
Sport a volný 
čas



Nabídka sportovních aktivit jako vhodné formy 
trávení volného času je nedílnou součástí pro-
jektu Bezpečné Jižní Město. Cílem městské části 
Praha 11 je poskytnout obyvatelům všech vě-
kových skupin možnost trávit svůj volný čas 
aktivně v bezpečném, esteticky příjemném, moder-
ním sportovním prostředí s mul-
tifunkčním vybavením. 

Rekonstrukce obecních 
sportovišť
•  řada sportovišť na území měst-

ské části Praha 11 prochází rekon-

strukcí

•  sportoviště se bohužel stávají častým 

terčem útoků vandalů a místem setkávání rizi-

kových a problematických skupin obyvatel a jsou proto vytipována jako lo-

kalita pro  umístění kamerového systému, který by měl přispět k výraznému 

snížení výskytu těchto negativních jevů 

•  na území městské části Praha 11 se nachází 65 obecních sportovišť, při-

čemž 22 z nich bylo vybráno pro rekonstrukci zahrnující instalaci umělých 

povrchů, oplocení a celkovou kultivaci prostředí sportoviště

Cyklistické stezky
•  záměrem městské části Praha 11 je vytvoření bezpečné a komfortní sítě 

cyklistických tras a stezek, které by měly sloužit jak k rekreačním vyjížďkám, 

tak i ke každodenní dopravě do zaměstnání nebo za nákupy, a to v návaz-

nosti na ostatní městské části Prahy a na jižní část Středočeského kraje

•  plán výstavby má celkem 6 etap, ve kterých by měla postupně vzniknout síť 

cyklistických tras o celkové délce zhruba 100  km 

Sportovní Jižní Město, o. p. s.
•  posláním této společnosti je vykonávat a podporovat sportovní a tělový-

chovnou činnost nejen dětí a mládeže, ale i všech ostatních obyvatel měst-

ské části Praha 11

•  tím, že se snaží získávat pro sport a tělovýchovu děti a mládež, přispívá 

Sportovní Jižní Město, o. p. s. rovněž k naplňování činnosti projektů Preven-

ce kriminality a Drogové prevence

•  úkolem této společnosti je rovněž zajišťovat správu sportovišť v majetku 

městské části Praha 11

•  provozovatelem Fotbalového klubu Jižní Město (www.fotbaljm.cz) je Spor-

tovní Jižní Město, o. p. s. (www.sportovnijiznimesto.cz)

Seznam sportovišť
•  ul. Pošepného/Hrabákova

•  ul. Schulhoff ova

•  ul. Mikulova – školní hřiště

•  ul. Donovalská – horolezecká stěna
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