nabídku.
Dívky uváděly absenci kroužků zaměřených na basketbal, florbal
či jízdu na koni, lezení nebo bojové umění, z mimosportovních
aktivit pak zmiňovaly dívky dramatické a čtenářské kroužky nebo
nízkou kapacitu hudebních kroužků.
Chlapcům ze sportovních kroužků chybí zejména basketbal, fotbal
nebo lezení, nad rámec sportovních kroužků uváděli chlapci také
například modelářské, herní či kroužky programování.

Obecně horší sportovní vybavenost vnímají někteří obyvatelé
v okolí Flemingova náměstí, Veleslavína, Petřin, Ořechovky,
Ruzyně, Sídliště Na Dědině nebo v Šáreckém údolí. Jako společný
problém se jeví nevyhovující povrch volně dostupných sportovišť,
odlišné podmínky při dostupnosti sportovních zařízení škol nebo
nevyhovující zázemí některých zařízení sportovních klubů.
Na území městské části působí 45 samostatných sportovních
spolků registrovaných ve spolkovém rejstříku. Členská
základna 29 z těchto organizací převyšuje počet 100,
přičemž absolutně největší organizací je Tělovýchovná
jednota Dukla Praha s počtem 2037 členů. Celková členská
základna sportovních spolků se blíží počtu 18 tisíc členů, což
potvrzuje velmi vysoké zastoupení a tradici organizovaného sportu
na území městské části Praha 6.
Vezmeme-li v úvahu, že obyvatel městské části Praha 6 ve věku
od 5 do 65 let je přibližně 80 tisíc, lze konstatovat, že každý pátý
obyvatel je členem sportovního spolku, čímž Praha 6 převyšuje
průměr v ČR. Nad rámec spolků se sídlem na území městské části
Praha 6 je třeba zdůraznit, že zde působí i další organizace, které
mají sídlo v jiné městské části, ale působí na větším území.

Na území městské části lze evidovat 25 volně dostupných hřišť
pro veřejnost, tato hřiště se však liší kvalitou či technickým stavem.
Třetina těchto sportovišť má nevyhovující povrch.
Dále je občanům k dispozici 12 workoutových hřišť nebo
venkovních posiloven, tato zařízení jsou naopak ve vyhovujícím
stavu, vzhledem k vysoké oblíbenosti souvisejících aktivit
lze identifikovat lokality s nedostatečnou vybaveností.
Významným poskytovatelem sportovních zařízení jsou také
střední školy, které disponují 13 krytými a 10 venkovními
sportovišti nebo sportovní zařízení FTVS a ČVUT, které
disponuje na území městské části Praha 6 dokonce třemi
sportovními areály dostupnými pro širokou veřejnost.
Kromě zařízení středních škol vlastní hlavní město Praha také další
sportovní zařízení, která nejsou svěřena do správy městské části.
Jedná se o multifunkční sportovní areál DDM hlavního města
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Prahy, Velký strahovský stadion, který je využíván pro tréninkové
účely AC Sparta Praha nebo Malý stadion Strahov a krytý bazén
v útrobách Velkého strahovského stadionu provozovaný
soukromým subjektem.
Vysokým počtem sportovních zařízení na území městské části
disponují sportovní spolky, jedná se o 12 sportovních hal či
tělocvičen (včetně sokoloven), 8 fotbalových stadionů,
11 tenisových areálů, 7 volejbalových či beachvolejbalových areálů
a 12 dalších sportovních zařízení v majetku spolků.

Z výsledků rozhovorů s představiteli sportovních a volnočasových
organizací vyplynuly důležité poznatky pro návrhovou část
Koncepce. Zástupci sportovních spolků nejčastěji hovořili o horší
dostupnosti sportovních hal a tělocvičen škol kvůli vysoké
vytíženosti. V souvislosti s tím upozorňovali také na absenci
reprezentativní sportovní haly.
Z hlediska finanční podpory sportu z rozpočtu městské části
se jeví zástupcům sportovního hnutí alokovaný objem jako
nedostatečný, menší organizace se pak potýkají s vysokou
administrativní náročností žádostí o dotace. Aktéři dále uváděli
například potenciál podpory trenérů a pracovníků sportovních
organizací, potenciál rozvoje sportovních škol nebo potřebu užší
spolupráce s hlavním městem Prahou.

Na území městské části jsou dále sportovní areály v majetku státu
nebo jím zřizovaných 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.

Respondenti dále upozorňovali na nutnost podpory údržby
a rozvoje zařízení v majetku spolků, zejména vzhledem
ke zhoršujícímu se technickému stavu některých zařízení, která
plní důležitou funkci v daném území.
V případě volnočasových organizací deklarovali představitelé
zejména nevyhovující podmínky v klubovnách nebo nízkou
ochotu škol rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit.
Představitelé volnočasových organizací pak upozorňovali
na potenciál využití některých budov na území městské části
za účelem vytvoření zázemí pro volnočasové organizace. Zástupci
volnočasových organizací také vyjadřovali nespokojenost
s komunikací s úřadem či společností SNEO, a.s.

VIZE ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Městská část Praha 6 se bude ještě intenzivněji
a komplexněji podílet na vytváření podmínek
pro volnočasové a sportovní aktivity svých obyvatel.
Pokračováním finanční podpory z rozpočtu městské části
budou nadále podporovány především sportovní
a volnočasové aktivity dětí a mládeže ve spolcích.
Městská část Praha 6 bude podporovat také údržbu
a rozvoj sportovních zařízení v majetku spolků, které
představují významnou část sportovní nabídky na území
městské části, některá zařízení plní rovněž důležitou úlohu
tradičních lokálních center sportu a volného času.
V případě vlastní sportovní infrastruktury bude městská
část usilovat o vybudování krytého plaveckého bazénu
a reprezentativní multifunkční sportovní haly. Sportoviště
budou sloužit jak veřejnosti, tak pro pořádání významných
sportovních akcí. Výrazná pozornost bude věnována
kvalitě, rozmanitosti a prostorové distribuci volně
dostupných sportovišť, především v lokalitách s horší
vybaveností v návaznosti na zjištěné poznatky.
Ve spolupráci s hlavním městem budou koncepčně řešeny
lokality celoměstského významu pro sport a rekreaci.
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Městská část Praha 6 se bude také aktivně angažovat
v diskusi o sportovní a volnočasové vybavenosti velkých
rozvojových území. Především se jedná o lokalitu Strahov,
Velký strahovský stadion má potenciál kompenzovat deficit
některých sportovních zařízení a zároveň být příkladem
moderního využití světoznámé a památkově chráněné
sportovní infrastruktury pro obyvatele hlavního města i jeho
návštěvníky. Celá lokalita Strahova pak má s ohledem
na zlepšení jeho dopravní dostupnosti velký potenciál
v oblasti podmínek pro sport a volný čas.
Praha 6 bude iniciovat spolupráci různých institucí
a podporovat aktivity vedoucí k efektivnějšímu využití
sportovních zařízení napříč různými poskytovateli.
Snahou městské části bude zvýšení informovanosti
obyvatel. Sport a volný čas se stanou plnohodnotnou
součástí webové prezentace městské části i v dalších
médiích, efektivněji budou využity tradiční sportovní
značky jako je například Dukla Praha.
Jednoznačná sportovní identita městské části bude sloužit
k budování sounáležitosti obyvatel, podpoře sportu
i propagaci městské části za jejími hranicemi.
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Dílčí vize rozvoje sportu a volného času:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 JAKO PODPOROVATEL ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Hlavní cíl dílčí vize:
Efektivní a spravedlivá finanční podpora širokého spektra sportovních a volnočasových
aktivit dětí a mládeže z rozpočtu městské části.
Specifický cíl 1: Navýšit objem podpory sportu a volného času z rozpočtu městské části
Specifický cíl 2: Podporovat činnost dětí a mládeže ve sportovních a volnočasových organizacích
Specifický cíl 3: Podporovat provoz a rozvoj sportovních zařízení v majetku spolků
Specifický cíl 4: Podporovat znevýhodněné skupiny obyvatel
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Specifický cíl 5: Snižovat administrativní náročnost dotací

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 JAKO INICIÁTOR A KOORDINÁTOR
Hlavní cíl dílčí vize:
Nastavení konkrétní spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí, iniciování
nových forem partnerství a spolupráce mezi spolky a institucemi působícími v Praze 6
zejména v oblasti vzdělávání, sportu a volného času.
Specifický cíl 6: Spolupracovat s hlavním městem Prahou v oblasti rozvoje sportovních a volnočasových zařízení a lokalit
Specifický cíl 7: Zmapovat možnosti rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury ve spolupráci se spolky a soukromými vlastníky
Specifický cíl 8: Komunikovat s významnými institucemi se sídlem na území městské části a developery při rozvoji sportovní infrastruktury
Specifický cíl 9: Iniciovat nové formy spolupráce mezi školami a sportovními spolky
Specifický cíl 10: Zapojovat seniory do činnosti spolků
Specifický cíl 11: Efektivně využívat přítomnost Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a dalších institucí
Specifický cíl 12: Zlepšit informovanost o sportovní a volnočasové nabídce a aktuální dostupnosti souvisejících aktivit
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 JAKO VLASTNÍK, ZŘIZOVATEL A PROVOZOVATEL
Hlavní cíl dílčí vize:
Doplnění deficitu sportovních a volnočasových zařízení, rozvoj volně dostupných
sportovních zařízení a volnočasových lokalit na základě jejich deficitu a potřeb obyvatel,
efektivní provoz a rozvoj sportovních zařízení škol.
Specifický cíl 13: Efektivně využívat sportovní zařízení škol
Specifický cíl 14: Realizovat krytý plavecký bazén
Specifický cíl 15: Realizovat multifunkční sportovní halu
Specifický cíl 16: Pečovat o stávající sportoviště a rozvíjet volně dostupná sportoviště na území městské části
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Specifický cíl 17: Zvýšit kvalitu zázemí volnočasových organizací
11
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PŘÍ STUP K REALIZAC I
Hlavním principem je zapojení širokého spektra aktérů, kteří
se podílejí na rozvoji sportu a volného času na území městské části
Praha 6. Jednotlivé fáze vycházejí z participativní přístupu
a metodiky U-Plan, která byla přizpůsobena českému prostředí.
Analytická část je založena na třech platformách – analýzách
souvisejících s financováním sportu a volného času, analýze
sportovní a volnočasové vybavenosti a analýze účasti obyvatel
ve sportovních a volnočasových aktivitách (viz níže).

Kromě výsledků původních analýz byly předmětem zájmu také
další podklady – strategické a koncepční dokumenty městské
části Praha 6 a hlavního města Prahy, využity byly rovněž data
či analýzy zpracované třetími stranami, zejména Institutem
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).
Na základě výsledků analytické části byly formulovány hlavní
problémové oblasti, v jejichž rámci byly dále na úrovni pracovních
skupin specifikovány dílčí problémy a jejich možná řešení.

Paralelně s realizací dílčích analýz probíhaly schůzky
s představiteli sportovního a volnočasového hnutí – zástupci
spolků, provozovateli sportovních zařízení, pořadateli sportovních
akcí a dalšími aktéry na straně zadavatele – politiky, členy komise
pro sport a volný čas i pracovníky úřadu městské části.

CO JE A CO NENÍ PŘEDMĚTEM KONCEPCE
Koncepce se zaměřuje na rozvoj dvou oblastí, které se zároveň
překrývají, sport je nedílnou součástí volného času. Zároveň je
třeba chápat přesah sportu a volného času do dalších oblastí,
které jsou předmětem jiných strategických dokumentů (oblast
kultury, školství, strategický rozvoj, sociální politika atp.).

Oblast volného času je pro potřeby tohoto dokumentu vymezena
na institucionální nabídku volnočasových aktivit především
na úrovni škol, domů dětí a mládeže či spolků. Předmětem zájmu
jsou především aktivity, které jsou primárně určeny pro děti
a mládež, seniory nebo zdravotně znevýhodněné osoby.

V případě sportu je předmětem rozvoj v tom nejširším smyslu,
od neorganizovaných sportovních a pohybových aktivit obyvatel,
přes organizovanou činnost ve spolcích, až po vrcholový
a profesionální sport. Předmětem jsou rovněž sportovní akce
zaměřené na různé cílové skupiny od dětí až po nejstarší obyvatele
nebo návštěvníky městské části.

Předmětem této koncepce tak není oblast kultury, která je
řešena v samostatné koncepci, a rozvoj podmínek pro volnočasové
aktivity dospělých obyvatel, které přesahují oblast sportu, ačkoliv
především v případě neorganizovaných sportovních aktivit
je prakticky nemožné definovat jasnou hranici mezi sportem
a volnočasovými aktivitami.

PŘEDMĚT A R OZ SA H HLAVNÍCH ANALÝZ
Termín realizace a
zpracování výsledků

Rozsah realizace
a zpracování výsledků
(hod)

Analýza

Rozsah v dokumentu

Analýza souvisejících strategických dokumentů

s. 14–18

7/2021–3/2022

50

Analýza analytických podkladů

s. 19–23

8/2021–3/2022

30

Analýza aktérů

s. 25

10/2021

10

Analýza financování sportu a volného času

s. 26–31

10/2021–1/2022

120

Terénní analýza sportovní vybavenosti

s. 48–65

8/2021–3/2022

250

Dotazníkové šetření ve školách

s. 32–37

11/2021–12/2021

120

Dotazníkové šetření pro veřejnost

s. 38–46

11/2021–12/2021

130

Rozhovory s představiteli sportovních a volnočasových organizací

s. 47–48

7/2021–4/2022

100

Pracovní skupiny

s. 68–71

2/2022–3/2022

20
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TERMINOLOGIE
Sport

Volný čas

K vymezení sportu byla použita definice Rady Evropy (Sports
Council, 1993, s. 2), kterou využívá pro výzkumné účely také
Evropská unie. Sport je tak chápán v rámci Plánu rozvoje sportu
jako „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány
příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení
fyzické́ kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů
či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.

Volným časem je obecně chápána doba trávená nad rámec
pracovních povinností. Vzhledem k přesahu problematiky
do dalších oblastí se budeme v rámci tohoto dokumentu zabývat
institucionálním (organizovaným) zabezpečováním volného
času na úrovni škol, spolků nebo dalších institucí, které poskytují
volnočasové služby primárně pro děti, mládež a seniory.

STRUKTURA KONCEPCE
ÚVODNÍ ČÁST

ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST
HLAVNÍ VIZE ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
DLOUHODOBÉ CÍLE ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
DÍLČÍ VIZE
SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
OPATŘENÍ A AKTIVITY
AKČNÍ PLÁN

O P O D S TAT N Ě N Í PODPORY SPORTU A VOLNÉHO
ČASU A SO UV ISEJ Í C Í E X T E R N A L IT Y
ZDRAVOTNÍ HLEDISKO
Zdravotní přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory
sportu a aktivního trávení volného času. Sedavý životní styl
je rizikovým faktorem rozvoje chronických nemocí, včetně
kardiovaskulárních chorob. Navíc existuje spojitost mezi
pohybovou aktivitou a délkou života. Pohybová aktivita je spojena
také s psychologickými přínosy – sport zlepšuje kontrolu
nad příznaky úzkosti a deprese. Sport navíc poskytuje příležitost
k sebevyjádření, budování sebevědomí, sociální interakci
a integraci. WHO rovněž uvádí, že sportující lidé snáze adaptují
zdravé životní návyky (např. vyhýbání se tabáku, alkoholu a užívání
drog) a prokazují lepší výkony při studiu či v práci.
SOCIÁLNÍ INKLUZE A EXKLUZE
Problematika sociální exkluze ve sportu souvisí především
se dvěma fenomény: s neúčastí nebo nižší účastí určitých skupin
obyvatel ve sportu a s lokalitami s nízkou sportovní vybaveností.

Cíle související se zapojením různých vrstev obyvatel do sportu
vystihuje nejlépe fenomén sportu pro všechny, zaměřený na rovné
příležitosti, pestré možnosti či sportovní zařízení odpovídající
poptávce a potřebám obyvatel. V souvislosti s tímto významem
sociální inkluze bývá často uváděn sport jako nástroj začleňování
handicapovaných a jinak společensky znevýhodněných osob.
ROZVOJOVÁ DIMENZE SPORTU A CESTOVNÍ RUCH
V případě infrastruktury se z vyloučených nebo zanedbávaných
lokalit mohou právě s využitím sportu a volného času stát místa,
která budou přitahovat nejen místní obyvatele, ale v některých
případech mají takové lokality potenciál stát se nástrojem například
cestovního ruchu. Prostřednictvím sportovních akcí či sportovní
reprezentace se pak zvyšuje povědomí o lokalitě u návštěvníků,
navíc vysoká účast při sportovních akcích přináší danému místu
další benefity, včetně návyků k pravidelné účasti obyvatel. Sport lze
dále využít k iniciování různých forem partnerství napříč sektory.
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SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Cílem této části je identifikovat roli sportu a volného času v dalších strategických dokumentech na úrovni hlavního města Prahy i městské části Praha 6. Předmětem zájmu byly také další
oblasti rozvoje uvedených samosprávných celků, které s rozvojem sportu a volného času souvisejí. Identifikovány byly nejen konkrétní priority a opatření v oblasti sportu a volného času,
ale také související poznatky analytických částí. Kromě výše uvedeného nás bude pro potřeby formulace návrhové a implementační části dále v tomto dokumentu zajímat, zda jsou
návrhy této Koncepce v souladu s návrhovými částmi těchto dokumentů.

STRATEGI CK Ý PL Á N HL AV N Í H O M Ě S TA PRAHY
ANALYTICKÁ ČÁST
Dokument zdůrazňuje propojení sportu s oblastí volnočasových
aktivit a přesah do okolí Prahy, kde je „rozvinutá turistická
infrastruktura, ať jde o půjčovny sportovního vybavení (lodě,
kola, brusle, koně), služby (stravování a ubytování), síť cest
(cyklostezky, cesty vhodné pro inline brusle, hipoturistiku,
cyklo i mototuristiku, odpočívadla) a informační centra.“ Dále
se hovoří o nedostatku „velkých kulturních a sportovních akcí,
které pomůžou přilákat další návštěvníky“. „V porovnání
s referenčními městy v přepočtu na paritu kupní síly Praha
investuje výražně méně finančních prostředků…do podpory
sportu a volného času.“
Dle autorů Strategického plánu „neexistuje analýza potřeb
obyvatel… a to jak v jednotlivých lokalitách, tak i na úrovni
hlavního města.“ Dále dokument vyzdvihuje síť infrastruktury
„zavedených a fungujících organizací a institucí (ZŠ, ZUŠ, DDM,
Sokol, církve, sportovní kluby)“, která má potenciál poskytovat
kulturně-komunitní, sportovní a volnočasové funkce obyvatelům.

Podle závěrů analýzy „je možné lépe pracovat s rozvojovými
územími a začlenit tyto funkce do jejich proměny.“ Autoři
si dále všímají výrazné role Sokola, jeho bohaté tradice a sítí
sokoloven a sportovních klubů. V dokumentu je dále zdůrazněn
„vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových,
kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují
v tělocvičných jednotách.“
Nad rámec samotné oblasti rozvoje sportu a volného času
se v analytické části dále uvádí „nedostatek pěších propojení,
nedostatečný rozsah tras pro cyklisty včetně vyhrazených
cyklopruhy…chybí důraz na systémové propojování veřejné
a individuální osobní dopravy (například rozvoj kolem stávajících
železničních stanic, podpora pěší a cyklistické dopravy na krátké
vzdálenosti.).“ „Velký potenciál představuje rozvoj cyklistické
dopravy – zejména v kombinaci s využitím B+R parkovišť
u zastávek kolejové dopravy (vlaky a metro).“ Podle autorů
dokumentu je zřejmý „růst zájmu o cyklistickou dopravu.“

NÁVRHOVÁ ČÁST

Autoři návrhové části specifikují na základě výsledků analytické části následující opatření a aktivity v oblasti sportu a volného času:
§ město vytvoří systémový model podpory organizací
zaměřených na sport a volnočasové aktivity,
§ město bude ze svých prostředků získávat areály, které
historicky plnily roli sportovních a společenských center,
do svého vlastnictví,

§ podpořeny rovněž budou bezbariérové sportovní a volnočasové
aktivity i speciální dopravní služby, které kromě osob
se zdravotním postižením využijí bezpochyby i mnozí senioři,
§ město bude upřednostňovat šetrnou dopravu pěší, cyklistickou
a veřejnou dopravu, která je už dnes na vysoké úrovni.

Oblast sportu a volného času je pak obsažena v rámci následujících strategických cílů, resp. jejich oblastí:
Soudržné město

Kulturní značka

§ Využít potenciál starší populace pro aktivní zapojení
do komunitního i pracovního života.

§ Posílit kapacity městské správy ke kompetentnímu
rozhodování v oblasti kultury a umění.

§ Podporovat zdravý životní styl a prevenci rizikového
chování.

§ Posílit postavení Prahy jako leadera v oblasti kultury,
klíčového faktoru rozvoje měst 21. století (prostřednictvím
vzniku Strategie rozvoje sportu s důrazem na neprofesionální
sport a sport pro všechny).

§ Podporovat dostupnost služeb a aktivit umožňujících
osobám se zdravotním postižením běžný život.
§ Podporovat využívání prostor základních škol veřejností
mimo učební hodiny.
§ Zakládat, podporovat a rozvíjet komunitní centra zaměřená
na sportovní aktivity.
Zdravé město
§ Vytvářet vhodné podmínky pro fyzické aktivity obyvatel
ve venkovním prostředí.
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Vzdělávání
§ Přizpůsobit stavební fond požadavkům na flexibilitu
a víceúčelovost.
§ Podpořit oblast zájmového vzdělávání (podpora mimoškolních
sportovních zařízení).
§ Zajistit synergie vzdělávání s oblastmi kultury, sportu a volného
času.
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PL Á N R O Z V O J E S P O RT U A S P O RTO V N Í C H Z A Ř Í Z E N Í
HL AV N Í H O M Ě S TA PRAHY
ANALYTICKÁ ČÁST

Na základě analytické části dokumentu jsme se pokusili shrnout hlavní poznatky, které přímo souvisejí s městskou částí Praha 6:
§ relativně vysoký počet sportovních zařízení v přepočtu
na počet obyvatel a celkovou rozlohu vzhledem k ostatním
městským částem,
§ 63 sportovních organizací na území obvodu Praha 6,
§ koncentrace vysokého počtu sportovních zařízení
do jihovýchodní části území,

§ podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy je na území
městského obvodu Prahy 6 celkem 10 potenciálně vhodných
ploch pro výstavbu nových sportovních zařízení, z toho 6
na území městské části (viz dále),
§ relativně vysoký počet registrovaných sportovců vzhledem
k počtu obyvatel na území městské části Praha 6.

NÁVRHOVÁ ČÁST
GLOBÁLNÍ VIZE
„Sportovní organizace i široká veřejnost mají v hl. m. Praze
dostatek příležitostí k výkonu sportovní činnosti. Ta je realizována
na bezpečných sportovištích odpovídajících současným trendům
a standardům. Pražané mají pozitivní vztah k pohybu a jsou díky
tomu zdravější a více rezistentní vůči civilizačním chorobám.

Sportovní organizace se neobávají budoucnosti a plně se soustředí
na vedení a rozvoj svých svěřenců. Na území města se konají
mezinárodní sportovní události evropského i světového
významu.“

Na výše uvedenou vizi navazuje další text, ze kterého lze vyzdvihnout zejména následující priority:
§ Praha jako město sportu,

§ primární podpora sportu pro všechny,

§ systematický rozvoj sportovní infrastruktury,

§ bezbariérovost prostředí.

§ energetická úspornost sportovních zařízení,
Neinvestiční část
Organizovaný sport – podpora činnosti sportovních organizací
a podpora provozu sportovních zařízení, podpora akcí
regionálního významu, realizace náborového projektu
do sportovních klubů, snižování administrativní zátěže
a integrace dotačních programů.
Pohybová rekreace a neorganizovaný sport – zajištění podpory
pro neorganizovaný sport, zajištění vyšší otevřenosti sportovišť,
realizace sportovních akcí pro širokou veřejnost, zefektivnění
propagace neorganizovaných sportovních aktivit, podpora
edukativních aktivit v oblasti sportu.
Školní sport – zajištění a podpora odborných kapacit na školách,
podpora mimoškolních pohybových aktivit, podpora sportu
na školách, zajištění vyšší otevřenosti sportovišť široké
veřejnosti, zajištění vyšší úrovně monitoringu, zajištění vyšší
informovanosti o dostupnosti školních sportovišť.

Sport zdravotně handicapovaných – zajištění podpory sportu
zdravotně handicapovaných sportovců, zajištění bezbariérovosti
sportovišť, zmapování dostupnosti bezbariérových sportovišť,
školení pro personál sportovních zařízení, podpora sdíleného
pořádání sportovních akcí, podpora zapojení handicapovaných
sportovců do běžných sportovních akcí, zvýšení informovanosti
handicapovaných.
Významné sportovní akce – podpora jednorázových
mezinárodních sportovních akcí v Praze, podpora pro hl. m. Prahu
významných sportovních akcí, koncepční plánování
jednorázových akcí mezinárodního významu, rozvoj spolupráce
s městskými společnostmi.

Investiční část
Oblast rekreačně-výkonnostního sportu – výstavba, obnova
a modernizace školní sportovní infrastruktury, podpora růstu
soukromých investic do výstavby sportovišť, rozvoj sítě cest
pro bezmotorovou dopravu, podpora výstavby a obnovy
volnočasových sportovišť, instalace dočasných sportovišť.

Oblast výkonnostního sportu – výstavba sportovišť
pro výkonnostní sport, obnova sportovišť pro výkonnostní
sport, podpora pořízení specializovaného vybavení a strojů.
Oblast vrcholového sportu – výstavba multifunkční sportovní
haly, podpora výstavby národních sportovních center.
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PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY HL . M . PRAHY A OKOLÍ
Vize mobility

Vize mobility je rozdělena do několika bodů následovně:
§ Praha bude směřovat k udržitelné mobilitě – k zajištění pohybu
osob a zboží, který je dlouhodobě přijatelný z hlediska
sociálního, ekonomického a ekologického.

§ Na území města a také v okolním regionu se postupně dosáhne
lepšího souladu dopravy s kvalitou životního prostředí
a veřejných prostranství.

§ Dopravní dostupnost cílů bude výrazně orientována
na ekologicky šetrnější způsoby dopravy – na veřejnou dopravu
(především kolejovou) a také na chůzi a užívání jízdních kol.

§ V silniční dopravě se uplatní kombinace regulačních
a investičních opatření směřujících ke snižování negativních
dopadů automobilové dopravy. Dojde ke zvýšení bezpečnosti
a energetické účinnosti dopravy.

Autoři Plánu udržitelné mobility pak definují následujících 15 prioritních os:
§
§
§
§
§
§
§

Preferování veřejné dopravy a rozvoj kolejové dopravy.
Provázanost veřejné dopravy s ostatními druhy dopravy.
Snížení citlivosti a zmírnění kapacitních problémů v dop. síti.
Nová propojení pro různé druhy dopravy.
Podpora chůze a dopravní cyklistiky.
Optimalizace zásobování města.
Zlepšení přístupnosti dopravy, dopravní infrastruktury a
veřejných prostranství pro různé skupiny obyvatel.

§
§
§
§
§
§
§
§

Zlepšení kvality veřejných prostranství.
Snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy.
Snížení prostorových nároků dopravy.
Snížení dopravní nehodovosti.
Finanční udržitelnosti dopravního systému.
Procesní podpora udržitelné mobility a efektivní správy města.
Udržitelný územní rozvoj pražské metropolitní oblasti.
Ekonomický rozvoj města.

KONCEPCE PODPORY A ROZVOJE ŠKOLSTVÍ 2021 – 2 0 3 0
V rámci dokumentu je oblast sportu a volného času součástí Cíle 5
„Rozvíjet zájmové, mimoškolní vzdělávání, oblast tělovýchovy
a sportu v MŠ a ZŠ a školských zařízeních“.

Sport a volný čas jsou obsaženy v následujících opatřeních:
§ Finanční podpora školních i mimoškolních aktivit dětí a žáků
vložená zejména do rozvoje zázemí ve vlastních prostorách škol
a školských zařízení v oblasti sportu, polytechniky, kulturní
výchovy, v uměleckých a dalších oblastech.
§ Dobudování sportovního zázemí ve školách, kde je jejich
nedostatek nebo zcela chybí, zejména ZŠ Norbertov, ZŠ a MŠ
E. Destinnové, ZŠ nám. Svobody, ZŠ Marjánka.

V rámci výše uvedeného Cíle 5 je dále prezentováno, že bude
kladen důraz na následující aktivity:
§ podporu sportovních soutěží, rozvoj forem spolupráce
se sportovními kluby i s využitím projektů, např. Trenéři do škol,
Sportující mládež v MŠ, olympiáda mateřských škol.
§ finanční podporu provozu sportovišť ve školských zařízeních –
vybavení a kustodi, ochrana sportovišť s cílem maximálního
využití sportovních areálů a zahrad veřejností při zachování
bezpečnosti a ekonomiky provozu škol.

§ Stabilní finanční podpora sport. projektů a dětských soutěží.

KONCEPCE ROZVOJE KULTURY
Analytická část Koncepce rozvoje kultury reflektuje řešenou oblast
zejména prostřednictvím významu pořádání sportovních
a volnočasových akcí. Autoři dokumentu uvádějí v této souvislosti
zejména Ladronku, která je místem pro pořádání komunitních
aktivit zdola i pro pořádání velkých akcí profesionálních pořadatelů
z oblasti sportu i kultury.
Autoři doporučují kvůli vysoké zátěžovosti velkých akcí pro
obyvatele upravit režim konání akcí a doporučuje hledat nová místa
pro velké akce, např. Sportovní areál koupaliště Džbán.
16

Koncepce dále zdůrazňuje důležitou lokální roli některých
sportovních center či organizací (například Sokol na Hanspaulce,
Tatran Střešovice ve Střešovicích nebo koupaliště Džbán
ve Vokovicích).
V návrhové části autoři navrhují prověřit možnosti efektivnějšího
využití sportovních zařízení škol pro další využití nad rámec
sportovní činnosti, nicméně vzhledem k poznatkům tohoto
dokumentu je zřejmé, že takové využití se nabízí téměř výhradně
pouze o víkendech či letních prázdninách.
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VELKÉ INFRASTRUKTURNÍ PROJEKT Y A DALŠÍ RO ZVO J O VÁ ÚZEMÍ
DOPRAVNÍ STAVBY
Tramvajová trať Dědina
Jedná se o prodloužení tramvajové trati z obratiště Divoká Šárka,
trať by byla vedena ulicemi Evropská, Vlastina a Drnovská
k novému obratišti Dědinská s pěti páry zastávek v délce 2,3 km.
Z hlediska rozvoje sportu a volného času se jedná o území
s rozvojovým potenciálem a lokalitu s relativně horší vybaveností.

Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na Letiště
Václava Havla
Jedná se o projekt celonárodního významu. Na Letiště Václava
Havla by byla napojena nově vybudovaná odbočka ze stanice
Praha–Ruzyně. Tento projekt tak souvisí také s dopravní
obslužností území Liboc/Ruzyně.

Tramvajová trať Strahov
Nová tramvajová trať by vedla ze stranice Malovanka Vaníčkovou
ulicí do zastávek Koleje Strahov a Stadion Strahov. Je zřejmé,
že by se tak výrazně zlepšila dopravní obslužnost celého komplexu

strahovských sportovišť včetně Velkého strahovského stadionu
nebo sportovišť v areálu kolejí ČVUT.

VELKÁ ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ
Na území městské části Praha 6 byla vymezena 4 tzv. Velká
rozvojová území (VRÚ) – klíčové lokality pro další rozvoj města
definované hlavním městem Prahou. V těchto územích je nutné
dříve, než zde bude povolována nová zástavba, celkovou koncepci
území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací
(regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem

(územní studií). Tato podrobnější územně plánovací dokumentace
nebo územně plánovací podklad musí být zpracována v rozsahu
celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části,
vymezené pořizovatelem územního plánu.3 Z hlediska rozvoje
sportu a volného času má největší význam VRÚ Strahov.

3 https://iprpraha.cz/stranka/60/velka-rozvojova-uzemi
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ROZVOJ L ADRONKY
Ladronka se nachází částečně na území městské části Praha 6 a
městské části Praha 5. Podle nově chystaného územního plánu
hlavního města Prahy je cílem lokality dotvořit a posilovat cílový
charakter zastavitelné nestavební, stabilizované, rekreační lokality
Ladronka se strukturou parkového prostranství. Lokalita je součástí
krajiny vymezené v ZÚR s názvem Městská krajina Prahy.

Cílem navržených regulativů je zachovat charakter a rekreační
využití existujícího parku Ladronka.
Sportovní a volnočasové využití Ladronky je řešeno v rámci
pracovní skupiny, která je zpracovatelem strategického dokumentu
Plán pro Ladronku.

ROZVOJ L O K A L I T Y D Ž B Á N
Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné nestavební,
stabilizované, rekreační lokality Džbán se strukturou parkového
prostranství. Lokalita je součástí krajiny vymezené v ZÚR s názvem
Městská krajina Prahy. Cílem navržených regulativů je zachovat
charakter a rekreační využití existujícího parku, vodní nádrže s
koupalištěm a sportoviště na Džbánu a posílit prostupnost územím.

Převážně je zde zastoupeno vzrostlé stromové patro, které se
střídá s travnatými plochami, zpravidla navazujícími na koupaliště
a sportoviště. V lokalitě je několik solitérních budov v rámci
sportovních areálů a v campingu. Rekreační využití je dále
rozvíjeno.

PROGRAMOVÉ PRIORITY
Pro volební období 2018–2022 byly současnou koalicí formulovány
následující programové priority v oblasti sportu a volného času:
§ Zachování podpory tradičních sportovních a volnočasových akcí.
§ Transparentní, spravedlivá, srozumitelná a předvídatelná podpora sportu, sportovních oddílů a trávení volného času.
§ Dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití.
§ Navýšení rozpočtu dotačního programu Sport a Aktivní Šestka.
§ Podíl na spolufinancování revitalizace infrastruktury místních klubů a spolků.
§ Rozvoj projektu elektronických voucherů Aktivní město.
§ Podpora vybudování dvou víceúčelových sportovních hal.
§ Dostavba Koupaliště Petynka.
§ Pokračování projektu kluziště na Vítězném náměstí.
§ Rozvoj areálu volného času Ladronka s omezením hlučných komerčních akcí.
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SEKUNDÁRNÍ ANALYTICKÉ PODKLADY
V následující části jsme využili některé již existující poznatky, které se přímo dotýkají řešené oblasti, ve všech případech
jde o dokumenty zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

ANALÝZA VYBAVENOSTI A DOSTUPNOST I
ZA ŘÍZ EN Í S PORT U A R E K R E A C E V PRAZE
Z analýzy vyplývá několik skutečností pro Prahu 6 i pro konkrétní
lokality na území městské části. Z hlediska celkové úrovně
vybavenosti (podíl m² sportovních a rekreačních ploch
na 1 obyvatele) vykazuje Praha 6 nadprůměrnou hodnotu (8,2 m²),
která zároveň odpovídá referenční hodnotě pro hlavní město.
Zajímavostí je, že nejhorší vybavenost (do 2 m²) vykazuje Praha 1
a Praha 17, které s Prahou 6 sousedí. Městské části Praha 5
a Praha 7 mají obdobné hodnoty jako Praha 6.

Na území městské části Praha 6 se nachází dle IPR dvě lokality
se špatnou dostupností sportovních zařízení obvodního
a čtvrťového významu – jedná se o Dejvice a sídliště Dědina.
Dostupnost sportovních center obvodního a čtvrťového významu
ilustruje obrázek. Mezi hůře dostupné oblasti rekreačních zařízení
obvodního a čtvrťového významu patří znovu Dejvice a oblast
Břevnova.

.

ANALÝZA INFRASTRUKTURNÍCH POTŘEB
HL . M . PRAHY – VEŘEJNÁ SPORTOVIŠTĚ
Autorka analýzy se zabývala dostupností veřejně přístupných
sportovišť „pro větší děti (2. stupeň ZŠ), mládež a dospělé“. Oproti
analýze uvedené výše bylo území hlavního města rozděleno
na 120 tzv. bilančních územních celků (BUC), které tak na základě
různých parametrů (celistvost území, dopravní vazby, bariéry, …)
rozdělily území městské části Praha 6 na 9 BUC:

Z analýzy současných infrastrukturních potřeb (viz mapa
na následující straně) vyplývá, že v rámci BUC 08_3 Petřiny
se deficit týká více než 75 % obyvatel, zároveň jsou zde právě
základní školy, které mají potenciál tento deficit pokrýt. Za deficitní
je dále považován BUC 08_8 Hanspaulka, relativně horší
dostupnost vykazuje také BUC 08_4 Vokovice_Veleslavín.

Dejvice, Střešovice, Petřiny, Vokovice_Veleslavín, Břevnov,
Liboc_Ruzyně, Ruzyně_letiště, Hanspaulka, Šárecké údolí,
Sedlec.

Z analýzy hodnocení vlivu aktuální bytové výstavby a vlivu
demografického vývoje na infrastrukturní potřeby nevyplývají
v případě veřejných sportovišť na území městské části Praha 6
potřeby nad rámec výše uvedených.

Potřeba veřejných sportovišť v rámci konkrétního BUC byla
zjišťována na základě současné docházkové vzdálenosti
ke sportovišti. Za ideální docházkovou vzdálenost je považováno
maximálně 500 m od bydliště, horní hranice dostupnosti byla
definována jako 1000 m od bydliště.
Doporučená velikost spádové oblasti sportoviště je pak 2 000
až 5 000 obyvatel. Ačkoliv nejsou přímo předmětem analýzy,
autorka přihlíží také k přítomnosti školních hřišť, která mohou
veřejná sportoviště kompenzovat.

Podle celkových výsledků analýzy bydlí 46 % obyvatel Prahy
v oblastech s dobrou dostupností, naopak 22 % obyvatel žije
v oblastech, kde není do 1 000 m dostupné veřejné sportoviště.
Autorka dokumentu doporučuje efektivnější využití vnitrobloků
a školních hřišť, kde poukazuje na nutnost vytvoření systému
zabezpečení hřišť nad rámec gesce personálu škol, na kterém
by se mohly podílet městské části. Podle autorky bývají areály
uzavřeny zejména v období školních prázdnin.
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Bilanční územní celky s deficitem veřejných sportovišť (IPR)

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZ I N C I
K 31. 12. 2015 byl podíl cizinců na území hlavního města 13,5 %,
přičemž průměr za Českou republiku byl na úrovni 4,4 %. Některé
kraje ČR pak nedosahují ani 2 %. V rámci samotné městské části
Praha 6 byl k 31. 12. 2015 počet cizinců 12 841, podíl tak byl
na úrovni 12,8 %. V některých městských částech přesahuje
hodnota 20 %, rovněž sousední části Praha 1, Praha 5 a Praha 7
zaujímají vyšší hodnoty nad 17%.

Nejvíce cizinců vykazovalo občanství Ruské federace (2 328
osob), následovali občané Ukrajiny (2 031) a Slovenska (1 756).
Na území městské části Praha 6 žije rovněž více než 1 700
obyvatel ze zemí západní Evropy. Více než 2 tisíce obyvatel
má státní občanství v některé ze zemí Asie. Zejména podíl cizinců
se státním občanstvím Ruské federace převyšuje průměrné
hodnoty v rámci ostatních městských částí.

POTŘEBA NOVÝCH ZŠ V PRAZE
Výrazný podíl sportovní vybavenosti městské části představují
sportovní zařízení v areálech škol, v souvislosti s rozvojem
základních škol tak lze předpokládat další rozvoj sportovní
infrastruktury, která bude sloužit také pro další účely. Následující
obrázky naznačují potřebu nových základních škol. Podle autorů
analýzy a na základě predikce budoucího demografického vývoje

!

!

byla na území Prahy 6 v roce 2020 identifikována potřeba nové
školy v oblasti Dejvice a Střešovice, na zvážení je pak doplnění
kapacit v oblastech Ruzyně a Liboc. Výrazný přebytek kapacit byl
naopak identifikován v oblasti Petřiny. Predikce pro rok 2030
odpovídá potřebám identifikovaným v roce 2020.
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POTENCIÁLNĚ VHODNÉ POZEMKY NA ÚZEMÍ PRAHY
PRO VÝSTAVBU NOVÉ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vytipoval
potenciálně vhodné pozemky pro výstavbu nové sportovní
infrastruktury. Na území městské části Praha 6 bylo identifikováno
celkem 6 takových pozemků.
Pozemek č. 1 v katastrálním území Břevnov má celkovou výměru
4 380 m² a navazuje na další sportoviště v této lokalitě. Pozemky
č. 2 a 3 se nacházejí v blízkosti Stadionu mládeže a Usedlosti
Kotlářka v katastrálním území Dejvice. Pozemek č. 2 má výměru
5 316 m², pozemek č. 3 disponuje 3 256 m².

Pozemek č. 4 navazuje na oblíbený sportovní areál
s multifunkčními hřišti a skateparkem. Jedná se znovu o katastrální
území Dejvice, výměra pozemku je 1 354 m². Pozemek č. 5 jsou
tribuny s útrobami a bezprostřední okolí Strahovského stadionu
s celkovou výměrou překračující 62 000 m².
Kromě malé části pozemku č. 5, která je v majetku městské části
Praha 6, jsou všechny pozemky v majetku hlavního města Prahy.
Pozemek č. 4 je rovněž v majetku hlavního města Prahy, ale je
svěřen do správy městské části Praha 6
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PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN – SPORT A REKRACE
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SHRNUTÍ ÚVODNÍ ČÁSTI
Praha 6 je tradiční sportovní lokalitou s pestrou nabídkou
sportovních i volnočasových organizací, registrovaných
sportovců a související infrastrukturou napříč různými
poskytovateli. Působnost mnohých organizací z Prahy 6 přesahuje
hranice samotné městské části nebo hlavního města Prahy,
obdobně slouží nejrůznější sportovní a volnočasová zařízení
na Praze 6 také obyvatelům ostatních městských částí. Naproti
tomu obyvatelé městské části Praha 6 využívají také zařízení
a služby v ostatních městských částech.
Městská část dosud nedisponovala strategickým či koncepčním
dokumentem pro oblast sportu či volného času. Rozvoj sportu
a volného času je částečně řešen pouze v programových prioritách
současné koalice. Nejen na úrovni městské části je zřejmá
absence datové základny (např. aktuální data o vybavenosti,
potřebách, vzorcích sportovní a volnočasové účasti obyvatel), která
by nabízela komplexnější pohled na oblast sportu a volného času
v Praze 6.
Těžiště rozvoje sportu městské části Praha 6 do značné míry leží
na spolkovém a komerčním sektoru, role úřadu je při rozvoji
sportu a volného času vymezena zejména na poskytování dotací
nebo roli městské části jako zřizovatele škol, vlastníka či správce
svěřeného majetku.
Městská část Praha 6 je rozsáhlé a členité území, jehož části jsou
rozděleny přirozenými i umělými hranicemi. Z hlediska
vybavenosti vykazuje Praha 6 nadprůměrnou hodnotu (8,2 m²
sportovních a rekreačních ploch na obyvatele), nicméně
vybavenost se liší napříč územím – horší vybavenost mají Petřiny,
Dejvice, Dědina, Hanspaulka nebo Vokovice a Veleslavín.
Nerovnoměrnou vybavenost lze zaznamenat také u škol.

Hlavního město Praha relativně k jiným evropským městům
vynakládá nízký objem finančních prostředků na podporu
rozvoje sportu a volného času. V souvislosti s Plánem rozvoje
sportu a sportovních zařízení a s dalšími strategickými
dokumenty hlavního města lze pozorovat tendence a záměry, které
by se měly promítnout také do rozvoje městských částí.
Jedná se zejména o snahy integrace dotačních programů
finanční podpory, důraz na lepší informovanost a efektivnější
využití sportovních zařízení škol, důraz na rozvoj cyklistiky,
propojování veřejné dopravy nebo potenciál zapojení starší
populace do rozvoje sportu a volného času. Záměrem hlavního
města je také dle strategických dokumentů podporovat soukromé
investice do sportovní infrastruktury.
Právě rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury na území
městské části Praha 6 je vzhledem k majetkovým poměrům silně
provázaný se záměry hlavního města Prahy. Na rozdíl
od některých hustě zastavěných území jiných městských částí
je na území Prahy 6 několik vhodných pozemků či lokalit
pro realizaci sportovní či volnočasové infrastruktury.
Lze také předpokládat, že rozvoj podmínek pro sportovní
a volnočasové aktivity může být v rámci Prahy 6 částečně zajištěn
v souvislosti s realizací velkých rozvojových území,
developerských projektů nebo dopravních staveb.
Ačkoliv městská část Praha 6 dosud nedisponovala strategickým
dokumentem pro oblast sport a volného času, sportovní politiku
a dlouhodobé priority lze poznat z principů dotačních programů
podpory sportu a volného času z rozpočtu městské části (viz dále).
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ANALÝZA AKTÉRŮ
Cílem následující části je popsat síť aktérů, kteří se podílejí na rozvoji sportu a volného času na území městské části Praha 6. Aktéry se rozumí jednotlivci či skupiny na úrovni veřejné
správy, spolkového či komerčního sektoru. Analýza slouží k identifikování všech relevantních aktérů, kteří mohou participovat přímo či nepřímo na implementaci samotné Koncepce.
Analýza zároveň znázorňuje vzájemné vazby mezi aktéry a hodnocení jejich potenciálního vlivu a zájmu na implementaci Koncepce.

PŮSOBNOST

VLIV

ZÁJEM

SKÓRE

PŮSOBNOST

VLIV

ZÁJEM

SKÓRE

Tabulka 2.1 Analýza aktérů rozvoje sportu a volného času

Vedení městské části Praha 6

lokální

5

4

20

Vedení hlavního města

regionální

4

3

12

Rada městské části Praha 6

lokální

4

4

16

Koalice zastupitelstva

lokální

5

3

15

Komise Rady hlavního města pro
cyklodopravu

regionální

3

3

9

Opozice zastupitelstva

lokální

3

3

9

Komise pro sport a volný čas

lokální

4

5

20

Komise Rady hlavního města pro sport
Komise Rady hlavního města pro
mimoškolní vzdělávání
Výbor pro sport Zastupitelstva HMP

regionální

3

3

9

Komise „Zdravá Šestka“

lokální

2

3

6

Komise strategického rozvoje

lokální

3

3

9

Odbor školství, mládeže a sportu
magistrátu HMP

regionální

3

3

9

Ostatní komise

lokální

2

2

4

Odbor kultury, sportu a volného času

4

4

16

Odbor hospodaření s majetkem
magistrátu HMP

regionální

3

2

6

Odbor školství

lokální
lokální

3

3

9

Odbor územního rozvoje

lokální

2

2

4

Odbor územního rozvoje magistrátu HMP

regionální

3

3

9

Odbor dopravy a životního prostředí

lokální

3

2

6

Kancelář městské části

lokální

3

2

6

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy

regionální

3

2

6

Ostatní odbory úřadu
Vedení mateřských škol zřizovaných městskou
částí Praha 6

lokální

2

2

4

regionální

4

4

16

lokální

1

2

2

regionální

2

1

2

Vedení základních škol zřizovaných městskou
částí Praha 6

regionální

3

3

9

Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy (ROPID)

regionální

2

1

2

SNEO, a.s.

regionální

3

3

9

Dům dětí a mládeže Praha 6

regionální

3

3

9

Pracovní skupina pro Ladronku

regionální

3

4

12

Vedení středních škol

regionální

2

3

6

1

2

2

Veřejné vysoké školy

celostátní

3

3

9

Vláda ČR

celostátní

3

1

3

MŠMT

celostátní

1

1

1

2

2

4

SAMOSPRÁVA

ÚROVEŇ

AKTÉR

KOMERČNÍ SEKTOR

VEŘEJNOS
T

SPOLKOVÝ SEKTOR

STÁTNÍ SPRÁVA

Pečovatelská služba Prahy 6
Armádní sportovní centrum DUKLA

celostátní

3

3

9

OLYMP Sportovní centrum Ministerstva vnitra

celostátní

2

3

6

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum
MŠMT

celostátní

1

1

1

Národní sportovní agentura

celostátní

3

2

6

Sportovní jednoty, spolky a oddíly se sídlem
v Praze 6

lokální až
regionální

3

5

15

Český paralympijský výbor, z.s.

celostátní

2

3

6

Sportovní svazy (asociace)

celostátní

2

3

6

Česká unie sportu

celostátní

2

2

4

Pražská tělovýchovná unie

regionální

3

3

Aktivisté a „patrioti“

lokální

4

Neformální skupiny

lokální

4

Obyvatelé městské části
Obyvatelé dalších městských částí

lokální
lokální

Poskytovatelé sportovních zařízení

AKTÉR

DDM hl. m. Prahy
Dopravní podnik hlavního města Prahy,
akciová společnost

MVČR
celostátní

2

2

4

mezinárodní

1

1

1

Zdravotnická zařízení zřizovaná státem

regionální

2

1

2

Sportovní spolky se sídlem mimo Prahu 6
s působností na Praze 6

regionální

2

3

6

Volnočasové spolky se sídlem na Praze 6

regionální

3

5

15

9

Volnočasové spolky se sídlem mimo
území Prahy 6

regionální

2

2

4

4

16

Návštěvníci a turisté

regionální

1

3

3

4

16

Členové sportovních spolků

lokální

2

4

8

4

4

16

1

2

2

Členové volnočasových spolků, domů
dětí a mládeže, kroužků

lokální

2

4

8

lokální až
regionální

3

3

9

Soukromé firmy spravující majetek
hlavního města

regionální

3

2

6

Profesionální sportovní kluby

celostátní

3

5

15

Soukromí poskytovatelé zdravotních
a rehabilitačních služeb

regionální

2

2

4

Poskytovatelé sportovních služeb

regionální

3

3

9

Soukromé vzdělávací instituce

celostátní

2

2

4

lokální

3

4

12

Poskytovatelé sportovně-vzdělávacích
programů

regionální

2

3

6

Pořadatelé sportovních programů a akcí
na území městské části Praha 6

MOČR
Letiště Praha, a.s.
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EKONOMICKÁ ANALÝZA
Hlavním cílem této části je představit výsledky analýzy financování sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu městské části Praha 6. Ekonomická analýza představuje nejprve
principy financování, vývojovou analýzu a výsledky komparace s dalšími městskými částmi. Předmětem zájmu rovněž byly další zdroje podpory, především z rozpočtu hlavního
města Praha a Národní sportovní agentury. Výsledky by měly odhalit, na jaké úrovni je objem prostředků alokovaných do oblasti sportu a volného času vzhledem k dalším
výdajům městské části a v širším kontextu financování sportu a volného času v ČR.

FI NANCOV ÁNÍ SPO RT U A V O LN É H O Č A S U
Z ROZPOČTU M ĚSTSKÉ ČÁSTI
Chceme-li identifikovat prostředky do oblasti sportu a volného času z rozpočtu městské části, je vhodné rozdělit výdaje do následujících skupin:
-

výdaje rozpočtu prostřednictvím dotačních programů na podporu sportu a volného času,
výdaje rozpočtu na provoz sportovních zařízení,
investiční výdaje rozpočtu do sportovní infrastruktury.

Finanční podpora sportu a volného času z rozpočtu městské části je uskutečňována prostřednictvím následujících dotačních programů:4
§

Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce (celoroční)
Oblasti podpory:
Sport
Volný čas

25 % částky dle členské základny do 26 let, 75 % docházka (tzv. osobohodiny5)
75 % částky dle členské základny, 25 % docházka (tzv. osobohodiny)

Předpokládaná celková alokace4 000 000 Kč

Maximální výše dotace

1 000 000 Kč

Cíl programu:
Smysluplné využívání volného času, poskytování kvalitních podmínek pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, rozvíjení
mezilidských vztahů, prevence sociálně patologických jevů, celoživotní učení a příprava na budoucí povolání, rozvíjení talentu
a schopností, podněcování k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vytváření kladného vztahu ke sportu,
podpora zdraví a zdravého životního stylu.
§

Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I a II (2x ročně)
Oblasti podpory:
Sport
Volný čas
Předpokládaná celková alokace 2 x 800 000 Kč

Maximální výše dotace

200 000 Kč

Cíl programu:
Finanční podpora jednorázových sportovních nebo volnočasových akcí na území MČ Praha 6, nabídka aktivit, které aktivně zapojují cílové
skupiny, rozšíření stávající nabídky sportovních nebo volnočasových akcí v Praze 6 nebo iniciování vzniku nových, podpora organizací, které
sportovní nebo volnočasové akce pořádají, nabídka občanům Prahy 6 jednorázových sportovních nebo volnočasových aktivit, které
mj. umožní: smysluplně strávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty, rozvíjet talent a schopnosti, podpořit kladný vztah ke sportu,
upevňovat zdraví a zdravý životní styl.
§

Podpora soutěží a běhů na Šestce I a II (2x ročně)
Oblasti podpory:
Soutěže
Volný čas

veškeré jednodenní a vícedenní turnaje, závody, poháry a jiné soutěže v jakémkoliv
sportu (max. požadovaná částka 40 tis. Kč)
veškeré běžecké závody a akce (max. požadovaná částka 30 tis. Kč)

Předpokládaná celková alokace2x 700 000 Kč

Maximální výše dotace

30 000 Kč

Cíl programu:
Finanční podpora otevřených jednorázových sportovních akcí na území MČ Praha 6, rozšíření stávající nabídky sportovních akcí
v Praze 6 nebo iniciovat vznik nových, podpora organizací, které sportovní akce pořádají, nabídka občanům Prahy 6 možnosti účasti
na jednorázových sportovních akcích, které mj. umožní: podpořit kladný vztah ke sportu, upevňování zdraví a zdravý životní styl,
rozvíjení talentu a schopností.
4
5
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Vyhlášené programy v roce 2021 pro rok 2022.
Přepočet „odtrénovaného“ časového rozsahu konkrétní aktivity člena.
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§

Senior a Handicap Sport na Šestce (alokace 500 000 Kč na celý rok)

§

Mimořádné dary a dotace
V rámci schváleného rozpočtu na mimořádné dary a dotace se rozděluje 0,5 –1 mil. Kč na mimořádné žádosti mimo dotační programy
(max. do výše 25 tis. Kč).
Investiční dotace

§

Možnost pro žadatele požádat o investiční dotaci – městská část poskytuje 10 % spoluúčast z celkových investičních nákladů.

Následující programy na přímou podporu rodin s dětmi administruje externí společnost Up Česká republika s.r.o.:
Aktivní město – podpora pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí do 18 let

§

V rámci programu je alokováno 2–3 mil. Kč přímo rodičům dětí do 18 let s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 6
na pravidelnou celoroční činnost prostřednictvím webu aktivnimesto.cz. Rodiče uplatňují vouchery přímo u poskytovatele
(např. sportovního klub), městská část Praha 6 následně uhradí příspěvky společnosti, která program zajišťuje.
Šestka táborová – podpora pobytových i příměstských táborů, soustředění apod. pro děti do 18 let

§

Alokovány 2 mil. Kč přímo rodičům dětí do 18 let s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 6.

VÝVOJOVÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ
SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Výše uvedené programy se souhrnně promítají v následující
Tabulce 2.2, která zachycuje vývoj celkového objemu dotací
v rámci podpory sportu a volného času z rozpočtu městské části
od roku 2016 do roku 2020. Výdaje jsou rozděleny dle rozpočtové
skladby do tří skupin, které zahrnují jak oblast sportu (Ostatní
tělovýchovná činnost), tak oblast volného času (Využití volného
času mládeže a Ostatní zájmová činnost a rekreace). Z tabulky
vyplývá, že nejvyšší objem dotací na podporu sportu byl
alokován v roce 2017, v následujících letech se objem prostředků

výrazně snižoval, do hodnot za rok 2020 se však promítla omezení
v souvislosti s pandemií.
Vzhledem k úzkému propojení řešených oblastí je vhodné sledovat
celkový objem prostředků, který demonstruje Graf 2.1.
Snižování objemu prostředků na podporu sportu v rámci Ostatní
tělovýchovné činnosti byla kompenzováno prostředky v rámci
Využití volného času dětí a mládeže, kam lze z účetního hlediska
zařadit také oblast sportu.

Tabulka 2.2 Základní parametry rozpočtu vs. financování rozvoje sportu a volného času (Kč)
Výdaje

Kapitálové

Příjmy

Ostatní

Využití volného času

Ostatní zájmová

celkem

výdaje

celkem

tělovýchovná činnost

dětí a mládeže

činnost a rekreace

2016

949 433 236

149 349 882

779 790 540

8 475 088

1 906 686

911 129

2017

1 010 500 201

157 368 184

1 081 480 970

16 432 920

3 361 196

1 009 459

2018

1 068 085 483

256 847 035

920 945 830

12 580 919

3 382 104

1 533 863

2019

1 010 792 559

140 754 942

1 041 507 330

11 376 339

6 305 532

2 392 707

2020

971 819 581

105 832 729

1 367 918 020

9 231 564

4 879 833

1 811 152

1 002 126 212

162 030 554

1 038 328 538

11 619 366

3 967 070

1 531 662

Rok

Průměr

Graf 2.1 Vývoj financování sportu a volného času (Kč)
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0
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Následující Tabulka 2.3 znázorňuje výše prezentovaná data
prostřednictvím poměrových ukazatelů. Ve druhém sloupci tabulky
je uveden podíl za všechny tři skupiny (Ostatní tělovýchovné

činnosti – TV, Využití volného času dětí a mládeže – VČ, Ostatní
zájmová činnost a rekreace – ZČR) vzhledem k celkovým výdajům

rozpočtu. Další sloupce uvádějí poměr pouze za oblast sportu (TV),
nejprve vzhledem k celkovým výdajům a následně vzhledem
k běžným výdajům. Z výsledů vyplývá, že se podíl pohybuje
na hranici 2 %, v případě podpory sportu lze sledovat klesající trend
až pod hranici 1 % z celkových výdajů rozpočtu.

Tabulka 2.3 Poměrové ukazatele financování sportu a volného času (%)
Rok

(TV+VČ+ZČR)
/ Výdaje celkem

TV / Výdaje celkem

TV / Běžné výdaje

2016

1,2 %

0,9 %

1,1 %

2017

2,1 %

1,6 %

1,9 %

2018

1,6 %

1,2 %

1,6 %

2019

2,0 %

1,1 %

1,3 %

2020

1,6 %

0,9 %

1,1 %

Průměr

1,7 %

1,2 %

1,4 %

I NVESTI ČNÍ PO DPO RA Z ROZPOČTU
M Ě S T S K É Č Á S T I PRAHA 6
V úvodu následující části je třeba zdůraznit, že výrazná část
sportovní infrastruktury na území městské části je v majetku
spolků nebo komerčních subjektů. Městská část Praha 6 je tak
z hlediska sportovní a volnočasové infrastruktury především
provozovatelem volně dostupných veřejných sportovišť,
sportovních zařízeních při základních školách a letního koupaliště
Petynka, které je provozováno společností SNEO, a.s.,
jejíž jediným akcionářem je městská část Praha 6.

Vlastnickou strukturu sportovišť reflektuje následující Graf 2.2,
který demonstruje podíl investičních výdajů do oblasti sportu
a volného času na celkových kapitálových výdajích městské
části za období 2016–2021. Ve sledovaném úseku bylo alokováno
5,8 % z celkových kapitálových výdajů. 32,5 mil. Kč
představovala rekonstrukce koupaliště Petynka, více než
22 mil. Kč bylo alokováno na rozvoj volně dostupných sportovišť,
12,5 mil. Kč představovaly investiční výdaje do sportovišť škol.

Graf 2.2 Podíl investičních výdajů do oblasti sportu a volného času na celkových
kapitálových výdajích rozpočtu městské části za období 2016–2021 (Kč)
22 318 611
12 556 766

32 500 000

1 159 028 395

Sportovní zařízení základních škol

Ostatní sportoviště a infrastruktura

V případě volně dostupných veřejných sportovišť představovaly
nejvýznamnější investiční akce následující projekty:

Celkové kapitálové výdaje

Na základních školách se jednalo od roku 2016 do roku 2021
především o tyto investiční akce:

§ rekonstrukce skateparku Baba,

§ rekonstrukce venkovního sportoviště ZŠ Bílá,

§ zázemí sportoviště Baba.

§ rekonstrukce atletické dráhy a povrchu fotbalového hřiště
ZŠ Pod Marjánkou,

§ revitalizace umělých povrchů Baba,
§ kuličkový areál Dědina,
§ rekonstrukce sportoviště Buštěhradská,
§ rekonstrukce sportoviště Albánská - Čínská.
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§ rekonstrukce hřiště ZŠ Emy Destinové,
§ vybudování venkovního sportoviště ZŠ Norbertov.
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KO M PA R A C E S DALŠÍMI MĚSTSKÝMI ČÁSTMI
Za účelem přesnější interpretace výsledků byly srovnány ukazatele
o financování sportu a volného času s dalšími městskými částmi,
které splňovaly definovaná kritéria (rozloha, vybavenost,
populace). Data vycházejí z údajů závěrečných účtů za rok 2019
(vzhledem ke specifikům roku 2020 ovlivněného pandemií).

Výsledky naznačují, že v roce 2019 vykazovala Praha 6 mírně
nadprůměrnou hodnotu, nejvyšší objem prostředků alokuje
do oblasti sportu a volného času městská část Praha 10.
Použijeme-li průměrné hodnoty za posledních 5 let, lze naopak
v případě Prahy 6 sledovat podprůměrnou hodnotu, nicméně
„Ostatní tělovýchovná činnost“ vykazuje relativně vysokou hodnotu.

V Tabulce 2.4 jsou zachyceny jak hodnoty jednotlivých městských
částí, tak rovněž průměr za všechny městské části a průměrné
hodnoty za Prahu 6 od roku 2016 do roku 2020.

Výsledky jsou rovněž demonstrovány na Grafu 2.2 níže, kde jsou
spojeny do jedné kategorie volný čas a zájmová činnost.

Tabulka 2.4 Komparace financování sportu a volného času s dalšími městskými částmi (Kč)
Městská část

Výdaje celkem

Praha 10

Kapitálové výdaje

Příjmy celkem

Ostatní tělovýchovná Volný čas mládeže a
činnost

zájmová činnost

Celkem tělovýchovná
činnost, volný čas
a zájmová činnost

Počet obyvatel
(31. 12. 2019)

1 309 165 448

480 453 363

904 536 364

14 048 581

24 398 405

38 446 986

110 571

916 696 550

69 910 525

1 074 987 187

7 328 571

14 019 175

21 347 746

132 068

1 010 792 559

140 754 942

1 041 507 330

11 376 339

8 698 239

20 074 578

107 213

967 801 225

289 736 580

889 178 289

6 750 662

12 042 141

18 792 803

94 025

Praha 8

1 229 320 315

294 585 071

1 240 304 683

5 751 000

11 589 422

17 340 422

106 218

Praha 6 2016–2020

1 002 126 212

162 030 554

1 038 328 538

11 619 366

5 498 732

17 118 098

105 530

Praha 3

738 743 412

337 289 911

738 743 412

2 294 000

7 485 087

9 779 087

76 041

Praha 7

645 080 398

266 444 031

487 319 800

4 331 157

2 718 618

7 049 775

45 226

Praha 4
Praha 6 2019
Průměr ostatní

Graf 2.2 Objem prostředků na podporu sportu, volného času a zájmové činnosti (Kč)
Praha 7
4 331 157 2 718 618
Praha 3 2 294 000
7 485 087
Praha 6 průměr
11 619 366
Praha 8
5 751 000
Průměr ostatní
6 750 662
Praha 6 2019
11 376 339
Praha 4
7 328 571
Praha 10
14 048 581
0

5 000 000

5 489 732
11 589 422
12 042 141
8 698 239
14 019 175

10 000 000

24 398 405

15 000 000

Ostatní tělovýchovná činnost
Výše prezentovaná data byla znovu použita pro výpočet
poměrových ukazatelů, které vztahují výdaje do řešených oblastí
k počtu obyvatel a k běžným výdajům rozpočtu. Běžné výdaje byly

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

Volný čas mládeže a zájmová činnost
použity, aby nedošlo ke zkreslením kvůli investičním akcím.
Výsledky demonstruje Tabulka 2.5, městské části jsou seřazeny
podle hodnot v prvním sloupci.

Tabulka 2.5 Komparace poměrových ukazatelů
(TV+VČ+ZČR) /

TV / Běžné

(VČ+ZČR) /

(TV+VČ+ZČR) /

Počet obyvatel

výdaje

Běžné výdaje

Běžné výdaje

Praha 10

348

1,7 %

2,9 %

4,6 %

Průměr ostatní

200

1,0 %

1,8 %

2,8 %

Praha 6 2019

187

1,3 %

1,0 %

2,3 %

Praha 8

163

0,6 %

1,2 %

1,9 %

Praha 6 průměr

162

1,4 %

0,7 %

2,0 %

Praha 4

162

0,9 %

1,7 %

2,5 %

Praha 7

156

1,1 %

0,7 %

1,9 %

Praha 3

129

0,6 %

1,9 %

2,4 %

Městská část
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Vzhledem k tomu, že zdroje z rozpočtu městské části představují
jen část z celkových příjmů sportovních organizací, rozhodli jsme
se dále srovnat, jaký podíl v příjmech sportovních spolků
představují právě dotace z rozpočtu městské části.

Zatímco v případě ostatních městských částí uvedlo 45 %
organizací, že městská část představuje nevýznamný zdroj příjmů,
v případě městské části Praha 6 deklarovalo to samé 60 %
organizací.

Data vycházejí ze vzorku 30 sportovních organizací se sídlem
na území městská části Praha 6 a 193 organizací, které mají sídlo
v jiné městské části. Výsledky srovnání jsou prezentovány
v následujících grafech.

Výsledky mimo jiné také naznačují, že pro více než čtvrtinu
organizací se sídlem na Praze 6 představuje městská část
významný zdroj příjmů, zatímco v případě ostatních městských
částí to není ani pětina.

Zdroj příjmů

Graf 2.3 Struktura příjmů sportovních organizací z městské části Praha 6
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Graf 2.4 Struktura příjmů sportovních organizací z ostatních městských částí
Sponzoři
Členské příspěvky
Vlastní činnost
Stát
Hlavní město Praha
Městská část
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Podíl

30

Nevýznamný zdroj financování (<10 % příjmů)

Méně významný zdroj financování (10-25 % příjmů)

Významný zdroj financování (25-50 % příjmů)

Nejvýznamnější zdroj financování (>50 % příjmů)

90 %

100 %

SHRNUTÍ EKONOMICKÉ ANALÝZY
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6

SHRNUTÍ EKONOMICKÉ ANALÝZY
Struktura finanční podpory sportu a volného času městské části
Praha 6 je do značné míry ovlivněna vysokým počtem
sportovních a volnočasových organizací se sídlem na území
Prahy 6. Prostřednictvím dotačních programů je z rozpočtu
městské části podporována činnost sportovních a volnočasových
organizací dle počtu členů a rozsahu jejich aktivit, výrazně
podporovány jsou dále jednorázové sportovní a volnočasové
akce. Součástí podpory jsou rovněž sportovní aktivity seniorů
a zdravotně znevýhodněných osob.
Prostřednictvím programu Aktivní město získávají rodiče
vouchery, které uplatňují u poskytovatele sportovních
a volnočasových služeb. Obdobným principem podporuje městská
část Praha 6 také pobytové a příměstské tábory či soustředění.
Z vývojové analýzy vyplývá, že od roku 2016 byl průměrný podíl
podpory sportu a volného času formou dotací na úrovni 1,7 %
z celkových výdajů rozpočtu, investiční výdaje do oblasti sportu
představovaly v posledních 6 letech 5,8 % z kapitálových výdajů
rozpočtu městské části. Investiční výdaje byly alokovány
na rekonstrukci koupaliště Petynka, na rekonstrukce sportovních
zařízení škol a rozvoj volně dostupných sportovišť.

Ze srovnání s ostatními městskými částmi vyplývá, že podpora
rozvoje sportu a volného času odpovídá průměrným hodnotám,
je však nutné znovu zdůraznit vysoký počet sportovních
a volnočasových organizací v Praze 6. Celkový objem prostředků
je tak distribuován vysokému počtu subjektů, z čehož pak vyplývá,
že pro většinu organizací představuje městská část
nevýznamný zdroj příjmů.
Na rozdíl od některých dalších městských částí nespravuje
městská část Praha 6 prostřednictvím vlastní organizace vyšší
počet sportovních zařízení. Kromě společnosti SNEO, a.s., která je
provozovatelem letního koupaliště Petynka, městská část Praha 6
neprovozuje žádná další provozně náročná sportoviště.
Kromě sportovních zařízení sítě základních škol je velká část
sportovní infrastruktury v majetku spolků. Spolky tak jsou nuceny,
nad rámec sportovní činnosti, financovat také provoz údržbu,
opravy či rozvoj vlastních zařízení.
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SPORT A VOLNÝ ČAS OBYVATEL
SPORTOVNÍ A VOLN Ý ČAS DĚTÍ A ML Á D EŽ E
V následující části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo určeno žákům základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6. Osloveno tak bylo celkem
15 základních škol, samotný dotazník měl elektronickou formu a byl určen chlapcům a dívkám od 5. tříd výše. Žáci vyplňovali dotazník v rámci výuky v počítačových učebnách, případně
jej vyplnili doma s ohledem na epidemiologickou situaci. Šetření probíhalo od 24. 11. do 17. 12 2021. Celkem se podařilo shromáždit téměř 1 700 vyplněných dotazníků.

Následující grafy demonstrují strukturu vzorku podle věku
a pohlaví (Graf 3.1) a rozložení respondentů podle místa
bydliště (Graf 3.2). Z výsledků tak vyplývá, že chlapci a dívky byli
zastoupeni relativně rovnoměrně napříč věkovými skupinami,
ačkoliv nelze přehlédnout mírnou převahu chlapců nad dívkami.

Z hlediska místa bydliště měly nejvyšší zastoupení Dejvice,
Břevnov a Ruzyně. Pozitivně lze hodnotit fakt, že devět lokalit
mělo minimální zastoupení alespoň 50 respondentů.

Graf 3.2 Struktura vzorku podle bydliště
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Graf 3.3 znázorňuje poznatky o frekvenci sportovních aktivit
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Graf 3.4 Forma sportovních aktivit sportujících dívek a chlapců
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Zaměříme-li se na formu sportovních aktivit prezentovanou
na Grafu 3.4 na předchozí straně, zjistíme, že více než polovina
chlapců a dívek sportuje především organizovaně a další
kombinují organizované a neorganizované aktivity. Pozornost je
vhodné věnovat i početné skupině chlapců a dívek, kteří sportují
pouze neorganizovaně, zejména se jedná o starší věkové
skupiny, které častěji vyhledávají sportovní aktivity mimo prostředí
tradičních sportovních organizací.

Právě členstvím sportujících chlapců a dívek ve sportovních
klubech se zabývá Graf 3.5. Výsledky do značné míry odráží výše
prezentované poznatky o formě sportovních aktivit. Mezi
sportujícími chlapci a dívkami je relativně vysoký podíl těch, kteří
sportují mimo sportovní kluby, především u starších dívek se jedná
o velmi vysoké zastoupení – 40 % dívek starších 13 let sportuje,
ale zároveň nejsou členkami sportovního klubu.

Graf 3.5 Členství sportujících ve sportovních klubech
Kategorie
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Kromě sportovních klubů sehrávají významnou úlohu z hlediska
nabídky sportovních aktivit pro děti také sportovní kroužky,
z následujícího Grafu 3.6 vyplývá, že relativně vysoký podíl dětí
sportuje právě ve sportovních kroužcích. Zejména u kategorií
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s rostoucím věkem dochází k poklesu návštěvnosti sportovních
kroužků, je přesto zastoupení starších dívek a chlapců
v českém kontextu relativně vysoké.
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Graf 3.6 Účast dětí ve sportovních kroužcích
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Respondentů jsme se dále tázali, zda sportují jejich rodiče,
Graf 3.7 znázorňuje rozložení podle odpovědí chlapců
a dívek. V téměř 31 % rodin sportují oba rodiče, dalších
27 % představují rodiny, kde sportuje jeden člen.
Vůbec nejvyšší zastoupení mají rodiny, kde rodiče
nesportují – jedná se o 42 % rodin, přičemž z těchto
nejvyšší podíl představují rodiny, kde rodiče dříve sportovali,
ale v současné době už nesportují. 178 dětí deklarovalo,
že jejich rodiče nikdy pravidelně nesportovali.
Dále jsme se pokusili poukázat právě na vztah sportovních
aktivit rodičů a frekvenci sportovních aktivit dětí,
lze předpokládat, že právě vliv rodičů je jedním
ze základních předpokladů při vytváření vztahu ke sportu
u dětí. Výsledky jsou jednoznačné, u nesportujících dětí
existuje 70% pravděpodobnost, že nesportují ani jejich
rodiče, velmi vysoký podíl nesportujících rodičů (60 %) lze
zaznamenat také u dětí, které sportují jen nepravidelně.

Nenavštěvuji sportovní kroužek

Graf 3.7 Sportovní aktivity rodičů
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Graf 3.8 Sportovní aktivity chlapců
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Graf 3.8 na předchozí straně prezentuje sportovní aktivity, kterým

Graf 3.9 naznačuje popularitu sportů mezi dívkami, sporty jsou

se věnují starší a mladší chlapci. Fotbal a běh jsou
nejpopulárnějšími sporty u mladší i starší kategorie. U starších
chlapců následuje workout, což je v českém kontextu velmi vysoké
zastoupení. Následují cyklistika, plavání, florbal či basketbal,
který rovněž vykazuje relativně vysokou četnost mezi staršími
chlapci. Vysoké zastoupení má také například stolní tenis,
parkour, volejbal nebo box.

seřazeny podle popularity u mladších dívek. U starších dívek je
absolutně nejpopulárnějším sportem workout, což činí Prahu 6
specifickou v českém kontextu. V případě starších dívek následuje
běh, tanec či cyklistika. Nejoblíbenějším sportem mezi mladšími
dívkami je tanec, dále běh, plavání nebo gymnastika. Relativně
vysoké popularity dosahuje atletika, volejbal, badminton,
orientační běh, jezdectví, stolní tenis nebo krasobruslení.

Sport

Graf 3.9 Sportovní aktivity dívek
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Graf 3.11 ilustruje strukturu členství chlapců a dívek

k nejpopulárnějším kroužkům hudební, vzdělávací a výtvarné
kroužky. Relativně vysoké popularitě se u chlapců těší kromě
hudebních a vzdělávacích kroužků také počítačové
či technické kroužky.

ve volnočasových kroužcích. Obecně lze na základě výsledků
konstatovat, že volnočasové kroužky mimo oblast sportovních
aktivit jsou populárnější u dívek. Mezi dívkami patří

Graf 3.11 Členství v kroužcích nad rámec sportu
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ABSENCE VOLNOČASOVÝCH KROUŽKŮ
Chlapců a dívek jsme se dále tázali, zda postrádají v nabídce
volnočasových kroužků nějaké činnosti, kterým by se rádi věnovali.
Největší podíl dívek i chlapců deklaroval, že žádné kroužky
nepostrádají, nicméně mezi dívkami i chlapci lze sledovat několik
činností, u kterých vnímají nedostatečnou nabídku. Dívky
nejčastěji uváděly ze sportovních kroužků basketbal, florbal

či jízdu na koni, lezení nebo bojové umění, z mimosportovních
aktivit pak zmiňovaly dívky mimo jiní dramatické a čtenářské
kroužky nebo nízkou kapacitu hudebních kroužků. Chlapcům
mezi sportovními kroužky chybí zejména basketbal, fotbal nebo
lezení, nad rámec sportovních kroužků uváděli chlapci například
modelářské kroužky, herní nebo kroužky programování.

ABSENCE SPORTOVIŠŤ
Z hlediska podmínek pro sportovní aktivity nás zajímalo, zda
chlapci a dívky postrádají na území městské části Praha 6 nějaká
sportovní zařízení. Chlapci nejčastěji poukazovali na absenci
fotbalových a basketbalových hřišť v některých lokalitách,
mezi další sportoviště, která chlapcům chyběla patřily plavecký

bazén, skatepark, parkourové hřiště, terénní traily, pumptrack
nebo lezecká stěna.
Dívky uváděly absenci podmínek pro jízdu na koni, plavecký
bazén, venkovní posilovny nebo volejbalová hřiště.

NESPOKOJENOST SE STAVEM SPORTOVIŠŤ
Žákům základních škol jsme rovněž položili otázku, jestli jsou
nespokojeni se stavem nějakého sportovního zařízení na území
městské části Praha 6.
Dívky uváděly nejčastěji například sportovní areál Hanspaulka,
stav venkovního hřiště Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka
v Ruzyni, horší přístupnost hřiště Věry Čáslavské nebo hřiště
Základní školy Dědina. Dále dívky deklarovaly nespokojenost
s vybaveností lokalit Kajetánka a Břevnov.
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Odpovědi chlapců se do značné míry shodovaly s postřehy dívek,
nad rámec výše uvedených zmiňovali chlapci například hřiště
SK Union Břevnov, tenisové kurty na Ořechovce, sportoviště
při Základní škole Petřiny-sever, vybavenost Ruzyně,
nebo nevyhovující stav hřiště v ulici Generála Píky.
Část chlapců uváděla také horší stav sportovních areálů Aritma
nebo baseballového stadionu Na Markétě.
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SHRNUTÍ ÚČASTI DĚTÍ
Mezi chlapci a dívkami nebyly pozorovány výrazné rozdíly
z hlediska frekvence sportovních aktivit, podíl dětí, které vůbec
nesportují byl ve všech věkových kategoriích nižší než 10 %.
S rostoucím věkem se však výrazně zvyšuje podíl chlapců a dívek,
kteří sportují jen nepravidelně. Chlapci častěji sportují oproti
dívám organizovaně, nicméně ani z tohoto pohledu nebyly rozdíly
tak významné, jak je tomu v případě celé české populace dětí
a mládeže.
Více než čtvrtina dětí ve všech pozorovaných kategoriích
sportuje jen neorganizovaně, u starších dívek je to již téměř
40 %. Relativně vysoký podíl chlapců a dívek navštěvuje také
sportovní kroužky.
Fotbal a běh patří k nejpopulárnějším sportům u mladší i starší
kategorie chlapců. Mezi staršími chlapci je velmi populární také
workout, následuje cyklistika, plavání, florbal či basketbal.
Vysoké zastoupení má také stolní tenis, parkour, volejbal nebo box.
Mezi staršími dívkami je absolutně nejpopulárnějším sportem
workout. Následuje běh, tanec či cyklistika. Mezi mladšími dívkami
je nejoblíbenější tanec, dále běh, plavání nebo gymnastika.
Relativně vysoké popularity dosahuje také atletika, volejbal,
badminton, orientační běh, jezdectví, stolní tenis a krasobruslení.
Chlapci nejčastěji poukazovali na absenci fotbalových
a basketbalových hřišť v některých lokalitách, absenci
plaveckého bazénu, skateparku, parkourového hřiště,
terénních trailů, pumptracku nebo lezecké stěny.
Dívky 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
SK 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 sportovního areálu Aritma
nebo baseballového stadionu Na Markétě.
Nad rámec sportovních aktivit patří mezi nejpopulárnější
volnočasové kroužky u dívek hudební, vzdělávací či výtvarné
kroužky, chlapcům rovněž dominují hudební a vzdělávací
kroužky, relativně vysoké četnosti dosáhl mezi chlapci také
počítačový kroužek.
Největší část dívek i chlapců deklarovala, že žádné kroužky
v Praze 6 nepostrádají, nicméně mezi některými dívkami i chlapci
lze sledovat několik činností, u kterých vnímají nedostatečnou
nabídku.
Dívky uváděly absenci kroužků zaměřených na basketbal, florbal
či jízdu na koni, lezení nebo bojové umění, z mimosportovních
aktivit pak zmiňovaly dívky mimo jiné dramatické a čtenářské
kroužky nebo nízkou kapacitu hudebních kroužků.
Chlapcům ze sportovních kroužků chybí zejména basketbal,
fotbal nebo lezení, nad rámec sportovních kroužků uváděli chlapci
také například modelářské, herní či kroužky programování.
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SPORTOVNÍ ÚČAST OBYVATEL STARŠÍCH 15 LET
V následující části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo určeno všem obyvatelům městské části Praha 6 starším 15 let. Podobně jako v případě základních škol
měl dotazník elektronickou formu, dotazník byl uveřejněn na webu a facebooku městské části, prostřednictvím platformy aktivní město a rovněž byl uveřejněn v Šestce – listopadovém
vydání radničních novin. Obyvatelé mohli dotazník vyplňovat od 1.11. do 20. 11. 2021, dotazník celkem vyplnilo téměř 800 respondentů.

Graf 4.1 demonstruje složení vzorku podle věku a pohlaví. Nejvyšší

Graf 4.2 sleduje strukturu vzorku podle bydliště respondentů.

zastoupení měly ženy od 31 do 45 let, kromě nejmladší kategorie
převažovaly v ostatních věkových skupinách výhradně ženy.

Nejvyšší četnost lze zaznamenat v lokalitách Dejvice, Břevnov,
Bubeneč, Ruzyně či Vokovice.

Graf 4.1 Složení vzorku podle věku a pohlaví
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Graf 4.2 Složení vzorku podle bydliště
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Graf 4.3 ilustruje formu sportovních aktivit mužů a žen. Téměř
polovina mužů a dokonce 65 % žen uvedlo, že sportují jen
neorganizovaně, dalších téměř 20 % mužů a žen sportuje
především neorganizovaně, ale zároveň jsou členy sportovního
klubu. Organizovanou činnost preferují zejména muži –
zatímco žen sportuje především organizovaně 16 %, v případě

mužů je to třetina respondentů. Relativně nízký podíl nesportujících
respondentů je dán dobrovolností – lze předpokládat,
že dotazníkového šetření se účastnili zejména obyvatelé s kladným
vztahem ke sportu. O frekvenci sportovních aktivit obyvatel tak má
lepší vypovídající hodnotu Graf 3.7 o sportovních aktivitách
rodičů prezentovaný v předchozí části.

Pohlaví

Graf 4.3 Forma sportovních aktivit respondentů
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Podobně jako v předchozím případě jsme se dále zeptali mužů
a žen, kde nejčastěji sportují. Z Grafu 4.4 tak vyplývá, že ženy
preferují kratší vzdálenosti a nejraději sportují v blízkém okolí

bydliště. Pozitivní je zjištění, že přibližně 90 % sportujících
obyvatel realizuje svoji sportovní činnost na území městské
části. Pouze nízký podíl mužů a žen sportuje mimo Prahu 6.

Pohlaví

Graf 4.4 Lokalita realizace sportovních aktivit
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Nejčastěji sportuji v jiné městské části.

Na území městské části Praha 6, ale relativně daleko od mého bydliště.

V návaznosti na předchozí graf jsme se respondentů tázali, jak
hodnotí dostupnost sportu v docházkové vzdálenosti od bydliště.
Výsledky podle jednotlivých lokalit naznačuje Graf 4.5. Nejvyšší
podíl nespokojených obyvatel nebo spíše nespokojených

Sportuji v blízkém okolí mého bydliště.

lze zaznamenat v případě Ruzyně, Bubenče či Vokovic.
Z opačného hlediska je však nutné zdůraznit, že v případě všech
lokalit byla většina obyvatel spokojených nebo spíše spokojených
a mezi lokalitami nejsou dramatické rozdíly.

Místní část

Graf 4.5 Dostupnost sportu od bydliště
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volnočasových aktivit v místě bydliště (nad rámec sportovních
aktivit). Respondenti v tomto případě hodnotili současný stav jako
ve škole – nejhorší známka 5, nejlepší 1.
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Nejhorší známky byly v tomto případě nejčastěji v lokalitách
Veleslavín, Bubeneč a Sídliště Petřiny, naopak známku 1 či 2
použili nejčastěji obyvatelé Břevnova a Střešovic.
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Graf 4.6 Hodnocení nabídky volnočasových aktivit v místě bydliště
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Na následující straně jsou prezentovány konkrétní sportovní
aktivity, kterým se věnují respondenti starší 15 let. Graf 4.7
znázorňuje sportovní aktivity žen do 35 let a nad 36 let. Mezi
starší kategorií žen dominoval běh, plavání, turistika a cyklistika,
relativně vysoké popularity dosáhl také workout, fitness, běžky
nebo volejbal. Mladší ženy preferují také florbal či jógu.
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Nejpopulárnějším sportem u starších mužů je cyklistika,
následuje běh a plavání. Relativně vysoké popularity dosáhl také
stolní tenis, tenis, workout nebo bike. Struktura sportů mezi
mladšími muži je obdobná, vyšší četnosti však dosáhly fotbal
a florbal, které jsou mezi mladšími muži velmi populární.
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Sport

Graf 4.7 Sportovní aktivity žen
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Graf 4.8 Sportovní aktivity mužů
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Podobně jako v případě dotazníkového šetření ve školách jsme
položili starším respondentům otázky týkající se spokojenosti
se sportovní vybaveností. Na otázku, zda by chtěli na území nějaká
sportoviště, která zde chybí uváděli nejčastěji následující
sportoviště. Zdaleka nejčastěji vnímají respondenti absenci krytého

plaveckého bazénu, následuje nedostatečný počet tělocvičen
a sportovních hal, přičemž výrazná část těchto respondentů
uváděla přímo potřebu multifunkční sportovní haly. Následovaly
veřejně dostupná hřiště pro basketbal a fotbal, stoly na stolní tenis
nebo workoutové prvky.

Tabulka 4.1 Absence sportovních zařízení na území městské části
krytý bazén
tělocvičny (sportovní haly)
basketbalová hřiště
stoly na stolní tenis
workout
fotbalová hřiště pro veřejnost
podmínky pro badminton
skatepark
lezecká stěna
pumptrack
beachvolejbalové hřiště
kluziště
střelnice

Obyvatelé městské části Praha 6 měli dále možnost vyjádřit
se ke stavu sportovních zařízení. Jelikož byla tato položka
dotazníku položena dříve než otázka k absenci sportovních
zařízení (viz výše), mnozí respondenti kromě současného stavu
sportovních zařízení hodnotili také jejich absenci, což bylo rovněž
zohledněno v těchto výsledcích. Absolutně nejvyšší četnost mělo
vyjádření nespokojenosti se stavem sportovního povrchu
ve sportovní hale na Kotlářce (Unihoc Aréna). Druhá nejčastější
odpověď se rovněž týkala nevyhovujícího povrchu sportovní haly,
tentokrát v případě TJ Tatran Střešovice.
Mezi další nejčastější odpovědi patřily nespokojenost s údržbou
sportovního areálu na Ladronce nebo nedostatečná vybavenost
areálu, nevyhovující otevírací doba sportovních zařízení
základních škol (ZŠ Na Dlouhém Lánu, ZŠ Dědina), nebo vysoká
obsazenost sportovních areálů. Část obyvatel také vyjádřila
nespokojenost se stavem lokality kolem nádrže Džbán.
Dále obyvatelé vyjadřovali nespokojenost s technickým stavem
konkrétních sportovních zařízení, zdaleka nejčastěji se jednalo
o nevyhovující povrch následujících sportovních zařízení:

Respondenti dále deklarovali obecně horší sportovní
vybavenost v následujících lokalitách:

140
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§
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§
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§
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§
§

okolí Flemingova náměstí,
Veleslavín,
Petřiny,
Ořechovka
Ruzyně,
Sídliště Na Dědině,
Šárecké údolí

nevyhovující povrch hřiště v lokalitě Pernikářka,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Letecká,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Šmolíkova,
nevyhovující povrch hřiště v ulici K Červenému vrchu,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Tibetská,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Junácká,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Šultysova,
nevyhovující povrch hřiště v ulici Sestupná,
nevyhovující povrch hřiště při ZŠ Věry Čáslavské,
nevyhovující povrch hřiště v parku Willyho Brandta.

Kromě výše uvedených sportovišť uváděli respondenti také
nespokojenost se stavem sportovních zařízení spolků. Nejčastěji
se jednalo o následující sportoviště: areály: baseballový areál Kotlářka
Praha, sportovní areál Aritma, Stadion Strahov.
Pro lepší přehlednost jsou na mapě níže vyznačena hřiště
s nevyhovujícím povrchem (zeleně)a lokality s horší vybaveností
z pohledu respondentů dotazníkového šetření (oranžová barva).
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O R G A N I Z O VA N Ý S P O RT
Následující tabulka sleduje členství ve sportovních organizacích se
sídlem na území městské části Praha 6. Zahrnuty byly také
organizace, které nemají sídlo na území formálně, ale hlavní těžiště
jejich sportovní činnosti je realizováno právě v Praze 6. Tabulka
celkem obsahuje 48 sportovních organizací, z nichž 37 má

členskou základnu vyšší než 100 členů. Relativně vysoké je také
zastoupení trenérů, na jednu organizaci tak průměrně připadá
téměř 22 trenérů, největší počet trenérů lze zaznamenat u TJ Dukla
Praha, TJ Tatran Střešovice a u fotbalových klubů FK Dukla Praha
a SK Střešovice 1911.

Tabulka 5.1 Členská základna sportovních organizací *
Subjekt
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Veřejná Sportovní Akademie, z.s.
Vysokoškolský sportovní klub Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I.
SK Aritma Praha, z.s.
VSK ČVUT Praha z.s.
Racek 2017 z.s.
SK Kotlářka, z.s.
TJ Sokol Liboc z.s.
Prague beach team, z.s.
Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek
Sportovní klub Střešovice 1911, z.s.
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Břevnov
Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Fighters klub, z.s.
HC Hvězda Praha, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha – Hanspaulka
TJ Slavoj Břevnov z. s.
SK BOXING Praha z.s.
TJ Břevnov, z.s.
FK Dukla Praha ženy, z.s.
SK Dansport Praha, z.s.
Badmintonový klub Praha, spolek
Kotlářka Praha, z.s.
Spolek MZ Dance Team
Horoguru z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s.
TJ REPUBLIKÁN, z.s.
Sportovní klub GymSport Praha, spolek
SK Lajdáček z.s.
TJ Petřiny, z.s.
PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s.
Squashclub Strahov, z.s.
Sportovní klub vysoké školy chemicko-technologické Praha, z.s.
BT GYM PRAHA, z.s.
Trenéři ve škole, z.s.
Tělovýchovná jednota Solidus, z.s.
Sportovní klub Union Břevnov, z. s
Stavební fakulta Sportovní klub Kotlářka El Niňo Praha
Tělovýchovná jednota ÚVN z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice
SHM Praha, z.s.
Sportovní oddíl VOK z.s.
Sportovní klub cyklistů Praha, z.s.
Ice Skating Prague 6, z.s.
Golf Driving Šárka Praha, z.s.
Taneční skupina Primavera, z.s.

Celkem
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Počet trenérů

Počet členů

148

2 037

93
16
32
46
46
13
8
67
29
17
70
66
15
21
7
21
13
2
18
30
0
17
2
21
12
9
16
16
18
0
0
18
10
0
12
5
8
4
65
0
5
14
0
3
0
0
2
4
–
–

1 652
1 151
1 102
968
877
763
736
715
571
532
487
483
400
377
322
307
303
286
277
434
295
250
212
199
198
193
158
156
142
136
121
116
114
110
101
95
93
81
80
78
77
64
53
30
15
13
11
8
–
–

1 039

17 970

*Data vycházejí z veřejně dostupných údajů rejstříku sportu NSA a databáze ČUS za rok 2021.
Organizace s chybějícími hodnotami neměly v těchto databázích počty členů uvedeny.
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Graf 5.1 Členská základna sportovních organizací
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Veřejná Sportovní Akademie, z.s.
Vysokoškolský sportovní klub Fakulty tělesné výchovy a sportu, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I.
SK Aritma Praha, z.s.
VSK ČVUT Praha z.s.
Racek 2017 z.s.
SK Kotlářka, z.s.
TJ Sokol Liboc z.s.
Prague beach team, z.s.
Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek
Sportovní klub Střešovice 1911, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha – Hanspaulka
Oddíl OB Kotlářka, z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Břevnov
Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
TJ Slavoj Břevnov z. s.
Fighters klub, z.s.
HC Hvězda Praha, z. s.
SK BOXING Praha z.s.
TJ Břevnov, z.s.
FK Dukla Praha ženy, z.s.
SK Dansport Praha, z.s.
Badmintonový klub Praha, spolek
Kotlářka Praha, z.s.
Spolek MZ Dance Team
Horoguru z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s.
TJ REPUBLIKÁN, z.s.
Sportovní klub GymSport Praha, spolek
SK Lajdáček z.s.
TJ Petřiny, z.s.
PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s.
Squashclub Strahov, z.s.
Sportovní klub vysoké školy chemicko-technologické Praha, z.s.
BT GYM PRAHA, z.s.
Trenéři ve škole, z.s.
Tělovýchovná jednota Solidus, z.s.
Sportovní klub Union Břevnov, z. s
Stavební fakulta Sportovní klub Kotlářka El Niňo Praha
Tělovýchovná jednota ÚVN z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice
SHM Praha, z.s.
Sportovní oddíl VOK z.s.
Sportovní klub cyklistů Praha, z.s.
Ice Skating Prague 6, z.s.

2 037
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487
70
483
66
434
30
400
15
377
21
322
7
307
21
303
13
295
0
286
2
277
18
250 17
212 2
199 21
198 12
193 9
158 16
156 16
142 18
136 0
121 0
116 18
11410
110 0
10112
95 5
93 8
81 4
80 65
780
77 5
6414
530
303
15
0
13
0
11
2
84

0

500
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16
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46
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13
8
67

1000

1500

2000

2500

Počet trenérů

Tabulka 5.2 Členská základna sportovních organizací se sídlem mimo městskou část Praha 6
Subjekt
Judo club Kidsport, z.s.
OLYMP FLORBAL, z.s.
Univerzitní sportovní klub Praha, spolek
LUDUS MAGNUS, z.s.
SK JSMEINLINE, z. s.
TJ Pupásek, z.s.
Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.
Basketbalová škola Tygři Praha, z.s.
Taekwondo WTF klub Praha, z.s.
Sportovní klub Start Praha z.s.
Lezení pro všechny z.s.
SnowKidz z.s.
Sportýna, z.s.

Celkem

Počet členů

Počet trenérů

3 053
2 675
2 004
1 456
792
720
561
540
391
350
246
221
–

29
77
38
17
16
5
4
17
2
38
7
0
–

13 009

250
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ZÁJM OV É A VO L NOČ ASO V É O R G A N I Z A C E
Tabulka 6.1 Zájmové a volnočasové organizace
Název
Dům dětí a mládeže
Praha 6
Společný den, z.s.

příspěvková organizace

Na Okraji 35, Veleslavín

spolek

Kyjevská 507, Dejvice

Dům dětí a mládeže

Pod Juliskou 2561,

hlavního města Prahy

Dejvice

spolek
Dejvická
Píšťalka
– stanice
techniků

Stehlíkova 690, Suchdol*

Marie Motessori

Právní forma

U Boroviček 650, Řepy*

Svatovítská dílna

Centrum volného času

Evropská 330, Dejvice

fyzická osoba
příspěvková organizace

Zaměření

Cílová skupina

sport, výtvarné, vzdělávací, dramatické,

děti, mládež,

hudební, přírodovědecké, hudební

dospělí, senioři

sport, cvičení, hudební, terapie

děti, dospělí,

keramika, výtvarné

děti, mládež,

modelářské, technické, vědecké,
fotografické, tvůrčí

senioři
dospělí,
děti, mládež

spolek

hudební

děti

školské zařízení

výtvarné, tvůrčí, hudební

děti a mládež

Centrum Bilbo

Patočkova 1657, Břevnov

spolek

vědecké, kulturní, tvůrčí, hudební, sport

děti a mládež

Centrum inspirace a tvořivosti

Charlese de Gaulla 832,

Občanská inspirace, z.s.

Bubeneč

spolek

vzdělávací, výtvarné

děti, rodiče s dětmi

PrevCentrum, z.ú.

Meziškolská 1120,

ústav

kurzy, semináře

děti a mládež 12+

Mateřské centrum Máta

Arabská 681, Vokovice

spolek

hudební, pohybové, tvůrčí

malé děti s rodiči

Archeologický park

V Domcích 29, Liboc

ústav

vzdělávání

široká veřejnost

ARCHAIA Liboc
CENTRUM PRO TVOŘIVOU
DRAMATIKU, CENTRUM
TVOŘIVÉ DRAMATIKY PRAHA

Břevnov

Arabská 681,
Vokovice

akce pro veřejnost, tvůrčí

pobočný spolek

dramatické

děti a mládež

Regula Pragenzis, z.s.

V Podbabě 2515, Dejvice

spolek

tvůrčí, meditační, vzdělávací

dospělí a mládež

Kulturní a studijní centrum

Pětidomí 165, Bubeneč

spolek

duchovní, kulturní, vzdělávací

dívky a ženy

Patočkova 673, Břevnov

pobočný spolek

letecké modelářství

široká veřejnost

Pětidomí
LMK Praha 6 ČSA - modelářská
klub p.s.

jezdectví,

mentálně a tělesně

hipporehablitace

znevýhodnění

spolek

zpěv

široká veřejnost

Kolátorova 1622, Břevnov

spolek

hudební

široká veřejnost

STUDIO PALETA

Bělohorská 1421,Břevnov

o.p.s.

výtvarné

děti

Kulturní centrum Klubovna
Spolek Povaleč

Generála Píky,
Dejvice

spolek

kulturní a komunitní centrum

široká veřejnost

Junák - český skaut, středisko

Kafkova 544,

Šipka Praha, z. s.

Dejvice

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

Junák - český skaut, středisko

Na Hanspaulce 166,

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

Javor Praha, z. s.

Dejvice

Junák - český skaut, středisko

Liborova 470,

Bílý Los Praha, z. s.

Břevnov

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

Junák - český skaut, 10.

Sadová 458,

středisko Bílá Hora Praha, z. s.

Ruzyně

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

AKTIVITA
Klub přátel pěveckého souboru
Sedmihlásek
Občanské sdružení lektorů
hudby Andromeda
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Adresa

U Páté baterie, 792

spolek

Alžírská 680, Vokovice
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Junák - český skaut, středisko

Kladenská 532,

Pplk. Vally Praha, z. s.

Vokovice

Junák - český skaut, středisko

Bělohorská 2494,

Vočko Praha, z. s.

Břevnov

Junák - český skaut, 18.

Bubenečská 181,

středisko Kruh Praha, z. s.

Dejvice

Pionýr, z.s. 49. pionýrská

Nad Panenskou 522,

skupina Kočovníci

Střešovice

Liga lesní moudrosti - kmen

Starostřešovická 96,

Kruh

Střešovice

Liga lesní moudrosti - kmen

Nad Bořislavkou 511,

Cante Waste Oyate

Vokovice

Liga lesní moudrosti - kmen

Nad Octárnou 3,

Čovečové

Střešovice

Liga lesní moudrosti - kmen

Zikova 707,

Walden

Dejvice

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

pobočný spolek

Junák

děti a mládež

pobočný spolek

turistický oddíl

děti a mládež

pobočný spolek

liga lesní moudrosti

děti a mládež

pobočný spolek

liga lesní moudrosti

děti a mládež

pobočný spolek

liga lesní moudrosti

děti a mládež

pobočný spolek

liga lesní moudrosti

děti a mládež

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKCE
Kromě pravidelné činnosti sportovních organizací a sportovní
infrastruktury (viz dále) plní důležitou funkci z hlediska nabídky
sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele sportovní
a volnočasové akce. Některé z nich přesahují svým významem
hranice městské části (například Ladronkafest, Běh dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, RunTour), většina z dalších pořádaných
akcí má především lokální rozměr.
Za účelem podrobnějšího zmapování jsme využili kalendář
sportovních akcí za rok 2019 (Příloha č. 1). Rok 2019 byl použit
kvůli restrikcím v letech 2020 a 2021.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že se na území městské části
konalo celkem 61 akcí (pravidelné programy či opakující se akce
byly zastoupeny jen jednou). Z celkového počtu 61 akcí se téměř
polovina (28 akcí) konala v měsících září a říjnu, naopak
v některých měsících se akce nekonala žádná.
Lze předpokládat, že se na území městské části koná v průběhu
roku daleko více akcí, které však nejsou uveřejněny
ve webovém kalendáři městské části. Zvýšením informovanosti
obyvatel tak lze dosáhnout vyšší návštěvnosti některých menších
akcí, což může pořadatelům, především z řad spolků, pomoci
generovat dodatečné příjmy.
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SHRNUTÍ ÚČASTI OBYVATEL STARŠÍCH 15 LET A ORGANIZOVANÝ SPORT
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6

SHRNUTÍ ÚČASTI OBYVATEL STARŠÍCH 15 LET
A ORGANIZOVANÝ SPORT
Obyvatelé starší 15 let preferují převážně neorganizované aktivity,
téměř dvě třetiny žen sportují jen neorganizovaně, v případě mužů
je to přibližně polovina respondentů.
Mezi starší kategorií žen dominoval mezi sporty běh, plavání,
turistika a cyklistika, relativně vysoké popularity dosáhl také
workout, fitness, běžky nebo volejbal. Mladší ženy preferují také
například florbal či jógu. Nejpopulárnějším sportem u starších mužů
byla cyklistika, následoval běh a plavání. Relativně vysoké
popularity dosáhl také stolní tenis, tenis, workout nebo bike.
Struktura sportů mezi mladšími muži je obdobná, vyšší četnosti
však dosáhly fotbal a florbal.
Z hlediska docházkové vzdálenosti ke sportovištím preferují ženy
kratší vzdálenosti – nejraději sportují v blízkém okolí bydliště.
Pozitivní je zjištění, že přibližně 90 % sportujících obyvatel realizuje
svoji sportovní činnost na území městské části Praha 6. Pouze
nízký podíl mužů a žen dojíždí do jiných městských částí.
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.
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Respondenti nejčastěji deklarovali absenci krytého plaveckého
bazénu, tělocvičen (sportovních hal) nebo venkovních hřišť
pro basketbal a fotbal. Obecně horší sportovní vybavenost vnímají
někteří 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.
Na území městské části působí 45 samostatných sportovních
spolků registrovaných ve spolkovém rejstříku. Členská základna 29
z těchto organizací převyšuje počet 100, přičemž absolutně
největší organizací je Tělovýchovná jednota Dukla Praha s počtem
2037 členů. Celková členská základna sportovních spolků se blíží
k počtu 18 tisíc členů, což potvrzuje velmi vysoké zastoupení
a tradici organizovaného sportu na území městské části Praha 6.
Vezmeme-li v úvahu, že obyvatel městské části Praha 6 ve věku
od 5 do 65 let je přibližně 80 tisíc, lze konstatovat, že každý pátý
obyvatel je členem sportovního spolku, čímž Praha 6 převyšuje
ostatní města v ČR. Nad rámec organizací se sídlem na území
městské části Praha 6 je třeba zdůraznit, že zde působí i další
organizace, které mají sídlo v jiné městské části, ale jejich
působnost je v rámci celého hlavního města včetně Prahy 6.
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VÝSLEDKY ROZHOVORŮ S AKTÉRY
V průběhu zpracování analytické části bylo uskutečněno více než 80 individuálních setkání s představiteli sportovních a volnočasových organizací a členů komise pro sport a volný čas.
Cílem těchto rozhovorů bylo získat zpětnou vazbu nejen z hlediska podmínek a činnosti konkrétní organizace, ale také zjistit, jak hodnotí celkově rozvoj sportu a volného času na území
městské části. Otázky tak směřovaly například na absence sportovních zařízení nebo nevyužitý potenciál městské části.

ROZHOVORY S PŘEDTAVITELI SPORTOVNÍHO HNUTÍ
Infrastruktura
§

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, …)

Institucionální zabezpečení a financování
§

Nízký objem finanční podpory z rozpočtu městské části

§

Vysoká administrativní náročnost žádostí vzhledem k jejich výši

§

Absence komunikace se sportovními spolky nad rámec řešení dotací

§

Hrozba neefektivní alokace dotací z důvodu účelových akcí

§

Nedostatečné zastoupení sportu na politické úrovni MČ

§

Potenciál intenzivnější podpory menších lokálních akcí

§

Zaměřit se více na podporu činnosti spolků a trenérů

§

Praha 6 jako iniciátor sportovních projektů

§

Hrozba netransparentního vykazování hodin

§

Nedostatečná podpora výkonnostního sportu

§

Nejednoznačné vymezení kompetencí komise

§

Potenciál rozvoje sportovních škol

§

Návrh školení (semináře) pro žadatele o dotaci

§

Nutnost jednání s developery v oblasti sportu a volného času

§

Nutnost intenzivnější podpory investičních výdajů a výdajů na opravy zařízení spolků

§

Návrh zvláštní podpory spolků s vlastní infrastrukturou

§

Potenciál užší komunikace mezi magistrátem a MČ

Činnost spolků
§

Omezení rozvoje organizací z důvodu nedostatku kapacit sportovišť

§

Podfinancovaná sportoviště v majetku spolků

§

Zhoršující se technický stav sportovních zařízení spolků (stáří budov)

§

Potenciál užšího propojení škol a sportovního hnutí

§

Nedostatek trenérů a nízká ochota mladší generace k dobrovolné činnosti

§

Potenciál rozvoje bezprostředního okolí sportovních zařízení spolků
47
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ROZHOVORY S AKTÉRY V O B L A S T I V O L N O Č A S O V Ý C H A K T I V I T
§

Nevyhovující prostory některých volnočasových organizací, zejména v klubovnách.

§

Problém nedostatku kvalitního personálu – lektorů.

§

Nerovnoměrná nabídka kroužků mezi základními školami.

§

Nízká ochota některých základních škol participovat při realizaci volnočasových aktivit.

§

Existující bariéry přijetí volnočasových organizací do některých škol.

§

Nespokojenost s komunikací se společností SNEO, a.s.

§

Potenciál využití některých budov na území městské části pro volnočasové aktivity organizací.

§

Nejednoznačně nastavené komunikační kanály mezi městskou částí a volnočasovými organizacemi.

§

Spokojenost s finanční podporou z rozpočtu městské části Praha 6.

§

Vysoká administrativní náročnost pro malé organizace.

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
V následující části je uveden přehled sportovních a volnočasových zařízení, předmětem zájmu byly nejen počty a základní parametry sportovišť,
ale také například účel, využití, stav nebo jejich spádová oblast. Sportovní zařízení byla rozdělena do následujících kategorií:
1. Krytá sportoviště základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6
2. Venkovní sportoviště základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6
3. Volně dostupná sportoviště na území městské části Praha 6
4. Workoutové a posilovací instalace na území městské části Praha 6
5. Sportovní zařízení v majetkovou účastí městské části Praha 6
6. Sportovní zařízení veřejných středních škol
7. Sportovní zařízení veřejných vysokých škol
8. Sportovní zařízení v majetku hlavního města
9. Sportovní zařízení spolků (dále rozdělena dle účelu)
10. Sportovní zařízení v majetku státu nebo jím zřizovaných organizací
11. Komerční zařízení a služby
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SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Následující tabulky týkající se sportovní infrastruktury základních škol vycházejí z formuláře, který byl zaslán všem ředitelům
základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6 ve spolupráci s odborem školství.

Tabulka 7.1 Krytá sportoviště základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6

Číslo

Škola

Název
sportoviště

Dostupné

Dostupné

Neobsazené

Neobsazené

Dostupné

veřejnosti

veřejnosti

hodiny

hodiny

letní

ve všední dny

víkendy

všední dny

víkendy

prázdniny

ano

ano

ne

0

0

ano

Správce

Stav

Rozměry

Povrch

Zázemí pro

sportoviště

sportoviště

sportoviště

sportoviště

uživatele

10x6

umělý

školník

Cena

Samostatný

za hodinu

vchod

400

ne

ZŠ1

Marjánka

tělocvična

ZŠ2

Bílá

velká tělocvična

bez správce

vyhovující

303 m²

parkety

ano

ano

ne

4

0

ne

ZŠ3

Bílá

aula

bez správce

vyhovující

197 m²

parkety

ne

ano

ne

6

0

ne

ZŠ4

náměstí Svobody

velká tělocvična

škola

vyhovující

313 m²

palubovka

ne

ano

ne

1,5

0

ne

655

ne

ZŠ5

náměstí Svobody

malá tělocvična

škola

vyhovující

214 m²

palubovka

ano

ano

ano

0

0

ne

585

ne

ZŠ6

náměstí Svobody

zrcadlová tělocvična

škola

vyhovující

120 m²

lino

ne

ano

ne

2

0

ne

250

ne

ZŠ7

Červený vrch

velká tělocvična

správce

nutná

448 m²

parkety

ano

ano

ano

5

jen

ano

350

ano

ZŠ8

Červený vrch

malá tělocvična

správce

198 m²

parkety

ano

ano

ano

5

ano

250

ano

ZŠ9

Petřiny-sever

velká tělocvična

školník

podlahy
vyhovující

25x12

umělý

ano

ano

ne

0

podnájmy
–

ne

410

ne

ZŠ10

Petřiny-sever

malá tělocvična

školník

vyhovující

20x11

umělý

ano

ano

ne

0

–

ne

310

ne

ZŠ11

Hanspaulka

tělocvična

vyhovující

18x10

umělý

ano

organizovaně

ne

7

_

ne

300

ano

ZŠ12

Hanspaulka

gymnastický sál

vyhovující

10x4

umělý

ne/ano

organizovaně

ne

11

_

ne

130

ano

rekonstrukce
podlahy
nutná
rekonstrukce

mimořádné
podnájmy
jen
mimořádné
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50

ZŠ13

Věry Čáslavské

velká tělocvična

školník

vyhovující

28x15

palubovka

ano

ano

ne

9

_

ne

400

ne

ZŠ14

Věry Čáslavské

malá tělocvična

školník

vyhovující

20x12

palubky

ano

ano

ne

9

_

ne

300

ne

ZŠ15

Věry Čáslavské

fitness

školník

vyhovující

12x5

palubky

ano

ano

ne

16

_

ne

200

ne

ZŠ16

Věry Čáslavské

hala

školník

vyhovující

20x35

palubovka

ano

ano

ne

2

_

ne

1000

ano

ZŠ17

Antonína Čermáka

tělocvična 1

školník

vyhovující

20x10

palubky

ano

ano

ne

5

xxx

ne

350

ne

ZŠ18

Antonína Čermáka

tělocvična 2

školník

vyhovující

20x10

palubky

ano

ano

ne

2

xxx

ne

380

ne

ZŠ19

Na Dlouhém lánu

malá tělocvična

školník

vyhovující

12,5x15

palubovka

ano

ano

ne

8,5

0

ne

200/235

ano

ZŠ20

Na Dlouhém lánu

velká tělocvična

školník

vyhovující

27x15

palubovka

ano

ano

ne

1

0

ne

300/510

ano

ZŠ21

Dědina

tělocvična malá

školník

vyhovující

18x12

palubky

ano

ano

ne

4

0

ne

335

ano

ZŠ22

Dědina

tělocvična velká

školník

vyhovující

24x12

palubky

ano

ano

ne

2

0

ne

346

ano

ZŠ23

Norbertov

tělocvična

bez správce

vyhovující

24x12

umělý

ano

ano

ne

4

4

ne

350

ne

ZŠ24

T. G. Masaryka

tělocvična Ruzyně

správce

vyhovující

37x20

lobadur

ano

ne

ne

30/4,5

12

ne

700

ano

ZŠ25

Pod Marjánkou

tělocvična 1

školník

vyhovující

185,8 m²

parkety

ano

ano

ne

10

24

ne

350

ne

ZŠ26

Pod Marjánkou

tělocvična 2

školník

vyhovující

185,8 m²

parkety

ano

ano

ne

10

24

ne

350

ne

ZŠ27

J. A. Komenského

tělocvična

18x9

palubovka

ano

ne

ne

4

ne

400

ne

ZŠ28

Emy Destinové

tělocvična 1

vrátný

nevyhovující

19x11

umělý

ano

ano

ne

0

0

ne

250

ne

ZŠ29

Emy Destinové

tělocvična 2

vrátný

nevyhovující

24x12

palubovka

ano

ano

ne

0

0

ne

350

ne

ZŠ30

Emy Destinové

taneční sál

vrátný

15x10

umělý

ano

ano

ne

0

0

ne

150

ne

podlaha
podlaha
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Tabulka 7.2 Venkovní sportoviště základních škol zřizovaných městskou částí Praha 6

Číslo

Škola

ZŠV1

Marjánka

ZŠV2

Marjánka

ZŠV3

Bílá

ZŠV4

Červený vrch

ZŠV5

Červený vrch

ZŠV6

Petřiny-sever

ZŠV7

Petřiny-sever

ZŠV8

Petřiny-sever

ZŠV9

Petřiny-sever

ZŠV10 Hanspaulka

ZŠV11

Věry
Čáslavské

Název

Správce

sportoviště
víceúčelové
hřiště 1
víceúčelové
hřiště 2
víceúčelové
hřiště
víceúčelové
hřiště

bazén
fotbalové
hřiště
atletická
dráha
asfaltová
plocha
asfaltová
plocha
víceúčelové
hřiště

hřiště

Dostupné

Dostupné

Neobsazené

Neobsazené

Dostupné

veřejnosti

veřejnosti

hodiny

hodiny

letní

ve všední dny

víkendy

všední dny

víkendy

prázdniny

ano

ano

ne

0

0

umělý

ano

ano

ne

0

900 m²

umělý

ne

ano

ne

25

nutná výměna

42x24

umělá tráva +

podloží

ovál 200 m

tartan

18 x 8

bazénová folie

ano

ne

ne

Rozměry

Povrch

Zázemí pro

sportoviště sportoviště

sportoviště

sportoviště

uživatele

školník

30x10

umělý

školník

21x10

bez správce vyhovující

správce

není

Stav

nutná výměna
folie

Cena

Samostatný

za hodinu

vchod

ano

400,00

ne

0

ano

370,00

ne

0

ano

_

_

neobsazeno

ano

300,00

ano

ne

nepronajímá se

ne

do 18.00
ne

ano

ne

obsazeno,
pak bez podnájmu

správce

vyhovující

60x30

umělý trávník

ano

ano

ano

neobsazeno

neobsazeno

ano

340

ano

správce

vyhovující

60

umělý

ano

ano

ano

neobsazeno

neobsazeno

ano

0

ano

správce

popraskaný povrch,

18x9

asfalt

ano

ano

ano

neobsazeno

neobsazeno

ano

0

ano

18x9

asfalt

ano

ano

ano

neobsazeno

neobsazeno

ano

0

ano

20x10

umělý

ne

19

všechny

200 Kč/hod.

ano

volné

_

0

ano

správce

školník

správce
sportoviště

nerovnosti
způsobené kořeny
stromů
mírně nevyhovující
oprava v létě 2022

ano mimo
pravidelné
pronájmy

po předchozí
domluvě

po
domluvě

nevyhovující,
rozpadlý beton, díry

35x19

beton

ne

ano

ano

ano-

v hřišti

51

ANALYTICKÁ ČÁST
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6
ZŠV12

ZŠV13

ZŠV14

ZŠV15

ZŠV16

ZŠV17

ZŠV18

ZŠV19

ZŠV20

ZŠV21

ZŠV22

Věry
Čáslavské

Věry
Čáslavské

podnájemce
tenisový kurt 1 a správce

vyhovující

36x18

umělý

ne

ne

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

vyhovující

36x15

umělý

ne

ne

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

v podnájmu

vyhovující

42x21

umělý trávník

ne

ano

ano

volné

–

ano

300

ano

200x3

tartan

ano

ano

ano

11

–

0

ano

44x24

umělý trávník

ano

ano

ano

11

–

400

ano

24X14

umělý trávník

ano

ano

ano

11

–

150

ano

umělý trávník

ano

ano

ano

0

8

ano

500/600/ 700

ano

hřiště
podnájemce
tenisový kurt 2 a správce
hřiště

Věry

multifunkční

Čáslavské

hřiště

Antonína

atletická

Čermáka

dráha

Antonína

víceúčelové

Čermáka

hřiště 1

Antonína

víceúčelové

Čermáka

hřiště 2

Na Dlouhém

hřiště

lánu

horní

Na Dlouhém

hřiště

lánu

dolní

Na Dlouhém

hřiště

lánu

míčové hry

Na Dlouhém

tenisový

lánu

kurt

Na Dlouhém

atletický

lánu

ovál

podnájemce
a správce
hřiště
bez správce na hranici životnosti
povrch za hranicí
bez správce životnosti, kluzký
povrch
UMT za hranicí
bez správce životnosti, kluzký
povrch

sektory
pro atletiku
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provoz
ano/omezený
provoz

ano/omezený
provoz

45x25
školník

vyhovující

(+atletická
dráha)

500/750

školník

vyhovující

42x22

umělý trávník

ano

ano

ano

0

8

ano

školník

vyhovující

24x14

umělý povrch

ano

ano

ano

0

8

ano

200/250

ano

školník

vyhovující

32x17

umělý povrch

ano

ano

ano

0

8

ano

200/250

ano

školník

vyhovující

250 m

umělý povrch

ano

ano

ano

15

8

ano

200/250

ano

správce

vyhovující

14000 m²

v určeném

v určeném

podle výběru

čase

volné

v určeném

čase

10

čase

hřiště

areál se
ZŠV23 Dědina

ano/omezený

kombinace
povrchů

ano

600/900

ano

ano

ANALYTICKÁ ČÁST
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6
ZŠV24 Dědina

běžecký
ovál

v určeném

v určeném

čase

čase

ano

v určeném

v určeném

čase

čase

ano

v určeném

v určeném

čase

čase

ano

v určeném

v určeném

čase

čase

ano

v určeném

v určeném

čase

čase

tartan

ano

ano

25x14

asfalt

ano

vyhovující

1 215 m²

UMT

školník

vyhovující

621,2 m²

UMT

správce

vyhovující

280

tartan

ano

správce

vyhovující

78x48

umělý

správce

vyhovující

48x24

umělý

správce

vyhovující

48x24

umělý

správce

vyhovující

48x24

umělý

správce

vyhovující

26x14

správce

vyhovující

školník

v určeném

10

2

150

ano

4

2

v určeném

2000

ano

10

2

v určeném

400

ano

10

2

v určeném

200

ano

15

2

v určeném

150

ano

ano

veřejné hřiště

0

ano

žádná

v areálu školy

ano

ano

veřejné hřiště

0

ano

žádná

v areálu školy

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

čase

ZŠV25 Dědina

fotbalové

ZŠV26 Dědina

víceúčelové

ZŠV27 Dědina

tenisové

ZŠV28 Dědina

volejbalové

ZŠV29 T. G.
Masaryka

víceúčelové

ZŠV30 T. G.
Masaryka

hokejbalové

ZŠV31 Pod
Marjánkou

fotbalové

ZŠV32 Pod
Marjánkou

víceúčelové

ZŠV33 Pod
Marjánkou

volejbal

školník

vyhovující

493 m²

UMT

ZŠV34 Pod
Marjánkou

běžecký ovál školník
3 dráhy 200 m

vyhovující

800 m²

tartan

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ZŠV35 Pod
Marjánkou

badminton

školník

vyhovující

119 m²

tartan

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ZŠV36 Pod
Marjánkou

lanové

školník

vyhovující

220 m²

umělá tráva 2. ne
generace

ano

ano

5

14

ano

250

ano

ZŠV37 Pod
Marjánkou

stolní

školník

nevyhovující nátěr

147 m²

zámková

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ZŠV38 Pod
Marjánkou

skok

školník

vyhovující

176 m²

tartan, písek

ne

ano

ano

7

14

ano

250

ano

ZŠV39 J. A.
Komenského

víceúčelové

40x20

hřiště

(+atletická

umělý trávník

ne

ano

ano

0

0

ne

200,-

ano

ZŠV40 J. A.
Komenského

basketbalové

dráha)
18x10

umělý trávník

ne

ano

ano

0

0

ne

200,-

ano

ZŠV41 Emy
Destinové

víceúčelové

36x18

umělý

ano

ano

ne

0

0

ne

1500/mes.

ano

hřiště UMT
hřiště 1
kurty 2x
hřiště
hřiště Ruzyně
hřiště
hřiště
hřiště
nohejbal

centrum
tenis
daleký

hřiště
hřiště

vrátný

trávník
trávník
trávník
trávník

3.generace
2.generace
2. generace

dlažba

čase
čase
čase
čase
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VO L N Ě D O S T U P N Á S P O RTO V I Š T Ě
Tabulka 7.3 Volně dostupná sportoviště na území městské části Praha 6
Číslo

Název

Adresa

Vlastnictví

Parcelní
číslo

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Účel

Poznámky

Stav

HMP/
MČP6

3852/1

25x12

300

přírodní
trávník

fotbal

nutná lepší
vybavenost

částečně
vyhovující

1378/8

33x18

694

asfalt

míčové hry

nutná celková
revitalizace

nevyhovující

25x15

375

asfalt

míčové hry

nutná celková
revitalizace

nevyhovující

1677/1

25x20

500

asfalt

míčové hry

nutná celková
revitalizace

nevyhovující

VS1

Hřiště
U Hadovky

U Hadovky,
Dejvice

VS2

Hřiště
Letecká 1

Letecká,
Ruzyně

soukromý
majitel

VS3

Hřiště
Letecká 2

Letecká,
Ruzyně

soukromý
majitel

VS4

Hřiště
Šmolíkova

Šmolíkova,
Ruzyně

HMP/
MČP6

K Červenému
vrchu

HMP/
MČP6

53/1

29x14

406

přírodní
trávník

míčové hry

nutná úprava
povrchu hřiště

částečně
vyhovující

VS6

Hřiště
K Červenému
vrchu
Hřiště
Tibetská

Tibetská,
Vokovice

soukromý
majitel

1271/1

20x10

200

asfalt

míčové hry

nutná úprava
povrchu hřiště

nevyhovující

VS7

Hřiště
Junácká

Junácká,
Břevnov

HMP/
MČP6

873
874

23x18

414

asfalt

míčové hry

nutná úprava
povrchu hřiště

částečně
vyhovující

VS8

Hřiště
Šultysova

Šultysova,
Břevnov

HMP/
MČP6

993

30x16

480

umělý

míčové hry

nutná úprava
povrchu hřiště

částečně
vyhovující

VS9

Hřiště
Sestupná

Sestupná,
Břevnov

AV ČR

3183/5

36x18

648

antuka

tenis

potenciál
jednání s
majitelem

nevyhovující

Hřiště park
VS10 Willyho Brandta

park
W. Brandta,
Bubeneč

HMP/
MČP6

2108/3

24x13

331

asfalt

míčové hry

–

vyhovující

Hřiště
VS11 Generála Píky

Generála Píky,
Dejvice

HMP/
MČP6

506

24x10

240

umělý

míčové hry

nutná úprava
povrchu hřiště

částečně
vyhovující

Hřiště UMT
VS12 Vidlicová

Vidlicová,
Dejvice

HMP/
MČP6

2507

46x23

1058

UMT

fotbal

–

vyhovující

Víceúčelové
VS13 hřiště 1 Vidlicová

Vidlicová,
Dejvice

HMP/
MČP6

2507

28x14

392

umělý

míčové hry

–

vyhovující

Víceúčelové
VS14 hřiště 2 Vidlicová

Vidlicová,
Dejvice

HMP/
MČP6

2507

28x14

392

umělý

míčové hry

–

vyhovující

VS15 Skatepark

Vidlicová,
Dejvice

HMP/
MČP6

2507

36x36

1296

beton

skate
koloběžky

–

vyhovující

Kluziště/hřiště
VS16 Vypich

Na Vypichu,
Břevnov

HMP

2558/5

25x24

600

umělý

bruslení
míčové hry

–

vyhovující

Dopravní
VS17 hřiště

Na Vypichu,
Břevnov
Pod
Ořechovkou,
Střešovice

HMP

2558/1

50x30

1500

asfalt

cyklistika

–

vyhovující

HMP/
MČP6

1487

46x20

920

přírodní
trávník

míčové
hry

v rekonstrukci

_

VS5

Velké hřiště
VS18 Pod Ořechovkou

1378/3
1378/6

Víceúčelové hřiště
VS19 Pod Ořechovkou

Pod
Ořechovkou,
Střešovice

HMP/
MČP6

1487

18x10

180

umělý

míčové
hry

–

vyhovující

Volejbalové hřiště
VS20 Pod Ořechovkou

Pod
Ořechovkou,
Střešovice

HMP/
MČP6

1487

17x10

170

štěrk

volejbal,
nohejbal

nutná úprava
povrchu hřiště

nevyhovující
povrch

Pétanque
VS21 Pod Ořechovkou

Pod
Ořechovkou,
Střešovice

HMP/
MČP6

1487

20x30

600

přírodní
trávník

pétanque

–

vyhovující

Hřiště
VS22 Buštěhradská

Buštěhradská,
Střešovice

HMP/
MČP6

1001/1

22x12

264

umělý

basketbal

–

vyhovující

Hřiště
VS23 Tomanova

Tomanova,
Břevnov

HMP/
MČP6

2497/3

60x23

1380

asfalt

míčové
hry

nutná úprava
povrchu hřiště

nevyhovující
povrch

Hřiště
VS24 Albánská

Albánská,
Bubeneč

HMP/
MČP6

1527/1

24x15

360

přírodní
trávník

míčové
hry

nutná úprava
povrchu hřiště

nevyhovující
povrch

VS25 Hřiště Tobrucká

Tobrucká,
Vokovice

HMP/
MČP6

1273/15

12x7

84

zpevněný
povrch

míčové
hry

–

vyhovující
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Tabulka 7.4 Workoutové a posilovací prvky
Číslo

Název

Adresa

Vlastnictví

Parcelní číslo

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Poznámky

Stav

W1

Workout
Na Hanspaulce

Na
Hanspaulce, Dejvice

HMP/MČP6

3207/1

10x10

100

přírodní

–

vyhovující

W2

Workout
Generála Píky

Generála Píky,
Dejvice

HMP/MČP6

506

10x8

80

štěrk

–

vyhovující

W3

Workout
Africká

Africká,
Vokovice

HMP/MČP6

1281/407

20x3

60

přírodní

–

vyhovující

W4

Posilovací
sestava
Etiopská

Etiopská,
Vokovice

HMP/MČP6

1281/296

30x10

300

umělý

vhodná
oprava
povrchu

částečně
vyhovující

W5

Workout
K Červenému vrchu,
K Červenému vrchu Vokovice

HMP/MČP6

53/1

12x10

120

štěrk

–

vyhovující

W6

Posilovací
sestava
Peštukova

Peštukova,
Veleslavín

HMP/MČP6

473/157

10x10

100

přírodní

–

vyhovující

W7

Workout
Ankarská

Ankarská,
Břevnov

HMP/MČP6

3022/1

12x8

96

asfalt

–

vyhovující

W8

Workout
Ladronka

Ladronka,
Břevnov

HMP/MČP1

2497/1

70x4

280

přírodní

–

vyhovující

W9

Workout
Jinočanská

Jinočanská,
Ruzyně

HMP/MČP6

1229/1

14x5

70

přírodní

–

vyhovující

W10

Workout
Na Dědině

Na Dědině,
Ruzyně

HMP/MČP6

1739/53

8x8

86

štěrk

–

vyhovující

W11

Workout
Za Oborou

Za Oborou,
Břevnov

HMP/MČP6

2557/1

30x20

600

přírodní

–

vyhovující

W12

Workout
Vypich

Na Vypichu,
Břevnov

HMP

2558/5

15x8

120

umělý

–

vyhovující

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ S M A J E T K O V O U Ú Č A S T Í M Ě S T S K É Č Á S T I
Tabulka 7.5 Sportovní zařízení s účastí městské části Praha 6

Číslo

MČ1

Název

Adresa

Koupaliště

Otevřená 1072,

Petynka

Střešovice

Vlastnictví

SNEO, a.s.

Provozovatel

SNEO, a.s.

Parcelní
číslo
560/73

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Účel

vodní plocha

plavecké sporty

přírodní trávník

relaxace

50x20

19000

3210/1

48x24

1152

UMT

fotbal

3208/7

35x16

560

umělý

míčové hry

3208/1

25x15

375

umělý

míčové hry

560/92

Tělocvičná
MČ2

Sportovní areál
Hanspaulka

Na Hanspaulce
166,
Dejvice

jednota Sokol
Praha
Hanspaulka

fyzická osoba

HMP/MČP6
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Následující obrázek ilustruje prostorovou distribuci volně dostupných sportovišť (bílá
barva) a workoutových a posilovacích prvků (žlutě). Další obrázek pak ilustruje tato
sportoviště spolu s obyvateli deklarovanou nespokojeností se stavem sportovišť
(zeleně) a vnímáním absence volně dostupných sportovišť (oranžová barva).
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V M A J E T K U H L AV N Í H O M Ě S TA

Číslo Sportoviště, škola

Adresa

Správce
sportoviště

Stav
sportoviště

Rozměry
sportoviště

Povrch
sportoviště

Zázemí pro
uživatele

Dostupné
veřejnosti
ve všední dny

Dostupné
veřejnosti
víkendy

Neobsazené
hodiny
všední dny

Neobsazené
hodiny
víkendy

Dostupné
letní
prázdniny

Cena
za hodinu

Samostatný
vchod

SŠ1

Atletický ovál
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

250

1000

umělý

atletika

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

50

ano

SŠ2

Víceúčelové hřiště
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

48x32

1539

umělý

míčové hry

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

400

ano

Arabská 682,
Vokovice
Arabská 682,
Vokovice

školník

35x15

525

UMT

fotbal

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

400

ano

SŠ4

Hřiště UMT
Gymnázium Arabská
Basketbalové hřiště
Gymnázium Arabská

školník

30x16

480

umělý

basketbal,
míčové hry

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

400

ano

SŠ5

Tenisové kurty
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

umělý

tenis

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

600

ano

SŠ6

Velká tělocvična
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

18x9

300

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ano

0

_

ne

600

ne

SŠ7

Malá tělocvična
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

22x12

200

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ano

10

_

ne

360

ne

SŠ8

Posilovna
Gymnázium Arabská

Arabská 682,
Vokovice

školník

22x12

200

umělý

posilování

ano

ano

_

ne

80

ne

SŠ9

Víceúčelové hřiště
Gymnázium
Jana Keplera

Parléřova 118,
Hradčany

školník

32x27

864

umělý

míčové hry

ano

ne

_

–

ne

200

ano

Sportovní hala
SŠ1é Gymnázium
Jana Keplera

Parléřova 118,
Hradčany

školník

25x17

425

umělý

cvičení,
míčové hry

ano

ne

0

–

ne

500

ano

Tělocvična
SŠ11 Gymnázium
Jana Keplera

Parléřova 118,
Hradčany

školník

18x9

162

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ne

0

–

ne

400

ne

SŠ3
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Rozměry
sportoviště

Povrch
sportoviště

Zázemí pro
uživatele

Dostupné
veřejnosti
ve všední dny

Dostupné
veřejnosti
víkendy

Neobsazené
hodiny
všední dny

Neobsazené
hodiny
víkendy

Dostupné
letní
prázdniny

Cena
za hodinu

Samostatný
vchod

10x8

80

umělý

lezení

ano

ne

variabilní

–

ne

300

ne

školník

18x9

162

palubky

míčové hry,
cvičení

ano

ne

3

–

ne

250

ne

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

150x3

450

umělý

atletika

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

neurčeno

ano

Víceúčelové hřiště 1
SŠ15 Gymnázium Nad Alejí

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

42x34

1428

umělý

míčové hry

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

neurčeno

ano

Víceúčelové hřiště 2
SŠ16 Gymnázium Nad Alejí

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

25x16

400

umělý

míčové hry

ano

ano

variabilní

variabilní

ano

neurčeno

ano

Velká tělocvična
SŠ17 Gymnázium Nad Alejí

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

22x15

330

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ano

0

10+

ano

580

ano

Malá tělocvična
SŠ18 Gymnázium Nad Alejí

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

18x10

180

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ano

0

10+

ano

420

ano

Posilovna a boulder
SŠ19 Gymnázium Nad Alejí

Nad Alejí 1952,
Břevnov

recepční

10x10

100

umělý

bouldering
posilování

ano

ano

0

10+

ano

210

ano

Tělocvična
SŠ20 gymnastická
VOŠ a SOŠ Evropská

Evropská 330,
Dejvice

školník

16x7

102

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ne

5

ne

ne

500

ne

Tělocvična herní
SŠ21 VOŠ a SOŠ Evropská

Evropská 330,
Dejvice

školník

16x7

102

palubky

cvičení,
míčové hry

ano

ne

5

ne

ne

500

ne

Víceúčelové hřiště
SŠ22 VOŠ a SOŠ Evropská

Evropská 330,
Dejvice

školník

36x18

648

umělý

míčové hry

ano

ne

variabilní

variabilní

ne

300

ano

Tělocvična
SŠ23 Obchodní Akademie
Bubeneč

Krupkovo
náměstí 26,
Bubeneč

školník

12x5

60

palubky

cvičení,
míčové hry

ne

ne

–

_

ne

–

ne

Správce
sportoviště

Číslo Sportoviště, škola

Adresa

Lezecká stěna
SŠ12 Gymnázium
Jana Keplera

Parléřova 118,
Hradčany

školník

Tělocvična Hládkov
SŠ13 Gymnázium
Jana Keplera

Parléřova 118,
Hradčany

Atletický ovál
SŠ14 Gymnázium Nad Alejí

Stav
sportoviště
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Tabulka 7.7 Ostatní sportovní zařízení v majetku hlavního města
Číslo

Název

Adresa

Vlastnictví

Provozovatel

Parcelní
číslo

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Účel

HM1

Velký strahovský
stadion - plocha

Vaníčkova 100,
Břevnov

HMP

Association
Club Sparta
Praha, z.s.

2464/1

89946

89946

UMT
přírodní trávník

fotbal

HM2

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy atletický stadion

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

400x8

3200

umělý
přírodní trávník

atletika
softbal

HM3

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy beachvolejbalový kurt

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

4263/3

20x10

200

písek

beachvolejbal

HM4

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy multifunkční plocha
UMT

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

65x20

200

UMT

různé

HM5

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy lezecká stěna

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

4263/3

6x3

18

umělý

lezení

HM6

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy volejbalové hřiště

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

24x12

288

antuka

volejbal

HM7

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy softballové hřiště

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

30 x 30

900

antuka

softbal

HM8

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy víceúčelové hřiště

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

35x20

700

umělý

míčové hry

HM9

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy herna stolního tenisu

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/4

20x6

120

umělý

stolní tenis

HM8

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy posilovna

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/4

6x6

40

koberec

posilování

HM9

Stadion mládeže DDM
hl. m. Prahy tělocvična úpoly

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/4

14x10

140

umělý

úpoly
jóga
gymnastika
tanec

Stadion mládeže DDM
HM10 hl. m. Prahy tělocvična

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/4

14x7

98

umělý

cvičení
tanec
míčové hry

Stadion mládeže DDM
HM11 hl. m. Prahy Unihoc Aréna

Na Kotlářce 2767

HMP

DDM
hl. m. Prahy

3071/1

40x20

800

umělý

florbal
míčové hry

HM12 Malý stadion Strahov

Vaníčkova,
Břevnov

HMP

oddíl atletiky
USK Praha

2447/1

85x64

5440

přírodní trávník

fotbal

Plavecký bazén
HM13 Strahov

Vaníčkova 100,
Břevnov

HMP

Trade Centre
Praha a.s.

2461

25x12

300

vodní
plocha

plavecké
sporty
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL
Tabulka 7.9 Sportovní zařízení veřejných vysokých škol
Číslo

60

Název

Adresa

Vlastnictví

Parcelní
číslo

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Specifikace

VŠ1

Multifunkční
přetlaková hala FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/104

45x30

1350

umělý

míčové hry

VŠ2

Tělocvičny
FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/28

_

1200

různé

cvičení
míčové hry
úpolové sporty

VŠ3

Atletický stadion
s fotbalovým hřištěm
FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/105

400x8
90x60

14935

umělý,
přírodní trávník

atletika,
fotbal,
softbal

VŠ4

Posilovna
a atletický tunel FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/28

80x2

160

umělý

atletika,
posilování

VŠ5

Beachvolejbalový
areál FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/104

30x22

660

písek

beachvolejbal,
beach házená

VŠ6

Multifunkční hřiště
FTVS

José Martího
269, Veleslavín

UK

302/107

40x20

800

umělý

míčové hry

VŠ7

Velká sportovní hala
ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

43x24

1032

palubky

míčové hry

VŠ8

Malá sportovní hala
„modrá“ ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

30x12

360

umělý

míčové hry

VŠ9

Malá sportovní hala
„zelená“ ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

30x12

360

umělý

míčové hry

VŠ10

Lezecká stěna
ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

13,5x8

108

umělý

lezení

VŠ11

Lukostřelecká hala
ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

30x10

300

umělý

lukostřelba

VŠ12

Posilovna
ČVUT

Pod Juliskou
1805,
Dejvice

ČVUT

2720/7
2720/8

15x8

120

umělý

posilování

VŠ13

Víceúčelové
hřiště Blok 11 ČVUT

Chaloupeckého,
Břevnov

ČVUT

2458/1

38X24

912

umělý

míčové hry

ČVUT

3078/8
3078/6
3078/4
3078/7
3085/8

54x36

1944

umělý

tenis

Tenisový areál
Kotlářka ČVUT

Na Kotlářce,

VŠ14

VŠ15

Sportovní areál
Koleje Strahov

Chaloupeckého,
Břevnov

ČVUT

2458/1

30x15, 40x20
40x20, 40x20
10x4

450, 800
800, 800
40

umělý, umělý
umělý, UMT
umělý

basketbal
míčové hry
míčové hry
fotbal, lezení

VŠ16

Víceúčelové hřiště

Chaloupeckého,
Břevnov

ČVUT

2454/9

33x15

495

umělý

míčové hry

Dejvice
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLKŮ
Tabulka 7.9 Sportovní haly a tělocvičny
Číslo

Název

Adresa

Vlastnictví

Sportovní hala

Sibeliova 368,

TJ Tatran

Stodola TJ Tatran Střešovice

Střešovice

Badmintonová hala

Sibeliova 368,

TJ Tatran Střešovice

Střešovice

Střešovice, z.s.

Sokolovna Dejvice

Bubenečská

TJ Sokol Praha

Hlavní sál
Sokolovna Dejvice

181, Dejvice
Bubenečská

Dejvice I.
TJ Sokol Praha

Malý sál

181, Dejvice

Dejvice I.

Sportovní hala

Nad Lávkou 672,

SK Aritma Praha

Vokovice

Sokolovna
TJ Sokol Liboc
Sokolovna Břevnov

Heleny Malířové,

Velká tělocvična

279 Břevnov

Sokolovna Břevnov

Heleny Malířové,

Malá tělocvična

279 Břevnov

Sokol Praha - Břevnov

Sportovní hala

Ztracená 1132,

Tělovýchovná jednota

TJ Ruzyně

Ruzyně

Sokolovna

Na Hanspaulce

Hanspaulka

166, Dejvice

Sokolovna

Sibeliova 368,

Tělovýchovná jednota

Střešovice

Střešovice

Tatran Střešovice, z.s.

TJ Slavoj Břevnov

Bělohorská 7,

Parcelní

Rozměry

Celková

číslo

sportovní

výměra

Povrch

Specifikace

plochy
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9
SP10
SP11
SP12

420/4

40x20

800

umělý

míčové hry

421/4

34x16,5

561

umělý

badminton

48

20x10

200

palubky

48

10x6

60

palubky

míčové hry
cvičení,

SK Aritma Praha, z.s.

605/7

28x15

420

palubky

míčové hry

Ruzyňská 156,

TJ Sokol

Liboc

Liboc, z.s.

462

20x10

200

umělý

míčové hry

2407

22x8

176

palubky

cvičení,

2407

8x6

48

palubky

1248

40x20

800

palubovka

3209

20x14

280

palubky

421/3

22x12

264

parkety

míčové hry,

2424

22x12

300

palubky

míčové hry,

Břevnov

Střešovice, z.s.
TJ Tatran

Tělocvičná jednota
Sokol Praha - Břevnov
Tělocvičná jednota

Ruzyně, z.s.
Tělocvičná jednota,
Sokol Praha - Hanspaulka

soukromá osoba

cvičení,

míčové hry

míčové hry
cvičení,
míčové hry
míčové hry
míčové hry,
cvičení

cvičení
cvičení
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Tabulka 7.10 Fotbalová hřiště, stadiony a fotbalové areály
Číslo

FH1

FH2

FH3

FH4

FH5

FH6

FH7

FH8

Název

Adresa

Fotbalový areál

Cukrovarnická 1071,

SK Střešovice 1911

Střešovice

Fotbalový areál

Ztracená 1132,

TJ Ruzyně

Ruzyně

Fotbalový areál

Moravanů 2360,

TJ Sokol Bílá Hora

Břevnov

Fotbalový areál

Nad Lávkou 672,

SK Aritma Praha

Vokovice

Víceúčelové hřiště

Sibeliova 368,

TJ Tatran Střešovice

Střešovice

Stadion

Atletická 2474,

Přátelství

Břevnov

Stadion

Diskařská 2120,

Evžena Rošického

Břevnov

Fotbalové hřiště

Skokanská 7,

Unionu Břevnov pod
strahovskou Televizní věží

Vlastnictví

Parcelní

Počet

Celková

číslo

hřišť

výměra

2037

2 velká

2042

1 tréninkové (20x20)

2039
1238/1

1 velké

HMP
Tělovýchovná jednota
Ruzyně, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol
Bílá Hora, z.s.

2557/118

1 tréninkové (55x37)
2 velká
1 tréninkové (50x20)
2 velká

SK Aritma Praha, z.s.

605/1-x

Tělocvičná jednota

419/1

1 tréninkové

Sokol Praha Střešovice

419/2

(40x22)

2484/5

1 velké

2484/55

+ atletická dráha

FAČR

FAČR

HMP

Břevnov

2 tréninková

2478/4

1 velké

2478/5

+ atletická dráha

2484/1

1 velké

14000

6400

13300

21000

880

15000

Povrch
přírodní trávník
UMT
přírodní trávník
UMT
přírodní trávník
UMT
přírodní trávník
UMT
UMT
přírodní trávník
umělý povrch

16500

přírodní trávník

7208

neupravený povrch

Tabulka 7.11 Tenisové dvorce a tenisové areály
Číslo

TK1

TK2
TK3
TK4

TK5

Název

Adresa

Tenisové kurty

náměstí Českého

Tělovýchovná

TJ Ruzyně

povstání, Ruzyně

jednota Ruzyně,

Tenisové kurty

Nad Lávkou 672,

z.s.
SK Aritma Praha,

602/3

SK Aritma Praha

Vokovice

z.s.

605/8

Tenisové kurty Šárka

V Šáreckém údolí,

TJ Republikán

2638

Tenisové kurty

Ruzyňská 156,

TJ Sokol Liboc

Liboc

Tenisové kurty

Na Ořechovce 28,

TJ Tatran Střešovice
Na Ořechovce

TK6

TK7
TK8
TK9
TK10

TK11
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Střešovice

Tenisové kurty

Slunná,

TJ Tatran Střešovice Vozovna

Střešovice

Tenisové kurty

Nad Šárkou 1592,

Tenisový klub Hanspaulka

Dejvice

Tenisové kurty

Tomanova 2480,

TJ Břevnov

Břevnov

Tenisové kurty

Cukrovarnická 112,

TJ Solidus

Střešovice

Tenisové kurty

Glinkova,

TJ Sokol Praha Dejvice I.

Dejvice

Tenisová hala

Moravanů 2360,

TJ Sokol Bílá Hora

Břevnov

Vlastnictví

TJ Republikán
TJ Sokol Liboc

HMP/MČP6

Parcelní číslo
129

Počet kurtů /

Celková

z toho sezónní kryté

výměra

4/2

2592

9/4

7000

Povrch
antuka
antuka
umělý

2180/1

3/0

1944

odrazová zeď
antuka

463

4/1

2592

antuka

1322

3/0

2592

antuka

903

4/0

2592

antuka

6

3888

antuka

26/32

Tělovýchovná
jednota Tatran
Střešovice, z.s.
HMP

2008/1
2009/2

TJ Břevnov, z.s.

2497/4

4/3

2592

antuka

Fyzikální ústav

1193/1

1/0

648

antuka

696

3/0

2592

antuka

2557/118

1/1

648

umělý

AV ČR
HMP
Tělovýchovná
jednota Sokol
Bílá Hora, z.s.
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Tabulka 7.12 Volejbal a beachvolejbal
Číslo

VB1

VB2

VB3

VB7

výměra

4/0/4

1134

písek

420/1

2/0/0

700

antuka

605/26

2/0/0

780

písek

606/4

1/0/0

388

antuka

HMP

2445

3/3/0

384

písek

HMP

2447/1

4/0/4

512

písek

1193/1

1/0/0

388

antuka

Sibeliova 368,

TJ Tatran Střešovice

Střešovice

Volejbalová hřiště

Sibeliova 368,

TJ Tatran Střešovice

Střešovice

Beachvolejbalové

Nad Lávkou 672,

SK Aritma

Vokovice

Praha, z.s.

hřiště

hřiště
SK Aritma Praha

VB6

kryté/sezónní kryté

Beachvolejbalový areál

Volejbalové

VB5

Celková

Adresa

SK Aritma Praha
VB4

Počet kurtů/ z toho

Název

Beach Arena Strahov

Vlastnictví

Parcelní číslo

TJ Tatran

416/1, 417

Střešovice, z.s.

418

TJ Tatran
Střešovice, z.s.

Nad Lávkou 672,

SK Aritma

Vokovice

Praha, z.s.

Vaníčkova 2445,
Břevnov

Beachvolejbalové hřiště

Vaníčkova 2445,

Strahov

Břevnov

Volejbalové hřiště

Cukrovarnická 112,

TJ Solidus

Střešovice

Fyzikální ústav
AV ČR

Povrch

Tabulka 7.13 Ostatní sportoviště spolků

Číslo

Název

Adresa

OS1

Atletická rovinka Aritma Nad Lávkou 672,
Vokovice

OS2

Atletická hala Strahov

Vaníčkova,

Baseballový areál

Ankarská,

SK Kotlářka

Břevnov

Zimní stadion

Vlastnictví

Parcelní
číslo

Rozměry
sportovní
plochy

Celková
výměra

Povrch

Účel

SK Aritma Praha, z.s.

605/2

108x5

540

umělý

atletika

HMP

2447/15

200x4

800

umělý

atletika

ČR/OLYMP

3026/5

40391

40391

přírodní trávník

baseball

antuka

softball

Na Rozdílu752,

HC Hvězda

1188/4

HC Hvězda

Vokovice

Praha, z.s.

1188/7

60x30

1714

ledová plocha

krasobruslení

OS5

Squash Strahov

Vaníčkova 100,

HMP

2461

8 kurtů

1000

palubovka

squash

OS6

Posilovna TJ Střešovice

421/3

15x10

150

umělý

posilování

421/3

15x5

75

umělý

cvičení, tanec

HMP

2484/1

100x66

6600

přírodní trávník

rugby

HMP

2484/1

96x60

5785

přírodní trávník

lukostřelba

TJ Republikán, z.s.

2184/1

42x28

1760

přírodní trávník

národní házená

Různí vlastníci/

70

2 tělocvičny

150

umělý

bojové sporty

OS3

OS4

OS7

OS8

OS9

OS11
OS12

Břevnov

Břevnov
Sibeliova 368,

Tělovýchovná jednota

Střešovice

Tatran Střešovice, z.s.

Zrcadlový sál

Sibeliova 368,

Tělovýchovná jednota

TJ Střešovice

Střešovice

Tatran Střešovice, z.s.

Tréninkové hřiště rugby Běžecká,
Břevnov
Závodní střelnice SK

Běžecká,

Start Praha

Břevnov

Hřiště národní házená

V Šáreckém údolí

TJ Republikán

2638, Dejvice

SK Boxing

Mařákova 280,
Dejvice

MČP6

hokej

1188/5

bruslení
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SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V M A J E T K U S T Á T U
Tabulka 7.14 Sportovní zařízení v majetku státu nebo jím zřizovaných organizací
Parcelní

Rozměry

Celková

číslo

sportovní plochy

výměra

2899/2

25x12

ČR/MO

2899/1

105x60
105x7
103x68
40x20

Na Julisce 28,
Dejvice

ČR/MO

2899/1
2899/9

400x8

Víceúčelová hala

Na Julisce 28,

Juliska
Stadion
Markéta
plochá dráha

Dejvice

ČR/MO

2899/1

40x20

U Vojtěšky 11,
Břevnov

ČR/OLYMP

3020/2

Stadion Markéta
vnitřní hřiště

U Vojtěšky 11,
Břevnov

ČR/OLYMP

3020/2

Číslo

Název

Adresa

SČR1

Bazén Dukla

Na Julisce 28,

SČR2

Stadion Juliska
fotbalový areál

SČR3

Atletický ovál a tunel

SČR4
SČR5
SČR6

Vlastnictví
ČR/MO

Dejvice
Na Julisce 28,
Dejvice

Povrch

Účel

300

vodní plocha

plavecké sporty

6300
735
7000
800

UMT
umělý
přírodní trávník
UMT

fotbal
atletika
fotbal
fotbal

umělý

atletika

800

umělý

míčové hry

400x10

4000

zpevněná plocha

plochá dráha

95x57

5500

přírodní trávník

rugby
fotbal

100x6

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
Tabulka 7.15 Komerční sportovní zařízení a služby
Číslo

Název

Zařízení

Adresa

Účel

KS1

Bowling & Billiard Dejvice

bowlingové centrum

Bílá 2571, Dejvice

bowling, billiard

KS2

Lezecká stěna Ruzyně

lezecká stěna

Ztracená 1132, Ruzyně

lezení

KS3

Sport Centrum Evropská

multifunkční zařízení

José Martího 31, Veleslavín

alpinning, lezení, rowing, posilování, power plate, spinning,

KS4

Tenis Petřiny

2 víceúčelová hřiště s umělým

Šantrochova 1800, Petřiny

tenis

KS5

Strahov Gym

posilovna

Vaníčkova 2343, Břevnov

posilování

KS6

Pála Vízner Tenis

6 Tenisových kurtů

Suttnerové 841, Vokovice

tenis

KS7

Yofit studio

studio

Nad hradním vodojemem

jóga

KS8

Fitness Podbaba

fitness studio

Koulova 1501, Dejvice

fitness

KS9

Fitness Kulaťák

fitness

Národní obrany 824, Bubeneč

fitness, posilovna

KS10

Kruháč Bořislavka

fitness

Evropská 689, Vokovice

kruhový centrum

KS11

FitHunters

fitness

José Martího 31, Veleslavín

fitness

KS12

Gymstory

posilovna

Fajtlova 1090, Ruzyně

posilování, kruhový trénink

KS13

Gym Cornicula

posilovna

Zličínská 389, Ruzyně

posilování

KS14

KK Nemo

fitness centrum

Na okraji 335, Veleslavín

fitness

KS15

Contours

fitness centrum

Bělohorská 197, Břevnov

fitness

KS16

Golf Club Divoká Šárka

driving range

Nad Lávkou 5, Vokovice

golf

KS17

Usedlost Ladronka

2 hřiště na beachvolejbal

Tomanova 1028, Břevnov

beachvolejbal

KS18

The Gym House

osobní trénink

Tomanova, Břevnov

osobní trénink

multifunkční hřiště

Roztocká 43, Sedlec

víceúčelové hřiště

multifunkční hřiště

Norbertov 130, Střešovice

víceúčelové hřiště

multifunkční hřiště

Vlastina 500, Liboc

víceúčelové hřiště

KS19

Sportovní areál
Riverside School

povrchem

squash, stolní tenis, nohejbal, wallyball, s-badminton

Sportovní zařízení
KS20

Park Lane
International School

KS21

64

Sportovní areál Prague
British International School
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SHRNUTÍ SPORTOVNÍ VYBAVENOSTI
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. Rovněž nejsou nastaveny stejné podmínky
z hlediska přístupu na sportoviště – některá sportoviště jsou
zpoplatněna.
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.

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,
Velký strahovský stadion, který je v dlouhodobém pronájmu pro
tréninkové účely AC Sparta Praha nebo Malý stadion Strahov
a krytý plavecký bazén v útrobách Velkého 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.

Významným poskytovatelem sportovních zařízení jsou také střední
školy, které disponují 13 krytými a 10 venkovními sportovišti nebo
sportovní zařízení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy v Praze.
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Široká nabídka sportovních aktivit tradičních klubů i nových sportovních odvětví

Omezené možnosti využití některých sportovních zařízení pro vrcholový sport

Sportovní lokality a zařízení jako „sportovní značky“ Prahy 6

Horší sportovní vybavenost některých lokalit na území městské části

Široká síť vzdělávacích a volnočasových institucí s vlastní infrastrukturou

Horší vybavenost Petřin, Vokovic, Bubenče a Ruzyně veřejnými sportovišti

Přítomnost resortních center sportu

22 % obyvatel nemá docházkově dostupné veřejné sportoviště od bydliště

Síť lokálních sportovních a volnočasových spolků pokrývajících území MČ

Nedostatečná podpora sportovních spolků s vlastní infrastrukturou

Přírodní a přirozené podmínky pro sport a aktivní trávení volného času obyvatel

Absence multifunkční sportovní haly pro pořádání sportovních akcí
s předpokladem vysoké návštěvnosti

Komunikace mezi městskou částí a sportovním hnutím

Absence krytého plaveckého bazénu pro širokou veřejnost

Nadprůměrný podíl sportovních a rekreačních ploch v kontextu hlavního města

Relativně nízká podpora sportu z rozpočtu vzhledem k počtu žadatelů

Stabilní dotační systém finanční podpory sportu a volného času z rozpočtu

Administrativní náročnost dotačních programů pro menší organizace

Přítomnost skateparku s širokým využitím

Odlišné možnosti využití sportovních zařízení škol

Spokojenost dětí s nabídkou volnočasových kroužků

Horší nabídka volnočasových aktivit v lokalitách Veleslavín, Bubeneč a Petřiny

Zájem představitelů spolků o intenzivnější spolupráci s městskou částí Praha 6

Nespokojenost obyvatel s kvalitou povrchu sportovních hal TJ Tatran
Střešovice a Unihoc Aréna

Snaha o efektivní provoz sportovních zařízení škol

Horší vybavenost sportovního areálu Ladronka doplňkovou infrastrukturou

Rozvinutá síť MHD

Nevyhovující povrch vysokého počtu volně dostupných hřišť

Činnost a složení komise pro sport a volný čas

Přetíženost některých sportovních zařízení

Nízké provozní náklady na provoz vlastních sportovišť

Omezené možnosti rozvoje sportovních zařízení

PŘÍLEŽITOSTI
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HROZBY

Pokračování v efektivním poskytování sportovních zařízení škol

Zhoršující se technický stav některých sportovních zařízení v majetku spolků

Intenzivnější spolupráce s hlavním městem při rozvoji sportovní infrastruktury

Odliv sportovních odvětví s diváckým potenciálem do jiných městských částí

Nevýšení objemu dotační podpory sportu

Upřednostňování jiných priorit politické reprezentace

Užší provázanost dotačních programů hlavního města a MČ

Roztříštěnost oblasti sportu a volného času a nejednoznačné vymezení
odpovědnosti různých aktérů za realizaci Koncepce

Užší provázanost dotačních programů hlavního města a MČ

Nedostatečné zastoupení sportovní oblasti na úrovni politické reprezentace MČ

Využití ploch vhodných pro realizaci sportovních zařízení

Prohlubující se ekonomická krize

Prosazení sportovní a volnočasové infrastruktury při realizaci velkých
rozvojových území nebo developerských projektech

Pokles zájmu obyvatel o sportovní aktivity

Potenciál využití VRÚ Strahov i s ohledem na místní obyvatele a jejich sportovní
vyžití

Nárůst výdajů MČ v oblasti sociálních a zdravotních služeb

Rozvoj méně investičně náročné infrastruktury (volné plochy, workout)

Nedostatečné propojení a koordinace Koncepce s hlavním městem Prahou

Rozšíření využití letního koupaliště Petynka

Nezájem představitelů hlavního města a nejednoznačné vymezení kompetencí

Zájem chlapců a dívek o volně dostupná sportovní zařízení

Nezájem představitelů vzdělávacích institucí o spolupráci

Snížení administrativní náročnosti dotačních programů pro menší spolky

Odsouvání investičních projektů kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům

Zvýšení efektivnosti využití sportovního areálu Hanspaulka

Nedostatečné zapojení spolkového sektoru

Využití současného stavu, kdy městská část neprovozuje vysoký počet
sportovních zařízení

Prosazování komerčních záměrů developerských projektů na úkor sportovní
a volnočasové vybavenosti

Zájem sportovních spolků o spolupráci s městskou části při rozvoji sportovních
zařízení na pozemcích spolků

Ad-hoc rozhodnutí negativně ovlivňující implementaci Koncepce

NÁVRHOVÁ ČÁST
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6
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PRACOVNÍ SKUPINY
Hlavním východiskem pro formulaci návrhové části byly
pracovní skupiny. Vzhledem k šíři řešené problematiky byly
vytvořeny 4 pracovní skupiny podle různého zaměření. Mezi
účastníky byli jak zástupci sportovních a volnočasových
organizací, tak představitelé úřadu městské části.

Název skupiny

Cílem pracovních skupin bylo hledat řešení různých
problémových oblastí, které vzešly z výsledků analýz. Každá
pracovní skupina trvala 2 hodiny, z jednání byl pořízen zvukový
záznam. Nejprve byly představeny hlavní body, následně probíhala
samotná diskuse účastníků k těmto bodům.

Pracovní skupina 1:
Volný čas

Termín

2. 3. 2022

Doba jednání

120 minut

Místo jednání

Odbor kultury, sportu a volného času MČ Praha 6, Bubenečská 1

Účastníci pracovní
skupiny

Hlavní témata
k diskusi

Hlavní poznatky
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Jméno

Organizace

Jakub Popelka
Libor Bezděk
Karel Hereš
Ondřej Nádvorník
Vít Weber
Jakub Rataj
David Urbánek
Lucie Reinišová
Marcel Prokop

Zpracovatel Koncepce
Předseda komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
referent volnočasových aktivit MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit MČ Praha 6
Lesní liga moudrosti
Vlaštovka - spolek pro volný čas
Junák- český skaut, středisko Javor Praha, z.s.
Junák - český skaut, středisko Šipka Praha, z. s.

§
§
§
§
§
§

Volnočasová vybavenost na území městské části Praha 6 a jednotlivých lokalit městské části
Struktura a pestrost volnočasové nabídky
Podmínky pro pravidelnou činnost volnočasových organizací
Finanční podpora volnočasových organizací
Volnočasové akce
Městská část jako poskytovatel podmínek pro aktivní trávení volného času

§

Nevyhovující technický stav některých objektů – kluboven

§

Horší komunikace s představiteli SNEO, nejednoznačná komunikace městská část x spolky

§

Potenciál zlepšení spolupráce mezi školami a poskytovateli kroužků

§

Administrativní náročnost dotací pro menší organizace

§

Nespokojenost s podporou prostřednictvím Aktivního města

§

Potenciál spolupráce s magistrátem v souvislosti s poskytnutím zázemí

§

Potenciál sdílení společných prostor
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Název skupiny

Pracovní skupina 2:
Výkonnostní a vrcholový sport

Termín

22. 2. 2022

Doba jednání

120 minut

Místo jednání

Úřad městské části Praha 6, Čs. armády, 601/23

Účastníci pracovní
skupiny

Hlavní témata
k diskusi

Hlavní poznatky

Jméno

Organizace

Jakub Popelka
Jan Lacina
Libor Bezděk
Kateřina Bartošová
Václav Kožený
Jan Lejčko
Jana Ripplová
Ondřej Nádvorník
Vít Weber
Ondřej Bílek
Alena Fišerová
Jakub Menhart
Petra Michálková
Roman Moťovský
Tomáš Kubr
Antonín Barák
Jan Tylš
Jan Macháček
Radek Trhlík
Michael Grim
Vít Mařík

Zpracovatel Koncepce
místostarosta městské části Praha 6
Předseda komise pro sport a volný čas
místopředsedkyně komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
vedoucí odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.
Basketbalová škola Tygři Praha, z.s.
SK Aritma Praha, z.s.
SK Aritma Praha, z.s.
Fotbalový klub Dukla Praha, spolek
Kotlářka Praha, z.s.
Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s.
Sportovní klub Střešovice 1911, z.s.
HC Hvězda Praha, z. s.
Beachclub Strahov, z.s.

§
§
§
§
§

Finanční podpora činnosti sportovních organizací z rozpočtu městské části
Podpora provozu sportovních zařízení sportovních organizací
Rozvoj sportovní infrastruktury pro výkonnostní a vrcholový sport
Spolupráce sportovního hnutí a městská část
Spolupráce se školami

§

Plánované výrazné navýšení objemu dotací na podporu sportu a VČ ze strany městské části

§

Nejasná definice podpory sportu – „kam směřujeme?“

§

Pozitivní hodnocení vedení dialogu mezi městskou částí a sportovním hnutím

§

Nízký objem podpory „velkých“ klubů

§

Nutnost kooperace s hlavním městem

§

Potenciál budování spolupráce se základními školami i dalšími subjekty (FTVS, ČVUT)

§

Potenciál zapojení MŠ, zájem o spolupráci ze strany klubů (MŠ, družiny)

§

Nutnost sjednocení informovanosti a propagace sportu

§

Potenciál spolupráce mezi spolky a MČ při rozvoji sportovní infrastruktury

§

Potenciál efektivnějšího využití areálů škol
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Název skupiny

Pracovní skupina 3:
Lokálně významné sportovní a volnočasové organizace

Termín

7. 3. 2022

Doba jednání

120 minut

Místo jednání

Úřad městské části Praha 6, Čs. armády, 601/23

Účastníci pracovní
skupiny

Hlavní témata
k diskusi

Hlavní poznatky
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Jméno

Organizace

Jakub Popelka
Libor Bezděk
Pavel Klaška
Ondřej Pelák
Jana Ripplová
Ondřej Nádvorník
Vít Weber
Alena Fišerová
Jakub Martin
Lucie Ježková
Vladimír Hrabák
Karel Šturm
Marek Šimák
Gabriela Machová
Dominika Plochová

Zpracovatel Koncepce
Předseda komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
vedoucí odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s.
TJ Sokol Praha Dejvice I.
TJ. Sokol Praha - Hanspaulka
TJ Ruzyně, z.s.
TJ Sokol Liboc z.s.
SK Boxing, z.s.
SK Gymsport, z.s.
OB Kotlářka, z.s.

§
§
§
§
§
§

Finanční podpora činnosti organizací z rozpočtu městské části
Podpora provozu zařízení v majetku sportovních organizací
Rozvoj infrastruktury v majetku spolků
Spolupráce sportovního hnutí a městská část
Spolupráce se školami
Sportovní programy a akce

§

Návrh rozlišovat sportovní organizace se sídlem (sportovní zařízením) na území MČ

§

Riziko zneužívání přepočtu na „osobohodiny“

§

Problém podpory a spolupráce při investičních záměrech spolků

§

Podmíněná spoluúčast – nerovné podmínky mezi pražskými a mimopražskými spolky, podíl

§

Spokojenost s podporou sportovní činnosti

§

Návrh řešit jednotné podmínky dlouhodobého pronájmu prostor (počet roků)

§

Potenciál zapojení seniorů při pořádání sportovních akcí

§

Vysoká ekonomická náročnost propagace sportovních akcí v tištěných médiích
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Název skupiny

Pracovní skupina 4:
Sportovní a volnočasová infrastruktura a městská část

Termín
Doba jednání

120 minut

Místo jednání

Úřad městské části Praha 6, Čs. armády, 601/23

Účastníci pracovní
skupiny

Hlavní témata
k diskusi

Hlavní poznatky

Jméno

Organizace

Jakub Popelka
Libor Bezděk
Marie Kubíková
Karel Höfer

Zpracovatel Koncepce
Předseda komise pro sport a volný čas
radní
člen komise pro sport a volný čas
člen komise pro sport a volný čas
vedoucí odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
referent volnočasových aktivit, odboru kultury, sportu a volného času, MČ Praha 6
vedoucí oddělení koncepce a strategického rozvoje MČ Praha 6
vedoucí oddělení městské zeleně MČ Praha 6
ZŠ Dědina
proděkan FTVS UK
Ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT
SNEO, a.s.
Olymp
IPR
IPR

Václav Kožený
Jana Ripplová
Ondřej Nádvorník
Vít Weber
Bohumil Beránek
Jana Lišková
Mojmír Dunděra
Jan Chrudimský
Jiří Drnek
Jan Kuchařík
Pavel Kubeš
Libor Jebavý
Amáta Milena Wenzlová

§
§
§
§
§

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

§

Investiční záměry dalších subjektů (FTVS, Olymp)

§

Plán dalšího rozvoje Ladronky (areál kolečkových sportů)

§

Omezené možnost rozvoje sportovní infrastruktury na území městské části

§

Nutnost hledat pozemky i v areálech škol

§

Strahov – součást VRÚ (potenciál památkově chráněné plochy stadionu)

§

Omezení rozvoje lokality okolo Džbánu

§

Řeší se zlepšení informovanosti o dostupnosti sportovišť škol

§

Potenciál rozvoje volných ploch a plácků pro sportovní aktivity

§

Potenciál transformace správy školních hřišť

§

Záměr FTVS využití katedry plaveckých sportů pro výuku plavání ve školách
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HLAVNÍ VIZE ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Cílem následující vize je nejen naznačení budoucího stavu,
ke kterému by měla městská část směřovat, ale také vymezení
kompetencí a rolí různých aktérů, kteří se mohou podílet
na rozvoji sportu a volného času na území městské části. Právě
využitím potenciálu široké sítě různých institucí a jejich
vzájemné spolupráce mohou být maximalizovány efekty
vyplývající z podpory sportu a volného času.
Jedním z hlavních předpokladů úspěšné implementace je jasné
vymezení působnosti městské části a efektivní součinnost
s dalšími institucemi. Pilířem Koncepce bude fungující
spolupráce s hlavním městem Prahou, dominantním vlastníkem
infrastruktury i pozemků s potenciálem využití pro účely
sportu a volného času. Hlavní město Praha a jeho instituce
sehrávají také zásadní roli při řešení tzv. velkých rozvojových
území, z nichž je několik právě na území městské části Praha 6.
Městská část Praha 6 by se tak v budoucnu neměla omezovat jen
na roli poskytovatele dotací, prostor pro rozvoj nabízí úloha
městské části jako iniciátora či koordinátora v oblasti sportu
a volného času, například z hlediska plánování a realizace
infrastruktury nebo iniciování neinvestičních „měkkých“
projektů. Praha 6 by má předpoklad být iniciátorem spolupráce
se spolky, resortními centry sportu nebo vzdělávacími institucemi
se sídlem na území městské části Praha 6.

Městská část Praha 6 se bude ještě intenzivněji
a komplexněji podílet na vytváření podmínek
pro volnočasové a sportovní aktivity svých obyvatel.
Pokračováním finanční podpory z rozpočtu městské
části budou nadále podporovány především sportovní
a volnočasové aktivity dětí a mládeže ve spolcích.
Městská část bude podporovat také údržbu a rozvoj
sportovních zařízení v majetku spolků, ty představují
významnou část nabídky na území městské části,
některá zařízení plní důležitou úlohu tradičních
lokálních center sportu a volného času.
V případě vlastní sportovní infrastruktury bude městská
část zajišťovat provozuschopnost a rozvoj stávajících
sportovišť, dále bude usilovat o vybudování krytého
plaveckého bazénu a reprezentativní multifunkční
sportovní haly. Sportoviště budou sloužit jak
veřejnosti, tak pro pořádání významných sportovních
akcí. Výrazná pozornost bude věnována kvalitě,
rozmanitosti a prostorové distribuci volně dostupných
sportovišť, především v lokalitách s horší vybaveností
v návaznosti na zjištěné poznatky.
Ve spolupráci s hlavním městem budou koncepčně
řešeny lokality celoměstského významu pro sport
a rekreaci.
72

Praha 6 je prostřednictvím vlastních organizací významným
provozovatelem sportovních zařízení, především se jedná
o zařízení základních škol a volně dostupná sportoviště.
Městská část bude usilovat o jejich co nejefektivnější využití,
synergií mezi dalšími poskytovateli může být dosaženo stavu, kdy
budou sportoviště využity efektivněji.
Z hlediska investic by měla být Praha 6 iniciátorem stavby krytého
plaveckého bazénu a multifunkční sportovní haly. Důraz by
však měl být kladen také na podporu rozvoje infrastruktury
v majetku spolků, především u sportovišť, která jsou dostupná také
veřejnosti a plní roli lokálních center.
Jedním ze základních předpokladů naplňování Koncepce by mělo
být rozšíření kompetencí komise pro sport a volný čas, ta by
měla být poradním, iniciativním a kontrolním orgánem nejen
z hlediska posuzování žádostí o dotace, ale také v případě širší
problematiky rozvoje sportu a volného času. Komise by tak byla
jakýmsi garantem a kontrolním mechanismem naplňování
Koncepce a zároveň důležitým mezičlánkem mezi politickou
reprezentací městské části a úřadem.
Následující vize naznačuje požadovaný budoucí stav, podrobněji
jsou jednotlivé oblasti rozvoje specifikovány prostřednictvím
dílčích vizí a specifických cílů na následující straně.

Městská část Praha 6 se bude aktivně angažovat také
v diskusi o sportovní a volnočasové vybavenosti
velkých rozvojových území. Především se jedná
o lokalitu Strahov, Velký strahovský stadion má
potenciál kompenzovat deficit některých sportovních
zařízení a zároveň být příkladem moderního využití
světoznámé a památkově chráněné sportovní
infrastruktury pro obyvatele hlavního města i jeho
návštěvníky. Celá lokalita Strahova má s ohledem
na zlepšení jeho dopravní dostupnosti velký potenciál
v oblasti podmínek pro sport a volný čas.
Praha 6 bude iniciovat spolupráci různých institucí
a podporovat aktivity vedoucí k efektivnějšímu využití
sportovních zařízení napříč různými poskytovatel.
Snahou městské části bude zvýšení informovanosti
obyvatel. Sport a volný čas se stanou plnohodnotnou
součástí webové prezentace městské části i v dalších
médiích, efektivněji budou využity tradiční sportovní
značky jako je například Dukla Praha. Jednoznačná
sportovní identita městské části bude sloužit
k budování sounáležitosti obyvatel, podpoře sportu
i propagaci městské části za jejími hranicemi.
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DÍLČÍ VIZE ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
M Ě S TSKÁ ČÁST PRAHA 6
J AKO PODPOROVATEL ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Hlavní cíl dílčí vize:

Efektivní a spravedlivá finanční podpora širokého spektra sportovních
a volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu městské části.
Městská část se nad rámec současné podpory sportu a volného času dále zaměří, v souvislosti
s navýšením objemu prostředků z rozpočtu městské části a vlivem růstu provozních nákladů
provozovatelů sportovních a volnočasových zařízení, na podporu tradičních sportovních a volnočasových
spolků s vlastním zařízením či areálem na území městské časti Praha 6.
V návaznosti na další externí zdroje financování spolků (NSA, hlavní město Praha) bude městská část
podporovat nejen provoz a údržbu sportovních zařízení spolků, ale také jejich rozvoj, zejména
v případech úspěšných žádostí o investiční dotace. Městská část Praha 6 naváže s provozovateli
sportovních a volnočasových zařízení komunikaci, tak aby rozvoj sportovišť či celých areálů zohledňoval
také potřeby a potenciál dané lokality a byl zároveň pro spolky výhodný z hlediska rozšíření jejich nabídky
a dostupnosti sportoviště pro školy i veřejnost. Městská část bude také flexibilně reagovat na případný
havarijní stav sportovišť nebo zájem majitelů o převod či prodej majetku.
Městská část Praha 6 bude rovněž usilovat o postupné snižování administrativní náročnosti
a zjednodušování systému žádostí o dotace mimo jiné snahou o sjednocení vstupních dat požadovaných
městskou částí a hlavním městem Prahou.
Finanční podpora sportovních a volnočasových akcí budou reflektovat také lokalitu dané akce a jejich
rovnoměrné rozložení v průběhu kalendářního roku. Městská část bude prostřednictvím dotačního
programu podporovat vzdělávání trenérů a dalších pracovníků sportovních a volnočasových organizací.
Součástí programové podpory sportu a volného času bude nadále také podpora seniorů a zdravotně
znevýhodněných obyvatel.
Specifický cíl 1:

Navýšit objem podpory sportu a volného času z rozpočtu městské části

Specifický cíl 2:

Podporovat činnost dětí a mládeže ve sportovních a volnočasových organizacích

Specifický cíl 3:

Podporovat provoz a rozvoj sportovních zařízení v majetku spolků

Specifický cíl 4:

Podporovat znevýhodněné skupiny obyvatel

Specifický cíl 5:

Snižovat administrativní náročnost dotací
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M Ě S T S K Á Č Á S T PRAHA 6
J A K O I N I C I Á TO R A KOORDINÁTOR
Hlavní cíl dílčí vize:

Nastavení konkrétní spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí,
iniciování nových forem partnerství a spolupráce mezi spolky a institucemi
působícími v Praze 6 zejména v oblasti vzdělávání, sportu a volného času.
Městská část Praha 6 se bude intenzivněji podílet na záměrech hlavního města v oblasti sportovní
a volnočasové infrastruktury na území městské části, současně bude směrem k dotčeným institucím
hlavního města aktivně formulovat své návrhy, požadavky a potřeby, zejména v případech velkých
rozvojových území, v návaznosti na poznatky o aktivitách obyvatel a vybavenosti lokalit.
Spolu se zástupci hlavního města se bude městská část snažit při jednání o kontribucích s developery
zajistit dostatečné kapacity ploch pro sport a volný čas v nových rezidenčních územích. Městská část
Praha 6 bude rovněž iniciovat vznik pracovní skupiny řešící rozvoj a budoucí využití Velkého
strahovského stadionu, v souvislosti se zlepšením dopravní dostupnosti Strahova se může právě Velký
strahovský stadion stát důležitým sportovním centrem a značkou Prahy 6.
Městská část bude také pravidelně komunikovat s představiteli významných institucí se sídlem na území
městské části Praha 6 v souvislosti s jejich rozvojovými záměry v oblasti sportu a volného času, zejména
resortními centry sportu, vysokými školami, spolky i komerčními subjekty. Praha 6 bude také iniciátorem
novým forem spolupráce v oblasti sportu a volného času mezi mateřskými, základními školami, spolky
i dalšími organizacemi a aktéry v této oblasti.
Výrazná pozornost bude věnována propagaci sportu a volného času a informovanosti o dostupnosti aktivit
pro veřejnost. Hlavní komunikační platformou bude sportovní web propojený se sociálními sítěmi,
kde uživatelé naleznou pravidelně aktualizované informace o možnostech sportovních aktivit ve spolcích
nebo dostupnosti sportovních zařízení. Součástí bude také přehledná propagace sportovních
a volnočasových akcí. Kromě webu a sociálních sítí bude městská část využívat i lokální tištěná periodika,
kde lze efektivněji oslovit starší skupiny obyvatel. Městská část Praha 6 bude disponovat nezaměnitelnou
identitou pro oblast sportu, která bude sloužit k propagaci sportu i samotné městské části
v celorepublikovém kontextu.
Specifický cíl 6:

Spolupracovat s hlavním městem Prahou v oblasti rozvoje sportovních
a volnočasových zařízení a lokalit

Specifický cíl 7:

Zmapovat možnosti rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury
ve spolupráci se spolky a soukromými vlastníky pozemků

Specifický cíl 8:

Komunikovat s významnými institucemi se sídlem na území městské části
a developery při rozvoji sportovní infrastruktury

Specifický cíl 9:

Iniciovat nové formy spolupráce mezi školami a sportovními spolky

Specifický cíl 10:

Zapojovat seniory do činnosti spolků a provozu sportovních zařízení

Specifický cíl 11:

Efektivně využívat přítomnosti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a dalších institucí

Specifický cíl 12:

Zlepšit informovanost o sportovní a volnočasové nabídce a aktuální
dostupnosti souvisejících aktivit
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M Ě S T S K Á Č Á S T PRAHA 6
J A K O VLASTNÍK , ZŘ IZ O VAT E L A PROVOZOVATEL
Hlavní cíl dílčí vize:

Doplnění deficitu sportovních a volnočasových zařízení, rozvoj volně dostupných
sportovních zařízení a volnočasových lokalit na základě jejich deficitu a potřeb
obyvatel, efektivní provoz a rozvoj sportovních zařízení škol.
Městská část Praha 6 bude zajišťovat provozuschopnost a rozvoj stávajících sportovních zařízení, dále
bude usilovat o doplnění sportovní infrastruktury o krytý plavecký bazén a multifunkční sportovní halu.
V úzké spolupráci se sportovními spolky a školami bude městská část usilovat o posouvání tréninků dětí
a mládeže na dřívější časy, čímž bude možné efektivněji využít sportovní zařízení škol, které tak budou
v pozdějších časech dostupné také pro širokou veřejnost. Sportovní spolky budou moci za účelem
tréninků dětí a mládeže využívat sportovních zařízení škol za zvýhodněných a sjednocených podmínek.
Základní i mateřské školy budou naopak využívat také docházkově dostupná sportovní zařízení spolků
pro potřeby výuky.
Při plánování výstavby nových sportovních zařízení základních škol se bude počítat s možností
samostatného provozu sportovního zařízení s přístupem pro veřejnost nezávislým na provozu školy.
Pestrá sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních kroužcích a spolcích bude mít prioritu při
plánování využití tělocvičen nad rámec školní výuky.
Městská část bude rozvíjet volně dostupná sportoviště na základě identifikovaného deficitu v některých
lokalitách, důraz bude kladen na kvalitu povrchů a rozmanitost hřišť. Za účelem efektivnějšího využití
budou některá sportoviště doplněna o mobilní zastřešení, umělé osvětlení i další vybavení a zázemí.
Městská část se bude aktivně podílet na diskusi o dalším rozvoji sportovních zařízení spolků
a možnostech využití okolních pozemků v majetku spolků i hlavního města Prahy pro sportovní
a volnočasové účely.
Specifický cíl 13:

Efektivně využívat sportovní zařízení škol

Specifický cíl 14:

Realizovat krytý plavecký bazén

Specifický cíl 15:

Realizovat multifunkční sportovní halu

Specifický cíl 16:

Pečovat o stávající sportoviště a rozvíjet volně dostupná sportoviště na území městské části

Specifický cíl 17:

Zvýšit kvalitu zázemí volnočasových organizací
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SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
MČ PRAHA 6
JAKO PODPOROVATEL ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Hlavní cíl
dílčí vize

zastupitelstvo
městské části

komise pro sport
a volný čas
odbor kultury,
sportu a volného
času

zastupitelstvo
městské části

komise pro sport
a volný čas
odbor kultury,
sportu a volného
času

Opatření 3.1
Vznik dotačního programu na podporu
provozu sportovních zařízení v majetku
nebo v dlouhodobém pronájmu spolků

zastupitelstvo
městské části

komise pro sport
a volný čas
odbor kultury,
sportu a volného
času

Opatření 3.2
Podpora investičních záměrů sportovních
zařízení v majetku spolků

zastupitelstvo
městské části
radní pro sport
a volnočasové
aktivity

komise pro sport
a volný čas
odbor kultury,
sportu a volného
času

Opatření 4.1
Udržení současných kritérií podpory
sportovních a volnočasových aktivit
seniorů a osob zdravotně znevýhodněných

zastupitelstvo
městské části

komise pro sport
a volný čas
odbor kultury,
sportu a volného
času

Opatření 5.1
Zjednodušení systému žádostí o dotace,
pokusit se provázat s dotačními programy
hlavního města Prahy

odbor kultury,
sportu
a volného
času
odbor sportu
magistrátu
hlavního
města Prahy

odbor kultury,
sportu a volného
času
odbor sportu
magistrátu hlavního
města Prahy

Specifický cíl 1:

Opatření 1.1
Navýšení celkové alokace finančních
prostředků v rámci programu Podpora
pravidelné činnosti sportovních
a volnočasových organizací na Šestce

Specifický cíl 2:
Podporovat činnost dětí
a mládeže ve sportovních
a volnočasových organizacích

Specifický cíl 3:
Podporovat provoz a rozvoj
sportovních zařízení v majetku
spolků

Specifický cíl 4:
Podporovat znevýhodněné
skupiny obyvatel

Specifický cíl 5:
Snižovat administrativní
náročnost dotací
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Aktéři realizace

Opatření

Navýšit objem podpory sportu
a volného času z rozpočtu
městské části

Efektivní
a spravedlivá
finanční
podpora
sportu
a volného
času
z rozpočtu
městské
části.

Hlavní
odpovědnost

Specifický cíl

Opatření 2.1
Udržení současných kritérií dotačních
programů z rozpočtu městské části
na podporu činnosti dětí a mládeže,
sportovních a volnočasových akcí
Opatření 2.2
Podpora vzdělávání a náboru trenérů
v návaznosti na hrozbu nedostatku
personálních kapacit ve spolcích
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MČ PRAHA 6
JAKO INICIÁTOR A KOORDINÁTOR
Hlavní cíl
dílčí vize

Nastavení
konkrétní
spolupráce
mezi hlavním
městem
Prahou
a městskou
částí,
iniciování
nových forem
partnerství
a spolupráce
mezi spolky
a institucemi
působícími
v Praze 6
zejména
v oblasti
vzdělávání,
sportu
a volného
času.

Specifický cíl

Opatření

Hlavní odpovědnost

Aktéři realizace

Opatření 6.1
Iniciování pravidelných jednání
s představiteli hlavního města Praha

radní pro sport
a volnočasové aktivity
radní pro strategický
rozvoj

odbor územního rozvoje MHMP
odbor územního rozvoje
ÚMČP6
OKSVČ
odbor sportu MHMP
IPR

Opatření 6.2
Formulování požadavků na rozvojová
území v součinnosti městské části
a hlavního města Prahy

radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor
radní pro strategický
rozvoj
odbor územního rozvoje
ÚMČP6

odbor územního rozvoje MHMP
OKSVČ
IPR

Opatření 6.3
Koncepční řešení Velkého strahovského
stadionu

radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor
radní pro strategický
rozvoj
odbor územního rozvoje
MHMP

odbor územního rozvoje
ÚMČP6

Opatření 6.4
Podporovat rozvoj sportovišť v lokalitě
Strahov i s ohledem na místní obyvatele
a jejich sportovní vyžití

radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor
radní pro strategický
rozvoj
odbor územního rozvoje
MHMP

spolky
odbor územního rozvoje
ÚMČP6

radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor
radní pro strategický
rozvoj
odbor územního rozvoje
MHMP

odbor územního rozvoje
ÚMČP6

Opatření 7.1
Jednání s představiteli spolků a dalších
organizací provozujících vlastní sportovní
areály či zařízení

radní pro sport
a volnočasové aktivity
OKSVČ

sportovní spolky

Opatření 7.2
Uzavření spolupráce při rozvoji
infrastruktury mezi spolky a městskou
částí Praha 6

zastupitelstvo
radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor

sportovní spolky

Opatření 7.3
Iniciování jednání s představiteli
volnočasových organizací o možnostech
koncepčního řešení zázemí

radní pro sport
a volnočasové aktivity
OKSVČ

volnočasové spolky

Opatření 8.1
Pravidelné jednání s představiteli
resortních sportovních center na území
městské části Praha 6 v souvislosti
s jejich rozvojovými záměry v oblasti
sportu

radní pro sport
a volnočasové aktivity
radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor

odbor kultury, sportu a volného
času
resortní centra sportu

Specifický cíl 6 :
Spolupracovat
s hlavním městem
Prahou v oblasti
rozvoje sportovních
a volnočasových
zařízení a lokalit

Opatření 6.5
Koncepční řešení rozvoje Zelené radiály
pro potřeby sportu a rekreace

Specifický cíl 7:
Zmapovat možnosti
rozvoje sportovní
a volnočasové
infrastruktury
ve spolupráci se spolky
a soukromými vlastníky

Specifický cíl 8:
Komunikovat
s významnými
institucemi se sídlem
na území městské části
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a developery při rozvoji Opatření 8.2
sportovní infrastruktury Pravidelné jednání s představiteli

radní pro sport
a volnočasové aktivity
radní pro územní rozvoj
a veřejný prostor

OKSVČ
představitelé vysokých škol

Opatření 8.3
Formulování požadavků pro sportovní
a volnočasovou infrastrukturu v případě
rozvoje nových residenčních území
v rámci developerských projektů

odbor územního rozvoje
ÚMČP6

odbor územního rozvoje MHMP
IPR
OKSVČ

Opatření 9.1
Efektivní propojování využití sportovních
zařízení škol a spolků

radní pro školství
ředitelé základních škol

sportovní spolky
odbor školství
komise pro sport a volný čas

Opatření 9.2
Sportovní den v MŠ

ředitelé MŠ
radní pro školství

sportovní spolky
odbor školství

Opatření 9.3
Pokračování a rozšiřování projektu
Trenéři do škol

radní pro školství
odbor školství

Trenéři ve škole, z.s.

Opatření 10.1
Iniciování dlouhodobého projektu
zapojení seniorů do dobrovolnické
činnosti ve spolcích a na sportovištích

odbor kultury, sportu
a volného času

odbor sociálních věcí
pořadatelé akcí
provozovatelé sportovních
zařízení

Opatření 11.1
Nastavení platformy pro výměnu
informací mezi sportovními spolky a
FTVS UK z hlediska možností využití
studentů pro praxi ve spolcích

odbor kultury, sportu
a volného času

sportovní spolky
představitelé
FTVS UK

Opatření 12.1
Sportovní a volnočasový web v rámci
webových stránek městské části Praha 6

radní pro sport
a volnočasové aktivity
OKSVČ
oddělení informatiky

sportovní spolky
volnočasové spolky
komise pro sport a volný čas

Opatření 12.2
Nastavení zvýhodněných podmínek pro
inzerci sportovních spolků se sídlem
v městské části Praha 6 v Šestce

radní pro sport
a volnočasové aktivity
OKSVČ

sportovní spolky
volnočasové spolky
komise pro sport a volný čas

Opatření 12.3
Sjednocení vizuální komunikace sportu a
volného času v návaznosti na novou
vizuální identitu městské části

radní pro sport
a volnočasové aktivity
OKSVČ

komise pro sport a volný čas

Opatření 12.4
Uživatelsky přívětivá informovanost o
dostupnosti sportovních zařízení

OKSVČ

sportovní spolky
volnočasové spolky
komise pro sport a volný čas

Opatření 12.5
Využití lokálních periodik a vývěsních
ploch za účelem zvýšení informovanosti
starších obyvatel

OKSVČ

místní organizace

vysokých škol se sídlem na území
městské části z hlediska dalšího rozvoje
jejich infrastruktury

Specifický cíl 9:
Iniciovat nové formy
spolupráce mezi
školami a sportovními
spolky

Specifický cíl 10:
Zapojovat seniory
do činnosti spolků a
provozu sportovišť
Specifický cíl 11:
Efektivně využívat
přítomnost Fakulty
tělesné výchovy
a sportu UK a dalších
institucí

Specifický cíl 12:
Zlepšit informovanost
o sportovní
a volnočasové nabídce
a aktuální dostupnosti
souvisejících aktivit

78

NÁVRHOVÁ ČÁST
Koncepce rozvoje sportu a volného času
Městská část Praha 6

MČ PRAHA 6
JAKO VLASTNÍK, ZŘIZOVATEL A PROVOZOVATEL
Hlavní cíl
dílčí vize

Specifický cíl

Specifický cíl 13:
Efektivně využívat
sportovní zařízení
škol

Specifický cíl 14:

Doplnění deficitu
sportovních
a volnočasových
zařízení, rozvoj
volně
dostupných
sportovních
zařízení
a volnočasových
lokalit na základě
místních potřeb,
efektivní provoz
a rozvoj
sportovních
zařízení škol.

Realizovat krytý
plavecký bazén

Specifický cíl 15:
Realizovat
multifunkční
sportovní halu

Opatření

Hlavní
odpovědnost

Opatření 13.1

radní pro školství

Sjednocení podmínek pro využití sportovních
zařízení škol spolky

ředitelé základních
škol

Opatření 13.2
Využití sportovních zařízení spolků a dalších
zařízení pro výuku tělesné výchovy

sportovní spolky
s vlastní
infrastrukturou

ředitelé základních škol

Opatření 13.3
Zapojení seniorů za účelem efektivnějšího využití
sportovních zařízení škol o víkendech a letních
prázdninách

odbor školství
odbor kultury,
OKSVČ

odbor sociálních věcí

Opatření 14.1
Pokračování v projektu rozšíření koupaliště
Petynka o krytý plavecký bazén

odbor výstavby
SNEO, a.s.

OKSVČ
komise pro sport
a volný čas

Opatření 15.1
Iniciování diskuse a usnesení o vhodné lokalitě
a budoucí formě provozu sportovní haly

radní pro sport
a volnočasové
aktivity

OKSVČ
komise pro sport
a volný čas
sportovní spolky,
veřejnost

odbor výstavby

potenciální
provozovatel haly

oddělení městské
zeleně

OKSVČ
komise pro sport
a volný čas

odbor výstavby

OKSVČ
komise pro sport
a volný čas

Opatření 15.2
Realizace haly

Specifický cíl 16:
Pečovat o stávající
sportoviště a
rozvíjet volně
dostupná
sportoviště
na území městské
části

Aktéři realizace

ředitelé základních škol

Opatření 16.1
Revitalizace povrchů a dovybavení volně
dostupných hřišť v různých lokalitách
Opatření 16.2
Rozvoj workoutových hřišť a prvků v různých
lokalitách
Opatření 16.3
Rozvoj sportovních a volnočasových ploch pro
neformální spontánní aktivity

Specifický cíl 17:
Zvýšit kvalitu
zázemí
volnočasových
organizací

Opatření 17.1
V návaznosti na realizaci komunitního centra
vyčlenění prostor pro volnočasové spolky
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PŘEHLED SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ
MČ PRAHA 6 JAKO PODPOROVATEL ROZVOJE SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Efektivní a spravedlivá finanční podpora sportu a volného času z rozpočtu městské části.
Specifický cíl

Opatření / Aktivita

Specifický cíl 1:

Opatření 1.1

Navýšit objem podpory sportu
a volného času z rozpočtu
městské části

Navýšení celkové alokace finančních prostředků
v rámci programu Podpora pravidelné činnosti
sportovních a volnočasových organizací na Šestce
Opatření 2.1

Specifický cíl 2:
Podporovat činnost dětí
a mládeže ve sportovních
a volnočasových organizacích

Udržení současných kritérií dotačních programů
z rozpočtu městské části na podporu činnosti dětí
a mládeže, sportovních a volnočasových akcí
Opatření 2.2
Podpora vzdělávání trenérů v návaznosti
na hrozbu nedostatku personálních kapacit
ve spolcích
Opatření 3.1

Specifický cíl 3:
Podporovat provoz a rozvoj
sportovních zařízení v majetku
spolků

Vznik dotačního programu na podporu provozu
sportovních zařízení v majetku
nebo v dlouhodobém pronájmu spolků

Opodstatnění

Návaznost na další opatření

relativně nízký objem prostředků, vysoký
počet organizací

Opatření 2.1, Opatření 2.2

s.23–31

Opatření 4.1, Opatření 5.1

stabilní a transparentní systém
financování sportu a volného času

Opatření 1.1, Opatření 2.2

s.23–31

Opatření 4.1, Opatření 5.1

motivace obyvatel k práci s mládeží
ve spolcích, výsledky rozhorů
s představiteli sportovních organizací

Opatření 1.1

Opatření 3.1, Opatření 3.2

Opatření 3.1, Opatření 3.2

Opatření 5.1

Termín
realizace

2023

průběžně

Potenciální zdroje
financování

Odhadované náklady (Kč)

Hodnocení

rozpočet městské části

2 000 000

Objem
navýšených
prostředků (Kč)

rozpočet městské části

12 000 000
–
13 000 000
(současný stav)

2024

rozpočet městské části

750 000

Počet
podpořených
organizací

2023

rozpočet městské části

3 000 000

Počet
podpořených
zařízení

průběžně

rozpočet městské části

2 000 000

Počet
podpořených
projektů

průběžně

rozpočet městské části

s. 47
relativně vysoký počet sportovních
zařízení v majetku spolků
rostoucí náklady na provoz zařízení

Opatření 1.1

nízké výdaje městské části na provoz
vlastních zařízení

Opatření 5.1

Zachování
současného
stavu

s.60–62, s. 23–31
Opatření 3.2

relativně vysoký počet sportovních
zařízení v majetku spolků

Podpora investičních záměrů sportovních zařízení
v majetku spolků

nízké výdaje městské části na investice
do vlastních zařízení

Opatření 1.1
Opatření 5.1

s.60–62, s. 23–31
Specifický cíl 4:
Podporovat znevýhodněné
skupiny obyvatel
Specifický cíl 5:
Snižovat administrativní
náročnost dotací

Opatření 4.1
Udržení současných kritérií podpory sportovních
a volnočasových aktivit seniorů a osob zdravotně
znevýhodněných
Opatření 5.1
Zjednodušení systému žádostí o dotace
v návaznosti na dotační programy hlavního města
Prahy

trend stárnutí motivace, zapojení do
sportovních a volnočasových aktivit
znevýhodněných osob

Opatření 1.1

500 000
(současný stav)

s. 15
návaznost na záměry hlavního města,
snížení administrativní náročnosti pro
sportovní a volnočasové organizace
s.15, s. 47

Opatření 1.1, Opatření 2.1
Opatření 2.2, Opatření 3.1
Opatření 3.2, Opatření 4.1

2024

–

–

Zachování
současného
stavu
Integrace
žádostí
o dotace
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m
MČ PRAHA 6 JAKO INICIÁTOR A KOORDINÁTOR
Nastavení konkrétní spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí, iniciování nových forem partnerství a spolupráce mezi spolky a institucemi působícími v Praze 6 zejména v oblasti vzdělávání, sportu a volného času.
Specifický cíl

Opatření / Aktivita
Opatření 6.1
Iniciování pravidelných jednání s představiteli hlavního
města Praha
Opatření 6.2

Specifický cíl 6:

Formulování požadavků na rozvojová území
v součinnosti městské části a hlavního města Prahy

Spolupracovat s hlavním městem
Prahou v oblasti rozvoje
sportovních a volnočasových
zařízení a lokalit

Opatření 6.3
Koncepční řešení Velkého strahovského stadionu

Opodstatnění

Návaznost na
další opatření

majetková struktura vlastnictví a svěření sportovní
a volnočasové infrastruktury a potenciálních ploch
pro potřeby rozvoje sportu a volného času

Opatření 6.2

s. 14–23

Opatření 8.3

nutnost řešit rozvoj sportovní a volnočasové
infrastruktury v součinnosti s představiteli hlavního
města

Opatření 6.2

s. 14–23

Opatření 8.3

efektivní využití lokality s vysokým potenciálem

Opatření 8.1
Opatření 8.2

Opatření 8.1,
Opatření 8.2
Opatření 6.1
Opatření 6.2

Termín
realizace

Potenciální zdroje
financování

Odhadované
náklady

Hodnocení

2023

–

–

Uskutečnění jednání

2023

–

–

Formulace požadavků
pro konkrétní rozvojová
území

dle rozsahu

Zpracování projektové
dokumentace

2030

rozpočet městské části
rozpočet HMP

Opatření 6.4
Podporovat rozvoj sportovišť v lokalitě Strahov i

s ohledem na místní obyvatele a jejich sportovní
vyžití
Opatření 6.5
Koncepční řešení rozvoje Zelené radiály pro potřeby
sportu a rekreace
Opatření 7.1
Jednání s představiteli spolků a dalších organizací
provozujících vlastní sportovní areály či zařízení
Specifický cíl 7:
Zmapovat možnosti rozvoje
sportovní a volnočasové
infrastruktury ve spolupráci
se spolky a soukromými vlastníky

Opatření 7.2
Uzavření spolupráce při rozvoji infrastruktury mezi
spolky a městskou částí Praha 6
Opatření 7.3
Iniciování jednání s představiteli volnočasových
organizací o možnostech koncepčního řešení zázemí

Specifický cíl 8:

Opatření 8.1

Komunikovat s významnými
institucemi se sídlem na území
městské části a developery
při rozvoji sportovní infrastruktury

Pravidelné jednání s představiteli resortních
sportovních center na území městské části Praha 6
v souvislosti s jejich rozvojovými záměry v oblasti
sportu
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omezené možnosti rozvoje lokality

potenciál využití atraktivní lokality pro potřeby sportu
a rekreace obyvatel městské části
zájem sportovních spolků o intenzivnější spolupráci
s městskou částí, potenciál rozvoje sportovních
zařízení v majetku spolků

Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 3.2
Opatření 7.2

průběžně

externí zdroje
financování
rozpočet městské části

–

Počet realizovaných
sportovišť

2028

rozpočet hlavního města
Prahy

součást
celkového
řešení

Formulování požadavků
na sportovní a rekreační
vybavenost

2023

–

–

průběžně

rozpočet městské části

dle rozsahu

2023

–

–

Uskutečnění jednání

průběžně

–

–

Počet setkání

Uskutečnění jednání

s. 47, s. 68–69
zájem sportovních spolků o intenzivnější spolupráci
s městskou částí, potenciál rozvoje sportovních
zařízení v majetku spolků

Opatření 3.2.
Opatření 7.1

Počet projektů

s. 47, s. 68–69
nevyhovující podmínky zázemí některých
volnočasových organizací, potenciál využití záměru
realizace komunitního centra

Opatření 17.1

s. 48, s. 67
potenciál efektivnějšího využití sportovních zařízení
resortních center pro širokou veřejnost a sportovní
spolky
s. 68, s. 70

Opatření 6.1
Opatření 6.2.
Opatření 7.1
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Opatření 8.2
Pravidelné jednání s představiteli vysokých škol se
sídlem na území městské části z hlediska dalšího
rozvoje jejich infrastruktury

potenciál efektivnějšího využití sportovních zařízení
vysokých škol pro širokou veřejnost a sportovní
spolky
s. 68, s. 70

Opatření 7.1

Opatření 8.3
Formulování požadavků pro sportovní a volnočasovou
infrastrukturu v případě rozvoje nových residenčních
území v rámci developerských projektů

nutnost koncepčně řešit sportovní a volnočasovou
vybavenost nových residenčních území

Opatření 6.1

Opatření 9.1

potenciál efektivnějšího využití a úzké spolupráce
mezi školami a spolky

Opatření 9.3

s. 16, s. 19–22, s. 68–70

Opatření 13.2

zvyšování pohybové gramotnosti, motivace k zájmu
o sportovní aktivity

Opatření 2.1

Efektivní propojování využití sportovních zařízení škol
a spolků
Specifický cíl 9:
Iniciovat nové formy spolupráce
mezi školami a sportovními spolky

Opatření 9.2
Sportovní den v MŠ
Opatření 9.3
Pokračování a rozšiřování projektu Trenéři do škol

Specifický cíl 10:

Opatření 10.1

Zapojovat seniory do činnosti
spolků

Iniciování dlouhodobého projektu zapojení seniorů
do dobrovolnické činnosti ve spolcích a na
sportovištích

Specifický cíl 11:

Opatření 11.1

Efektivně využívat přítomnost
Fakulty tělesné výchovy a sportu
UK a dalších institucí

Nastavení platformy pro výměnu informací mezi
sportovními spolky a FTVS UK z hlediska možností
využití studentů pro praxi ve spolcích
Opatření 12.1
Sportovní a volnočasový web v rámci webových
stránek městské části Praha 6
Opatření 12.2
Nastavení zvýhodněných podmínek pro inzerci
sportovních spolků se sídlem v městské části Praha 6
v Šestce

Specifický cíl 12:
Zlepšit informovanost o sportovní
a volnočasové nabídce a aktuální
dostupnosti souvisejících aktivit

Opatření 12.3
Sjednocení vizuální komunikace sportu a volného času
v návaznosti na novou vizuální identitu městské části
Opatření 12.4
Uživatelsky přívětivá informovanost o dostupnosti
sportovních zařízení
Opatření 12.5
Využití lokálních periodik a vývěsních ploch za účelem
zvýšení informovanosti starších obyvatel

s. 14–23

s. 68
spokojenost s projektem, motivace dětí ke sportovní
činnosti,
potenciál využití seniorů při pořádání sportovních
akcí i pravidelné činnosti spolků, smysluplné využití
volného času, posilování sociálních vazeb

Opatření 6.
Opatření 6.2

Opatření 6.2

Opatření 10.1

Opatření 10.1
Opatření 9.1
Opatření 9.2
Opatření 2.1
Opatření 13.3

průběžně

–

–

Počet setkání

2023

–

–

Zpracování požadavků
pro konkrétní rozvojové
lokality

průběžně

–

–

Počet zapojených škol

průběžně

rozpočet městské části

100 000

průběžně

rozpočet městské části

průběžně

rozpočet městské části

250 000

průběžně

–

–

Pravidelné uveřejňováni
nabídek

2023

rozpočet městské části

150 000

Vznik sportovního webu

2023

–

–

Nastavení jednoznačných
pravidel pro sportovní a
volnočasové organizace

2023

rozpočet městské části

v rámci
řešení
vizuální
identity
městské části

Formulování
pravidel
vizuální komunikace

2023

–

–

Počet zapojených škol

průběžně

rozpočet městské části

–

Počet využitých ploch

v rámci
současné
podpory

Počet zapojených
mateřských škol
Počet zapojených
základních škol

Počet zapojených seniorů

s. 69
efektivní využití potenciálu přítomnosti vysoké školy,
zkvalitnění tréninkového procesu ve spolcích,
příležitost pro studenty

Opatření 12.1

s. 68, s. 70
absence sjednocující a přehledné platformy pro
sport a volný čas
s. 15, s. 68, s. 70
nespokojenost sportovních organizací s vysokými
náklady na inzerci

Opatření 12.3
Opatření 12.4

Opatření 12.5

s. 68, s. 69
zlepšení informovanosti obyvatel, propagace sportu,
volného času a městské části

Opatření 12.1

s. 15, s. 68, s. 70

Opatření 12.4

potenciál efektivnějšího využití sportovních zařízení,
omezené kapacity sportovišť

Opatření 12.1

s. 15, s. 68, s. 70

Opatření 12.4

zlepšení informovanosti seniorů

Opatření 12.3,

s. 15, s. 70

Opatření 12.4

Opatření 12.4

Opatření 12.3
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MČ PRAHA 6 JAKO VLASTNÍK, ZŘIZOVATEL A PROVOZOVATEL
Doplnění deficitu sportovních a volnočasových zařízení, rozvoj volně dostupných sportovních zařízení a volnočasových lokalit na základě místních potřeb, efektivní provoz a rozvoj sportovních zařízení škol.
Specifický cíl

Opatření / Aktivita
Opatření 13.1
Sjednocení podmínek pro využití sportovních
zařízení škol spolky

Specifický cíl 13:

Opatření 13.2

Efektivně využívat sportovní
zařízení škol

Využití sportovních zařízení spolků a dalších
zařízení pro výuku tělesné výchovy

Opodstatnění

Návaznost na další opatření

nejednotné podmínky
pro sportovní organizace
v různých školách

Opatření 9.1
Opatření 12.4

s. 15, s. 46, s. 64

Opatření 13.2

využití potenciálu
sportovních zařízení spolků
a jejich blízkosti k základním
či k mateřským školám

Opatření 9.1
Opatření 9.2

Termín realizace

Potenciální zdroje financování

Odhadované náklady (Kč)

Hodnocení

2023

–

–

Jednotné podmínky
pro sportovní spolky

2024

–

–

Počet využitých
sportovišť spolků

s. 68
Opatření 13.3
Zapojení seniorů za účelem efektivnějšího využití
sportovních zařízení škol během odpolední, večer,
víkendech a letních prázdninách
Specifický cíl 14:
Realizovat krytý plavecký
bazén

Opatření 14.1
Pokračování v projektu rozšíření koupaliště
Petynka o krytý plavecký bazén
Opatření 15.1

Specifický cíl 15:
Realizovat multifunkční
sportovní halu

Specifický cíl 16:
Pečovat o stávající sportoviště
a rozvíjet volně dostupná
sportoviště na území městské
části

absence krytého plaveckého
bazénu pro široké využití
veřejností

Realizace haly

s. 32, s. 38, s. 48 a další

Opatření 16.1

nerovnoměrná vybavenost,
nevyhovující stav

Opatření 16.2
Rozvoj workoutových hřišť a prvků v různých
lokalitách
Opatření 16.3

Specifický cíl 17:

Opatření 17.1

Zvýšit kvalitu zázemí
volnočasových organizací

V návaznosti na realizaci komunitního centra
vyčlenění prostor pro volnočasové spolky

2023

Opatření 12.4

2025

rozpočet městské části
rozpočet hlavního města Prahy

200 000

Počet zapojených osob

rozpočet městské části

s. 41, s. 54
vysoký potenciál sportovišť
pro neorganizovanou činnost
s. 41, s. 55
rostoucí potenciál a zájem
veřejnosti,
dostupnost
infrastruktury
nevyhovující zázemí
volnočasových spolků
s. 67

rozpočet hlavního města Prahy

280 000 000

Otevření sportoviště

–

Usnesení o lokalitě
a formě provozu

200 000 000

Otevření sportoviště

NSA

s. 37, s. 42, s. 47

Opatření 15.2

Revitalizace povrchů a dovybavení volně
dostupných hřišť v různých lokalitách

Opatření 10.1

s. 68

absence reprezentativního
sportoviště, hrozba odlivu
významných
sportovních
klubů, potenciál pořádání
významných akcí

Iniciování diskuse a usnesení o vhodné lokalitě
a budoucí formě provozu sportovní haly

Rozvoj sportovních a volnočasových ploch pro
neformální spontánní aktivity
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smysluplné využití volného
času, vysoký podíl seniorů,
efektivní provoz sportovišť

Opatření 15.2

2023

–
rozpočet městské části

Opatření 15.1

2025

rozpočet hlavního města Prahy
NSA

Opatření 12.1
Opatření 12.4
Opatření 12.1
Opatření 12.4

průběžně

rozpočet městské části

dle rozsahu

Počet revitalizovaných
(dovybavených) hřišť
za rok

průběžně

rozpočet městské části

500 000
(jedna instalace)

Počet nových hřišť za
rok

dle rozsahu

Počet m² nových ploch

Opatření 6.1
Opatření 6.2

průběžně

Opatření 12.4
Opatření 7.3

2026

rozpočet městské části
rozpočet hlavního města Prahy
rozpočet městské části
rozpočet hlavního města Prahy

v rámci realizace centra

Zpřístupnění objektu

IMPLEMETACE A AKČNÍ PLÁN
Koncepce rozvoje sportu a volného času by měla být postupně
implementována prostřednictvím ročních akčních plánů. Akční
plán pro každý následující rok by měly být vždy projednán
a schválen na úrovni komise pro sport a volný čas nejpozději
v říjnu předcházejícího roku. Následně by měl být schválen
zastupitelstvem městské části Praha 6.

Součástí akčního plánu by měly být související požadavky
na rozpočet městské části či definování případných dalších
zdrojů financování (zejména v případě úspěšných žádostí
o dotace spolků). Akční plán by měl dále obsahovat jednoznačné
vymezení aktérů, kteří se budou podílet na realizaci jednotlivých
opatření či aktivit.

Akční plán by měl obsahovat podrobněji rozpracovaná opatření.
Ta mohou být dále rozložena do dílčích aktivit – zejména v případě
investičních akcí nebo dlouhodobějších projektů. Aktivity tak jsou
dalším stupněm realizace formulovaných opatření.

Na konci každého roku by mělo dojít k revizi a hodnocení
uskutečněných opatření (aktivit), následně by měl být postupně
formulován akční plán pro následující rok v součinnosti OKSVČ
a komise pro sportu a volný čas.

KARTA OPATŘENÍ (AKTIVIT)
NÁZEV AKTIVITY:
OPATŘENÍ:
SPECIFICKÝ CÍL:
ODŮVODNĚNÍ, VAZBA NA KONCEPCI:
NÁVAZNÉ AKTIVITY:
HODNOCENÍ:
HLAVNÍ ODPOVĚDNOST:
DALŠÍ ODBOR(Y) MĚSTSKÉ ČÁSTI:
DALŠÍ AKTÉŘI REALIZACE:
PROJEDNÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ:
DOPAD DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ:

DOPAD DO KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ:

PRVNÍ ROK PROMÍTNUTÍ DO VÝDAJŮ
ROZPOČTU:
TERMÍN DOKONČENÍ:
DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ:
HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:
SOUVISEJÍCÍ PODKLADY:
STUDIE
DUR
PRAVOMOCNÉ UR
DSP
PRAVOMOCNÉ SP

ANO/NE

POZNÁMKY:
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IPR (2016). Strategický plán hlavního města Prahy.
IPR (2017a). Kde v Praze bydlí cizinci.
IPR (2017b). Potřeba nových ZŠ v Praze.
IPR (2017c). Územní plán.
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MOORE Czech Republic s.r.o. (2020). Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021–2032.
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SPORTOVNÍ DEN S VSA NA LADRONCE
STROLLERING® ZÁVODY KOČÁRKŮ 2019
MALÁ CENA DUKLY
CROSS CAMPUS & INTERNATIONAL DAY 2019
BODYSTYLING SOBOTA
KONDIČNÍ SPORTOVÁNÍ S NORDIC WALKING
BĚH PRO MIMINKA DO DLANĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAŽSKÁ RELATIVNÍ DESÍTKA P.R.D. 21. ROČNÍK
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO AKTIVNÍ SENIORY A VNOUČATA
LADRONKA JSMEINLINE CUP
DĚTSKÝ DEN SPORTU
PRAŽSKÁ STREETBALLOVÁ LIGA – 15. ROČNÍK
KRASOBRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ – ADULT SKATING CAMP
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
PUPÁSKŮV SPORTOVNÍ KEMP V MŠ KOHOUTEK
PLAVECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SE SWIMT SMOOTH
TENISOVÉ LÉTO
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2019
KARATE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VYZKOUŠEJ SI CVIČENÍ
BĚH DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ
BĚH BABÍM LÉTEM
LADRONKAFEST 2019
MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY
NÁBOR DO ODDÍLU TAEKWON-DO ITF SONKAL PRAHA
JÓGA PRO HOLKY 11–15 LET
NÁBOR DO PLAVECKÉ ŠKLOLY A ODDÍLU SWIM SMOOTH
AUTHOR PRAŽSKÁ PADESÁTKA
ADRABĚH: BĚH ZA LEPŠÍ SVĚT
ATLETICKÉ VÍCEBOJE PRO KAŽDÉHO
BABÍ LÉTO V POHYBU
SPORTUJEME V KAŽDÉM VĚKU
JÓGOU KE ZDRAVÝM ZÁDŮM
POJĎME SE HÝBAT S NORDICWALKING
FLEXIBILITA A MOBILITA
RUNTOUR PRAHA 2019
O ZLATÉ PRASÁTKO
8. MEMORIÁL GENERÁLA JAROSLAVA HRADILA V ŠACHU
KOULE A KULIČKY 2019 ANEB PÉTANQUE A SKLENĚNKY
TÁTO, MÁMO, ODPAL
KLASICKÝ PĚTIBOJ A MČR VETERÁNŮ V KLASICKÉM PĚTIBOJI
TURNAJ V CÍLOVÝCH SPORTECH
VÍCEBOJ RODIČ A DÍTĚ
KURZ FLY JÓGY PRO DĚTI
SPORTOVNÍ DEN S VSA NA LADRONCE
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM
FLY JÓGA
LEKCE POWER JÓGY
NETRADIČNÍ PINGPONGOVÉ KLÁNÍ
BABSKÉ BĚHY
MIKULÁŠSKÉ SKOTAČENÍ
LEKCE POWER JÓGY
FLY JÓGA
CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ, ŽÁKŮ A NEJMENŠÍCH V DOPROVODU
FLY JÓGA
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A CVIČENÍ SENIORŮ
POHYBOVÁ GYMNASTIKA, AEROBIK
VÁNOČNÍ SMEČ
DEJVICKÁ SPIKEBALLOVÁ LEGRACE

31.03.2019
14.04.2019
14.04.2019
16.04.2019
27.04.2019
01.05.2019
05.05.2019
11.05.2019
19.05.2019
02.06.2019
10.06.2019
21.06.2019
23.06.2019
25.06.2019
28.06.2019
15.07.2019
05.08.2019
19.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
09.09.2019
12.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
14.09.2019
16.09.2019
16.09.2019
19.09.2019
21.09.2019
22.09.2019
22.09.2019
23.09.2019
24.09.2019
29.09.2019
05.10.2019
06.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
20.10.2019
23.10.1019
28.10.1019
30.10.2019
25.11.2019
28.11.2019
30.11.2019
01.12.2019
04.12.2019
05.12.2019
09.12.2019
11.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
17.12.2019
19.12.2019
21.12.2019
28.12.2019

Veřejná Sportovní Akademie ( VSA )
Active Women s.r.o.
TJ Dukla Praha
Kampus Dejvice
Vlasta Johnová
Komunitní Centrum Pohybových Aktivit, z.s.
Nedoklubko a Plus Production Prague
Miloš Němec
FTVS UK
Jsmeinline.cz
TJ Sokol Liboc
Česká streetballová federace, z.s.
Ice Skating Prague 6, z.s
Vlasta Johnová
MOLEPO s.r.o.
TJ Pupásek, z.s.
Swim Smooth Czech Republic
TJ Sokol Liboc
Sportovní Kempy
Karate klub Spektra Praha
TJ Sokol Liboc
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
MŠ Libocká
MČ Praha 6
MČ Praha 6
Sonkal Praha
Aloha jóga studio
Swim Smooth Czech Republic
Prague Games Club z.s.
ADRA
DDM hl.m.Prahy
Porte z.s.
MČ Praha 6
Aloha jóga studio
Komunitní Centrum Pohybových Aktivit, z.s.
Aloha jóga studio
Geometry Prague, s.r.o.
DDM hl.m.Prahy
UNIASK ČR
Hanspaulka, z.s.
DDM hl.m.Prahy
SK Kotlářka
TJ Sokol Liboc
DDM hl.m.Prahy
Letstudio
Veřejná Sportovní Akademie z.s.
Dům dětí a mládeže Praha 6
Letstudio
Letstudio
TJ Sokol Praha Střešovice
Hanspaulka, z.s.
TJ ÚVN
Letstudio
Letstudio
TJ ÚVN
Letstudio
TJ ÚVN
TJ ÚVN
TJ ÚVN
DDM hl.m.Prahy
DDM hl.m.Prahy

