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1. Úvod 

Sport je nedílnou součástí našeho života, a proto mu samozřejmě i radnice MČ Praha 

11 věnuje potřebnou pozornost. Spolu se školstvím a kulturou spadá do gesce OŠK 

(odboru školství a kultury) a na úrovni rady MČ Praha 11 se mu – opět společně se 

školstvím a kulturou – ve volebním období 2014-2018 věnuje uvolněný zástupce 

starosty. Od zmiňovaného školství i kultury však pro sport platí jedna odlišnost. I 

v těchto dvou oblastech působí subjekty nezávislé na radnici (soukromé školy a 

nezávislí provozovatelé kulturních akcí), nicméně podstatnou část kultury a vzdělávání 

přímo zaštiťuje a financuje radnice Prahy 11. Ve sportu – s výjimkou výuky tělesné 

výchovy ve státních školách – jsou to naopak nezávislé sportovní organizace, které 

zajišťují drtivou většinu nabídky sportovních aktivit, a to jak v oblasti sportu dětí a 

dospělých, tak i v případě ostatních sportovních aktivit. Z toho plyne, že jihoměstská 

radnice vystupuje v první řadě jako partner organizací, které se sportem zabývají. 

Hlavní ambice předkládaného dokumentu jsou: přehledně popsat, v jakém prostředí 

a za jakých podmínek sportovní aktivity v Praze 11 probíhají, a dále navrhnout, 

v jakých oblastech může radnice Prahy 11 v budoucnu pozitivně působit na další 

rozvoj sportu. Z formálního pohledu je tento dokument zpracován v duchu zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, § 6 v platném znění. Z něj konkrétně vychází 

požadavek, který stanovuje obcím novou povinnost zpracovávat v samostatné 

působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění. Tato 

povinnost byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů, novým odstavcem 2 a rozšířila tak úkoly obcí v oblasti sportu 

zákonem stanovené. Stejnou povinnost budou mít i kraje a stát. Jedná se tedy o 

požadavek, který lze ekvivalentně aplikovat i na Prahu 11 jakožto městskou část. Obce 

a kraje jsou tedy nově povinny zpracovávat vlastní Plán rozvoje sportu pro svoje 

území, který musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit 

priority v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti  
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sportovních zařízení pro občany. Dle důvodové zprávy k Zákonu toto opatření má vést 

k transparentnějšímu rozdělování finančních prostředků na podporu sportu. 
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2. Základní východiska plánu rozvoje sportu  

Městská část Praha 11 jako jedna z nejlidnatějších městských částí Prahy si uvědomuje 

specifika sportu jako fenoménu dnešní doby. 

Tento dokument si klade za cíl zanalyzovat jednotlivé aktéry působící ve sportu v Praze 

11, zanalyzovat stav financování sportovních subjektů v Praze 11 a nastínit z hlediska 

rozvoje sportu v Praze 11 hlavní cíle podpory sportovních aktivit, které mají pro 

obyvatele Prahy 11 celospolečenský význam. 

Sport je tradiční součástí české společnosti, přispěl i k její emancipaci na přelomu 19. a 

20. století a sportovní organizace v této době vznikající se staly taktéž oporou v 

budování vznikajícího československého státu. 

V tomto textu je sport chápán jako „…všechny formy tělesné činnosti, které 

prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

v soutěžích všech úrovní“1, dále „sport jako aktivní činnost tvořící vlastní jádro (svými 

funkcemi se vyděluje sport dětí a mládeže a sport dospělých). Podle výkonnostní úrovně 

a poslání je třeba dále rozlišovat sport masově-rekreační, sport výkonnostní a sport 

vrcholový. [...] Ve struktuře sportu nelze nevidět také vztahy sportu k ostatním oblastem 

společenské činnosti, jako jsou například ideologie, politika, ekonomika, výchova a 

vzdělání, brannost, zdravotnictví, umění, věda ...“2. Další, současnější definice, zní „V 

současnosti se ve světě šíří pojem sport pod heslem „Sport pro všechny“. Jde o 

zdůraznění prapůvodního pojetí sportu, kde se soutěžení orientuje na překonávání 

jednotlivých stupňů zdatnosti jedince. To vše ukazuje na nedostatek pohybu lidí 

v moderní vyspělé společnosti a s tím především související vyšší výskyt srdečně-cévních 

a dalších civilizačních chorob. Existuje snaha nalézt nový životní styl pro postindustriální 

                                                             
1 ZÁKON č. 115/2001 Sb. §2, odst.1. Dostupný na: 

< http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=115~2F2001&rpp=15#seznam  >.  
2 DOVALIL, J. a kol. Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha: Olympia. 1982, s. 11.   
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společnost, ve které jsou eliminovány pohyb a fyzická námaha z každodenní pracovní 

činnosti. Tělesná aktivita se má stát součástí trávení volného času a regenerace sil.“3 

Sportu je přisuzován stále větší význam, koneckonců představuje jeden 

z nejvýznamnějších a nejpřitažlivějších fenoménů moderní doby – a důležitost sportu a 

její kontinuální zvětšování je veřejností a postupně i elitami více vnímána. Sport se tudíž 

postupem času globálně infiltruje do sféry politiky, ekonomiky a obchodu, náboženství, 

genderových, etnických a rasových otázek, bezpečnosti, filozoficko-etických či 

pedagogických otázek, ideologických střetů či ekologických diskuzí.4 

V moderní společnosti vnímáme sport jako významný jev, který ovlivňuje nejen jeho 

hlavní aktéry – sportovce, trenéry apod. – jako zdroj obživy i zábavy, ale sport je vnímán 

také jako velice výhodný obchodní artikl. Velkou roli v rozvoji významu sportu sehrála 

taktéž média – tak se mohl sport dostat de facto ke každému jednotlivci a mohl tak 

prokázat svou širokou škálu projevů či trendů. Sport dokonce diktuje trendy v oblastech 

jako je životní styl, marketing, management, volný čas, dále dárcovství a reklama – tak 

mohl sport veřejnosti odkrýt své charakteristiky. Sport se díky tomu mohl vyprofilovat 

jako jeden ze základních sociálních segmentů, kde se na všech úrovních (od lokální 

úrovně až po úroveň nadnárodní či globální) setkávají zájmy (ať konfliktní či 

komplementární) jednotlivých aktérů. Aktéry mohou být buď aktivní účastníci sportu 

(konzumenti i podnikající producenti sportu), ale i pasivní účastníci (diváci, jež mohou 

být zainteresovaní často intenzivněji než samotní aktivní účastníci) či v neposlední řadě 

i samotné státy či jejich menší samosprávné jednotky, jež sport využívají ke svým 

zájmům (buď ideologickým či jako nástroj veřejné diplomacie).5 

Z výše uvedeného vyplývá, že sport má významný vliv na většinu oblastí lidské 

společnosti. 

                                                             
3 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2011, s. 19. 
4 SEKOT, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada. 2008, s. 196. 
5 HOLZER, J., SMOLÍK, J. Sportovní politika. In: BALÍK, S. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-

2009. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Brno. 2010. ISBN 978-80-7325-236-6. S. 477-478. 
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Nejde tedy jen o zdraví obyvatelstva, je samozřejmě dokázáno, že sportující člověk je 

méně náchylný na různé typy onemocnění (kardiovaskulární choroby apod.), ale jde 

hlavně o psychickou a sociální roli sportu ve formování moderní společnosti.6 Tato role 

sportu, která nezastupitelnou měrou přispívá k růstu celé společnosti, je významná pro 

každou moderní demokratickou společnost – a to od úrovně lokální, reprezentované 

v České republice obcemi či městskými části – až po úroveň celostátní či dokonce 

mezinárodní.  

Sport obecně hraje v moderní společnosti důležitou roli ve všeobecném rozvoji 

mládeže – a to nejen v rozvoji fyzickém, ale i psychickém. 

Je zřetelné, že sportovní příprava má vliv na kondici a celkové zdraví mládeže (a posléze 

i celé dospělé populace). Mnohem důležitější je ale vliv sportu na formování charakteru 

jedince. Jedinec, který se od útlého dětského věku věnuje sportu, je veden nejen 

k samostatnosti a přirozeně i k tvrdé práci na sobě samém, ale jsou v něm podporovány 

i další vlastnosti, které z něho v budoucnosti vytvoří hodnotného člena lidské 

společnosti. Smysl pro fair-play, soutěživost a práce na sobě samém jsou kvalitami, 

kterými by měl oplývat každý člen společnosti – sport jakožto činnost, která je pro 

mládež často každodenní součástí života, právě tyto vlastnosti v mladém člověku 

přirozeně rozvíjí.7  

Další důležitou funkcí sportu, a to zejména pro municipality, je jeho preventivní vliv na 

sociálně-patologické jevy. Díky tomu, že sportovec musí svůj volný čas vážit s mnohem 

větší pečlivostí než mladý člověk bez mimoškolních aktivit, nemá sportovec ani 

myšlenky ani čas na to, aby se bezprizorně potuloval po ulici. Mládež, která se nemůže 

po škole realizovat v kultuře či ve sportu, může být pro obce a městské části velkým 

problémem. 

                                                             
6 CZECH.CZ. Historie sportu v České republice a důležité sportovní organizace. 2010. Dostupné na: 

< http://www.czech.cz/cz/66618-historie-sportu-v-cr-a-dulezite-sportovni-organizace >. 
7 DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 2007, s. 5-8. 
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Neměl by být opomíjen ani význam a role sportu jako jednoho z dynamicky se 

rozvíjejících hospodářských odvětví – sport napomáhá k rozvoji národního i obecního 

hospodářství, je s ním provázán mnoha přímými i nepřímými vztahy. Přínosem pro 

národní ekonomiku je vliv sportu jako nástroje pro celonárodní či regionální rozvoj, 

obnovu měst či rozvoj obcí. Sport pomáhá hospodářství díky externalitám, jako je 

pořádání sportovních akcí, výstavba sportovních zařízení a jejich následný provoz, dále 

například pomáhá cestovnímu ruchu prostřednictvím sportovní turistiky. Sport je pro 

národní hospodářství významný i díky celému obchodu se sportovním vybavením, či 

modernizaci infrastruktury, která je spojená se sportem a výstavbou sportovišť.8 

Sportovní výkony jako překonávání aktuálních hranic lidských možností jsou dalším 

pozitivním aspektem sportu – přispívají k jeho propagaci nejen mezi diváky, ale působí 

jako motivační i pro mládež a zájemce o aktivní sportování. 

Sportovní akce mezinárodního formátu a jejich úspěšná organizace, stejně tak jako 

výkony sportovců dané země, jsou zdrojem budování vnitřní občanské sounáležitosti – 

národní hrdosti. Navenek sport působí jako propagace kultury a vůbec vyspělosti a 

úrovně dané země.9 Sport může napomáhat hrdosti obyvatel i s menšími 

samosprávnými celky – obcemi či městskými částmi – a to díky úspěchům lokálních 

sportovních klubů na oblastní, vnitrostátní, či dokonce mezinárodní úrovni. 

Veřejný sektor, a v něm především municipality – obce či městské části, jsou tedy 

předurčeny k tomu, aby prostřednictvím veřejných statků a veřejných prostředků 

pozitivně spolupůsobily na rozvoj lidského potenciálu, který je rozhodujícím faktorem 

k dosažení všeobecně vyšší životní úrovně v budoucnu.10 

 

                                                             
8 MŠMT, ČOV, kol. autorů. Analýza financování sportu v České republice. 2009, s.7. Dostupné na: 

< http://www.msmt.cz/sport/analyza-financovani-sportu-v-ceske-republice >. 
9 MŠMT, ČOV, kol. autorů. Analýza ..., s. 8.  
10 KOTÍKOVÁ, H. a kol. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. Univerzita Palackého 

v Olomouci. 2003, s. 6. Dostupné na: < http://www.kraj-lbc.cz/public/kultura/Uvod_kap23_6fe5aca8b2.rtf  >. 
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3. Základní informace o MČ Praha 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 11 se nachází jižně až jihovýchodně od centra pražské aglomerace. Schematická 

mapka členění Prahy zobrazuje červeně městské části Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-

Šeberov a Praha-Újezd, které spadají do stejnojmenného Správního obvodu Praha 11.  
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 Rozloha městské části Praha 11: 979 ha  

o Sestává ze dvou katastrálních území:  

 Chodov - 743 ha  

 Háje - 236 ha 

o Nadmořská výška: 

 maximální 320 m  

 minimální 240 m 

o Vzdálenost od středu města: cca 8 km  

o S městskou částí sousedí městské části Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-

Újezd, které společně s Prahou 11  tvoří jeden pražský správní obvod. Výkon 

samostatné a přenesené působnosti v něm zabezpečuje Úřad městské části 

Praha 11.  

 Rozloha správního obvodu Praha 11: 2 185 ha  

 

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu na území správního obvodu Praha 11  

(k 31. 12. 2017) 

Háje + Chodov - 77 600 

Křeslice - 1050 

Šeberov - 3 207 

Újezd - 3 250 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.praha11.cz/galerie/4018.jpg&imgrefurl=https://www.praha11.cz/cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/socialni-sluzby/informacni-prehled-pro-obcany-mc-praha-11-soc-davky-prispevky-poradenstvi.html&h=373&w=800&tbnid=HD6PKhVTkAYXQM:&docid=ZVBjSH4rjCj1GM&ei=xLTyVfT5LMLg7Qam07OABQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygpMClqFQoTCPTru7bq7scCFUJw2wodpukMUA
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4. Sportovní infrastruktura 

MČ Praha 11 má dobře rozvinutou sportovní infrastrukturu, která umožňuje jak 

rekreační, tak výkonnostní sportování všem věkovým vrstvám obyvatel. Na druhou 

stranu je nutné konstatovat, že poptávka ze strany jihoměstských klubů, resp. oddílů 

po sportovištích neustále roste (to platí jak pro tělocvičny u škol, tak i pro sportoviště 

ve správě Jihoměstské majetkové a.s., konkrétně jejího střediska provozování 

sportovišť). 

V současné době se na území MČ Praha 11 nachází 36 obecních venkovních sportovišť, 

z nichž je 10 sportovišť u základních škol a 26 jsou veřejně přístupná sportoviště. 

Správu nad sportovišti vykonává společnost Jihoměstská majetková a.s. nebo přímo 

městská část. 

 

MČ Praha 11 dále disponuje následující sportovní infrastrukturou 

    

1. Sportoviště ve vlastnictví MČ Praha 11 

Sportovní areál Jedenáctka VS - Plavecký areál - Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 

- 25m bazén, 5 drah, zážitkové bazény a speciální bazény pro plavání dětí  

Sportovní areál Jedenáctka VS - Sportovní hala - Mírového hnutí 2385/3, Praha 4 

- multifunkční hala vhodná pro většinu sportů 

Sportovní hala Jižní Město - Květnového vítězství 2233/52, Praha 4 

- multifunkční hala vhodná pro většinu sportů 

Horohala - Donovalská 1662, Praha 4 

- unikátní lezecká hala pro vnitřní i venkovní lezení 

Hala pro stolní tenis - Brandlova 1386/21, Praha 4 

- speciálně upravená hala pouze pro stolní tenis 

Sportovní areál Hrabákova - Hrabákova 2001/21, Praha 4 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.praha11.cz/galerie/4018.jpg&imgrefurl=https://www.praha11.cz/cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/socialni-sluzby/informacni-prehled-pro-obcany-mc-praha-11-soc-davky-prispevky-poradenstvi.html&h=373&w=800&tbnid=HD6PKhVTkAYXQM:&docid=ZVBjSH4rjCj1GM&ei=xLTyVfT5LMLg7Qam07OABQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygpMClqFQoTCPTru7bq7scCFUJw2wodpukMUA
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 - Sportovní areál Hrabákova disponuje velkým fotbalovým hřištěm s možností 

rozdělení na 3 malá fotbalová hřiště. Dále je zde dvoudráhový atletický ovál, 

čtyřdráhová rovinka a doskočiště pro skok daleký.  

Sportovní areál Mikulovka – Mikulova 1594/4, Praha 4 

- fotbalové hřiště, tenis, beachvolejbal 

Sportovní areál Schulhoffova – Květnového vítězství 938/79, Praha 4 

- fotbalové hřiště  

Sportovní areál - K Jezeru 2, Praha 4 

- hřiště na házenou  

 

 

2. Sportoviště ve vlastnictví soukromém  

Squashpoint – Květnového vítězství 938/79, Praha 4 

- squashové kurty, badminton, stolní tenis, fitness, skupinové cvičení  

Sokol Chodov  - Starochodovská 521, Praha 4 

- tělocvična, tenisový kurt, volejbalový a nohejbalový kurt, fitness   

Fotbalové hřiště  -  K Jezeru 2, Praha 4 

- fotbalové hřiště  – vlastník Tělovýchovná jednota Háje – Jižní Město    

Fotbalové hřiště - Volkovova 3, Praha 4  

- fotbalové hřiště – vlastník Praha Chodov Invest 

TJ Jižní Město Chodov – Mírového hnutí 2137, Praha 4 

- víceúčelová sportovní hala  

Squash Bowling Centrum Chodov – K Horkám 2284/1, Praha 4 

- multifunkční sportovní centrum (bowling, squash, fitness) 

Curling Aréna – Komárkova 12, Praha 4 

- curlingová hala  

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.praha11.cz/galerie/4018.jpg&imgrefurl=https://www.praha11.cz/cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/socialni-sluzby/informacni-prehled-pro-obcany-mc-praha-11-soc-davky-prispevky-poradenstvi.html&h=373&w=800&tbnid=HD6PKhVTkAYXQM:&docid=ZVBjSH4rjCj1GM&ei=xLTyVfT5LMLg7Qam07OABQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygpMClqFQoTCPTru7bq7scCFUJw2wodpukMUA
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Zároveň se na území MČ Praha 11 nachází hřiště na minigolf (park u Chodovské tvrze), 

2 hřiště na Discgolf (park u Chodovské tvrze, areál ZŠ K Milíčovu) a venkovní cvičební 

prvky (park u Chodovské tvrze, u hřiště poblíž Jažlovické ul.). 

 

 

Veřejně přístupná venkovní sportoviště 

 

Sportovní hřiště Hrabákova u domu č. 1968 

Hřiště se nachází v ulici Hrabákova vedle domu č. 1968, v příjemném sousedství 

Krčského lesa. Dostupnost od Metra Chodov 480 m, od Bus zastávky „Petýrkova“ 240 

m, od Bus zastávky „Dědinova“ 520 m.  

Sportovní hřiště Hrabákova u MŠ č. 2000 

Hřiště se nachází v ulici Hrabákova vedle MŠ č. 2000, v příjemném sousedství Krčského 

lesa. Dostupnost od Metra Chodov 500 m, od Bus zastávky „Petýrkova“ 260 m, od Bus 

zastávky „Dědinova“ 500 m.  

Sportovní hřiště Petýrkova u domu č. 1954 

Hřiště se nachází v ulici Hrabákova u domu č. 1954, v příjemném sousedství Krčského 

lesa. Dostupnost od Metra Chodov 460 m, od Bus zastávky „Petýrkova“ 220 m, od Bus 

zastávky „Dědinova“ 530 m.  

Sportovní hřiště V Jezírkách 1542–1545 

Hřiště se nachází v ulici V Jezírkách mezi domy. Dostupnost od Metra Háje 650 m, od 

Bus zastávky „Metodějova“ 140 m.  

Sportovní hřiště Hrdličkova - Blatenská u MŠ 

Hřiště se nachází v ulici Hrdličkova - Blatenská u MŠ v blízkosti MediCentra Praha. 

Dostupnost od Metra Chodov 550 m, od Metra Roztyly 600 m, od Bus zastávky  

„Dědinova“ 100 m.  

Sportovní hřiště Jarníkova - Klírova vnitroblok 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.praha11.cz/galerie/4018.jpg&imgrefurl=https://www.praha11.cz/cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/socialni-sluzby/informacni-prehled-pro-obcany-mc-praha-11-soc-davky-prispevky-poradenstvi.html&h=373&w=800&tbnid=HD6PKhVTkAYXQM:&docid=ZVBjSH4rjCj1GM&ei=xLTyVfT5LMLg7Qam07OABQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygpMClqFQoTCPTru7bq7scCFUJw2wodpukMUA
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-hrabakova-u-domu-c-1968
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-hrabakova-u-ms-c-2000
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-petyrkova-u-domu-c-1954
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-v-jezirkach-1542-1545
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-hrdlickova-blatenska-u-ms
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-jarnikova-klirova-vnitroblok
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Hřiště se nachází ve vnitrobloku v blízkosti ulic Jarníkova a Klírova. Dostupnost od 

Metra Chodov 630 m, od Bus zastávky „Jarníkova“ 350 m, od Bus zastávky „Petýrkova“ 

350 m.  

Sportovní hřiště Jažlovická 1333 - Bohúňova 1343 

Hřiště se nachází v ulici Jažlovická za domem č. 1333. Dostupnost od Metra Háje 740 

m, od Bus zastávky „Metodějova“ 310 m.  

Sportovní hřiště K Jezeru u domu č. 885/51 

Hřiště se nachází na rozhraní vilové zástavby a Hostivařského lesoparku, v blízkosti 

domu v ulici K Jezeru 885/51. Hřiště je v blízkosti Hostivařské přehrady. Dostupnost od 

Metra Háje 900 m, od Bus zastávky „Jižní Město“ 550 m.  

Sportovní hřiště Hviezdoslavova - Prašná 

Hřiště se nachází v blízkosti křížení ulic Hviezdoslavova - Prašná. Dostupnost od Metra 

Háje 420 m, od Bus zastávky „Modrá škola“ 170 m, od Bus zastávky „Hněvkovského“ 

230 m.  

Sportovní hřiště Dubnova - Hekrova 812 

Hřiště se nachází v blízkosti křížení ulic Dubnova - Hekrova za domem 812. Dostupnost 

od Metra Háje 1230 m, od Bus zastávky „Prašná“ 570 m, od Bus zastávky „Donovalská“ 

580 m.  

Sportovní hřiště Ledvinova za domem 1712 

Hřiště se nachází mezi domy v Ledvinově ulici a ulici Kahovské. Dostupnost od Metra 

Chodov 810 m, od Bus zastávky „Chodovská tvrz“ 130 m.  

Sportovní hřiště Novomeského - Stříbrského 

Hřiště se nachází v zeleni v ulici Novomeského v blízkosti vyústění ulice Stříbrského. 

Dostupnost od Metra Háje 330 m, od Bus zastávky „Metodějova“ 440 m.  

Sportovní hřiště Mikulova u bývalé „staré pošty“ 

Hřiště se nachází v blízkosti Centrálního parku v ulici Mikulova. Dostupnost od Metra 

Opatov 590 m, od Bus zastávky „Mikulova“ 130 m.  

Sportovní hřiště Zlešická za domy č. 1804–1809 

Hřiště se nachází za domem Zlešická č. 1804–1809. Dostupnost od Metra Chodov 1000 

m, od Bus zastávky „Volha“ 80 m, od Bus zastávky „Jarníkova“ 450 m.  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.praha11.cz/galerie/4018.jpg&imgrefurl=https://www.praha11.cz/cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/socialni-sluzby/informacni-prehled-pro-obcany-mc-praha-11-soc-davky-prispevky-poradenstvi.html&h=373&w=800&tbnid=HD6PKhVTkAYXQM:&docid=ZVBjSH4rjCj1GM&ei=xLTyVfT5LMLg7Qam07OABQ&tbm=isch&ved=0CFIQMygpMClqFQoTCPTru7bq7scCFUJw2wodpukMUA
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-jazlovicka-1333-bohunova-1343
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-k-jezeru-u-domu-c-885-51
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-hviezdoslavova-prasna
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-dubnova-hekrova-812
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-novomeskeho-stribrskeho
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-mikulova-u-byvale-posty
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-zlesicka-za-domy-c-1804-1809
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Sportovní hřiště Modletická u MŠ č. 1401 

Hřiště se nachází v parku v ulici Modletická vedle MŠ č. 1401. Dostupnost od Metra 

Háje 800 m, od Bus zastávky „Metodějova“ 210 m, od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 

220 m.  

Sportovní hřiště Křejpského za domy č. 1525–1527 

Hřiště se nachází ve vnitrobloku v ulici Křejpského mezi domy. Dostupnost od Metra 

Opatov 450 m, od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 266 m. 

Sportovní hřiště Zdiměřická u domu č. 1437 (u valu) 

Hřiště se nachází v ulici Zdiměřická, mezi domem č. 1437 a valem. Dostupnost od Metra 

Opatov 490 m, od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 628 m. 

Sportovní hřiště Konstantinova za domy č. 1481–1787 

Hřiště se nachází východně od ulice Konstantinova za domy č. 1481–1487. Dostupnost 

od Metra Háje 210 m, od Bus zastávky „Modrá škola“ 150 m.  

Sportovní hřiště Zdiměřická - Radimovická (u č. 1428) 

Hřiště se nachází ve vnitrobloku za domy v ulici Zdiměřická a Radimovická. Dostupnost 

od Metra Opatov 700 m, od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 390 m.  

Sportovní hřiště Hviezdoslavova - Ke Stáčírně 

Hřiště se nachází v blízkosti křížení ulic Hviezdoslavova - Ke Stáčírně u domu 1655. 

Dostupnost od Metra Opatov 510 m, od Bus zastávky „Litochlebské náměstí“ 20 m.  

Sportovní hřiště Šalounova - vnitroblok 

Hřiště se nachází ve vnitrobloku ulice Šalounova. Dostupnost od Metra Opatov 270 m, 

od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 270 m.  

Sportovní hřiště Šalounova - U Chodovského hřbitova 

Hřiště se nachází v blízkosti křížení ulic Šalounova - U Chodovského hřbitova. 

Dostupnost od Metra Opatov 370 m, od Bus zastávky „Ke Kateřinkám“ 150 m.  

Sportovní hřiště Centrální park u ZŠ Mikulova 

Hřiště se nachází v Centrálním parku v blízkosti ZŠ Mikulova. Dostupnost od Metra 

Opatov 370 m, od Bus zastávky „Mikulova“ 320 m, od Bus zastávky „Bachova“ 340 m.  

Sportovní hřiště Čenětická u domu č. 3126 
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Hřiště se nachází v ulici Čenětická vedle domu 3126, východně od TOP HOTELU Praha 

. Dostupnost od Bus zastávky „Knovízská“ 180 m, od Bus zastávky „Městský archiv“ 280 

m.  

Sportovní hřiště Konstantinova za domy č. 1473–1475 

Hřiště se nachází jižně od ulice Konstantinova za domy č. 1473–1475. Dostupnost od 

Metra Háje 380 m, od Bus zastávky „Metodějova“ 246 m. 

Sportovní hřiště Brandlova 

Hřiště se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Brandlova, Květnového vítězství, v 

sousedství Základní školy Květnového vítězství 1554. Dostupnost od Metra Háje 900 

m, od Bus zastávky „Brechtova“ 120 m, od Bus zastávky „Hněvkovského“ 240 m. 

 

Potenciální výstavba sportovní infrastruktury na území MČ Praha 11 

Nejen vzhledem k demografickému vývoji, díky kterému roste počet dětí 

navštěvujících jihoměstské školy, a tudíž i počet dětí se zájmem o sport, je nabídka 

stávající sportovní infrastruktury nižší než poptávka. Praha 11 proto usiluje o další 

navýšení kapacit sportovních zařízení na území městské části. 

a) Výstavba v gesci MČ Praha 11 (hlavní plánované a uvažované projekty) 

 

- Freestyle areál (skatepark/pumptrack/parkour atd.)  

Možné umístění u ulic Mírového hnutí/K Horkám. 

- Areál „Stará pošta“ 

Na místě bývalé pošty mezi Centrálním parkem a ul. Vejvanovského a Mikulova  

- Víceúčelová sportovní hala 

V areálu ZŠ Campanus, určená pro florbal a další sporty.  

- Atletická hala 

Plánovaná v areálu magistrátní Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576 - tzv. 

„modré školy“ u metra Háje. 

- Sportoviště pro seniory 

Vícero sportovišť na vhodných místech celého Jižního Města. 
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http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-konstantinova-za-domy-c-1473-1475
http://www.sportovnijiznimesto.cz/objekty/sportovni-hriste-brandlova


                                            

16 
 

 

b) Soukromí investoři 

Zároveň bude MČ Praha 11 v rozumné míře podporovat soukromou výstavbu 

sportovišť sloužících veřejnosti. 

- Areál ledových sportů  

Hala v areálu ZŠ Ke Kateřinkám – hokejová plocha + plocha pro curling 

- Hamr sport  

Areál ZŠ K Milíčovu – víceúčelová hala + venkovní sportoviště 

- Tělocvična u školy EDUSO 

Menší sportovní objekt u soukromé školy v ul. Novomeského, který bude 

v odpoledních/večerních hodinách sloužit i jihoměstským sportovním subjektům. 

 

 Doporučení: 

a) zvýšená kontrola využití tělocvičen a sportovišť u základních škol – roční přehled 
využití s cílem zajistit optimální využívání této sportovní infrastruktury. 

b) pasportizace sportovních zařízení vedoucí ke vzniku generelu sportovních zařízení 
na MČ Praha 11 a propagace této sportovní infrastruktury mezi obyvateli   Prahy 
11. 

c) Rozšiřování sportovní infrastruktury – investice. V současné době jsou veškerá 
sportoviště (zejména sportovní haly a tělocvičny) prakticky 100% naplněna v době 
mezi 16.00 a 20.00, tedy v době vhodné pro jejich využití dětmi a mládeží ze 
sportovních klubů Prahy 11. Zde je nutné udržet a dále rozvíjet spolupráci 
s pražským magistrátem a soukromými investory. 

 

5. Sportovní subjekty 

Dle údajů získaných při dotačních řízeních v roce 2017 je na MČ Praha 11 přibližně 3500 

registrovaných sportovců do 18 let, což při počtu cca 6000 dětí v základních školách 

svědčí o dobré práci sportovních subjektů. 
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V Praze 11 se nachází řada sportovních klubů a jednot, z nichž některé dosahují 

v elitních kategoriích významných úspěchů jak na celostátní, tak i na mezinárodní 

úrovni. Jedná se především o florbal, a to jak mužský, tak i ženský. 

Mezi subjekty s největší členskou základnou, zejména dětí a mládeže, lze zařadit 

především kluby zabývající se kopanou. Nicméně, mezi velmi oblíbené a vyhledávané 

patří i florbal, atletika a moderní gymnastika, značný zájem je též o cheerleading.  

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější sportovní subjekty v Praze 11 (rok 2017) 

Subjekt /sídlo 
Počet členů do 

18 let  

 
 

Sportovní zaměření 
subjektů  

Taneční klub SPARTA PRAHA, z.s.  
K Habrovce 674/6, Praha 4, 140 00 

 

68 tanec  

JNS cheerleaders z.s. 
Květnového vít. 1628/48,  

Praha 4, 149 00 
 

160 cheerleading  

Tigers Jižní Město, z.s.  
U pramene 429/1, Praha-Újezd,  

149 00 
 

113 florbal  

Atletika Jižní Město z.s.  
Stříbrského 681/18, Praha 4, 149 00 

 

429 atletika  

Tělovýchovná jednota  Háje - Jižní 
Město, Handballclub, pobočný spolek, 

U školky 586, Šeberov, 149 00 

123 házená  
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SK MG Chodov Praha, z.s.  
Nechvílova 1844/3, Praha 4, 148 00 

 

66 moderní gymnastika 

Basketbalový sportovní klub FENIX 
Modřany z.s.,  

Na Blanseku 45, Praha 4, 143 00 
 

95 basketbal 

TTC ELIZZA PRAHA,  z.s. 
Brandlova 1386/21, Praha 4, 149 00 

 

56 stolní tenis  

Jižní Město Chodov - fotbalový klub, 
z.s.  

Přímětická 1185/8, Praha 4, 140 00 
 

81 fotbal  

Sport club K3 z.s. 
Jeřábkova 1461/12,  Praha 4, 149 00 

 

99 karate  

FLORBAL CHODOV  z.s.,  
Komárkova 2265/1, Praha 4, 148 00 

 

378 florbal  

TJ Jižní Město Chodov, z.s.  
Mírového hnutí 2137, Praha 4, 149 00 

 

480 házená, volnočasový a 
rekreační sport, silový 

trojboj, sport pro 
všechny, sálový fotbal  

FC Háje Jižní Město, z.s.   
Strossmayerovo nám. 1297/9, Praha 7, 

170 00 
 

164 fotbal  

Háje - SOS, o.p.s.  
Zdiměřická 1454/30,  Praha 4, 149 00 

 

288 fotbal  
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Sportovní klub Praga, z.s.   
Zakouřilova 785/156,Praha 4, 149 00 

 
 

87 orientační běh  

SK Lacrosse Jižní Město, z.s.  
Blatenská 2169/13, Praha 4, 149 00 

 

99 lakros  

Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova, 
Praha, spolek 

Mikulova 1594, Praha 4, 149 00 
 

133 volejbal  

SOKOL CHODOV, z.s.  
Starochodovská 521/53, Praha 4,  

149 00 
 

24 cvičení žáků, rodičů a 
dětí, volejbal, florbal  

Cheer Academy, z.s.  
Na Jarově 2068/32, Praha 3, 130 00 

 
 

42 cheerleading  

FK Dukla Jižní Město z.s.   
Mikulova 1594/4, Praha 4, 149 00 

 
 

263 fotbal  

AT Studio Domino, z.s.  
K Netlukám 1472/6, Praha 10, 104 00 

103 tanec  

PRAŽSKÝ ROHOVNÍK z.s.  
Šmeralova 198/25, Praha 7, 170 00 

 

38 Box, Thaibox, MMA  

Celkem členů  3389  

 

Z počtu sportovních subjektů i počtu členů je patrný velký zájem veřejnosti o řízené 

sportovní aktivity. Nicméně se zde dostáváme do kolize s existující sportovní 

infrastrukturou, která je – zejména v zimních měsících – již nedostatečná (viz kapitola 

Sportovní infrastruktura). Dalším úskalím pro pokračující rozvoj sportovních aktivit 
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v jednotlivých klubech a oddílech je nedostatek trenérů, jejichž počet je přímo úměrný 

počtu členů.  

 

Velmi důležitým faktorem pro fungování sportovních subjektů je i jejich komunikace se 

samosprávou a jejich vzájemný vztah. Tento vztah musí být postaven na rovném 

přístupu municipality ke všem sportovním subjektům na jejím území. Zároveň je 

vhodné umožnit odborné veřejnosti – tedy zástupcům sportovních klubů – 

komunikovat se samosprávou ohledně přístupu městské části k oblasti sportu.  

 

 Doporučení: 

a) podpora lidských zdrojů 

Jedná se o podporu široké metodicko-trenérské základny osob pracujícími zejména 
s dětmi a mládeží v jednotlivých klubech, oddílech či kroužcích. Usilujeme o 
spolupráci jak s ČOV, Českou unií sportu, sportovními svazy a jinými střešními 
organizacemi, tak také s MHMP a MŠMT, aby zejména z jejich strany docházelo 
k finanční podpoře v této oblasti, a to i např. podporou zvyšování kvalifikace 
trenérů a cvičitelů. Proto je nutné s výše zmiňovanými organizacemi aktivněji 
jednat. 

b) podpora výkonnostního sportu 

Jedná se o podporu soustavné tréninkové a závodní činnosti, zejména dětí a 
mládeže a podporu organizace sportovních soutěží. Tato podpora je koncipována 
primárně jako finanční, a to v rámci dotačních programů MČ Praha 11 – zejména 
provozních nákladů sportovních subjektů. V této oblasti je nepochybně prostor pro 
vyšší finanční podporu ze strany městské části, jejíž možnost ovšem přímo závisí na 
výši rozpočtu Prahy 11. Vyšší podporu sportu by umožnilo zejména navýšení příjmů 
obecních rozpočtů, které pražské městské části dostávají každoročně od hl. m. 
Praha. Další forma podpory může být pomocí intenzivnější propagace subjektů a 
jejich náborových akcí. Např. formou „burz“ sportovních organizací v našich 
základních školách, aby talentované děti snáze našly ke sportu vhodnou cestu. 

c) spolupráce samosprávy se zástupci sportovních subjektů 

Jako vhodná forma se jeví min. jedenkrát ročně společné setkání všech sportovních 
subjektů se zástupci MČ včetně členů sportovní komise. Dále pak přiměřené 
obsazení zástupců těchto subjektů v poradních orgánech zřizovaných MČ, zejména 
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ve sportovní komisi a aktivní komunikace a spolupráce sportovní komise se 
sportovními organizacemi. 

 

6. Školní sport 

MČ Praha 11 zřizuje 9 základních škol a 15 mateřských škol. U velké části z nich jsou 
provozována i sportovní zařízení jako sportovní haly, sportovní hřiště, tělocvičny (u 
všech základních škol). Celkem navštěvuje tato školská zařízení cca 10 000 dětí (6146 
ze ZŠ a 2787 z MŠ). 

Sportovní a tělovýchovná činnost je v mateřských školách provozována přímou 
řízenou činností a na základních školách v rámci povinných hodin tělesné výchovy, 
následně i v rámci organizovaných mimoškolních sportovních aktivit pro žáky daného 
školského zařízení. 

V Praze 11 dlouhodobě fungují projekty „Atletika do škol“ a „Gymnastika do škol“, 
v jejichž rámci MČ dotuje mzdy trenérů a případné sportovní akce s těmito projekty 
související. Zároveň bylo školám v rámci těchto projektů zakoupeno bezpečné 
sportovní náčiní a pomůcky. 

MČ Praha 11 zároveň finančně podporuje výuku plavání pro děti z mateřských škol a 
žáky základních škol.  

MŠ i ZŠ se pravidelně účastní mnoha soutěží, a to jak v rámci Prahy 11, tak i v rámci 
kraje (Memoriál Zlaty Svobodové – atletika pro MŠ, Pohár starosty Jižního Města, 
Sportovní hry základních škol - atletika, Cross Cup a Mini Cross Cup – běh pro MŠ a ZŠ, 
Plavecké závody ZŠ, OVOV – Olympijský víceboj, Mateřinacup – kopaná a další 
podobné akce). 

Ve školním roce 2016/2017 proběhl v základních školách zřízených MČ Praha 11 komplexní 
průzkum týkající se sportování žáků 2.– 9. ročníků. Z průzkumu vyplynulo, že 57 % dětí sportuje 
min. 1x týdně, přičemž z těchto dětí se věnuje pravidelné sportovní činnosti 31 % dětí.  

I přes dobrou dopravní obslužnost v lokalitě Prahy 11 se jeví, že je přímý vztah mezi dochozí 
vzdáleností od školy, resp. místa bydliště k vybranému sportovišti a provozováním daného 
sportu. Toto platí i u „nejvíce preferovaných“ sportů – u „menších sportů“ je to ještě více 
zřejmé.  Z průzkumů je patrné, že u chlapců je nejvíce provozovaným sportem kopaná, u dívek 
jsou to různé formy tanečních sportů. Zároveň je zřejmé, že v případě „menších“ sportů hraje 
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významný vliv na jejich provozování aktivní přístup škol, a to jak formou aktivního školního 
sportovního klubu na dané škole, tak i přímou spoluprací se sportovními subjekty.   

 

 

Školní sportovní klub na škole uvádí 4 subjekty, přičemž aktivní se jeví u dvou subjektů. 
Zároveň čtyři školy aktivně spolupracují se sportovními subjekty působícími na MČ Praha 11.  

Všechny školy nabízí pro své žáky možnost sportovního vyžití formou zájmových útvarů.  

Doporučení: 

a) spolupráce škol se zástupci sportovních subjektů 

Intenzivnější spolupráce mezi školami a sportovními subjekty v dané lokalitě. 

b) podpora ŠSK – školních sportovních klubů 

Ve spolupráci s AŠSK se zaměřit na podporu aktivit ŠSK na jednotlivých školách 
formou finanční či jiné podpory škol. 

c) zajištění vhodných a dostatečných infrastrukturních podmínek 

Zřizovatel ve spolupráci se školami bude důsledněji kontrolovat, aby sportovní 
kapacity škol byly v odpoledních hodinách k dispozici primárně pro potřeby 
sportujících dětí a mládeže, resp. ŠSK či spolupracujících sportovních organizací. 

 

CELKEM NESPORTUJE MIN. 1x TÝDNĚ 2x a VÍCE PRAVIDELNĚ V PRAZE 11

522 149 373 194 37,2% 76%

691 246 445 253 36,6% 61%

344 147 197 102 29,7% 64%

714 497 217 154 21,6% 68%

689 198 491 213 30,9% 70%

297 171 126 92 31,0% 83%

571 249 322 200 35,0% 71%

347 155 192 74 21,3% 69%

540 228 312 167 30,9% 75%ZŠ MIKULOVA

ZŠ A MŠ CHODOV

ZŠ KE KATEŘINKÁM

ZŠ K MILÍČOVU

ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ

ZŠ MENDELOVA

ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ

 SPORT DĚTÍ 2. - 9. TŘÍD ZŠ - MČ PRAHA 11

ZŠ DONOVALSKÁ

ZŠ CAMPANUS
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7. Sportovní akce 

Na území MČ Praha 11 je každoročně pořádáno mnoho, zejména lokálních, 
sportovních akcí. Mezi tradiční akce patří Cross Cup a Mini cross Cup – závody 
v přespolním běhu pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ, Jarní a Podzimní běhání, přespolní běhy pro 
děti a mládež či Opatovská desítka ve sportovní chůzi. Další tradiční akcí jsou plavecké 
závody ZŠ. Zároveň se na území MČ Praha 11 každoročně konají florbalové soutěže 
Prague Games a Czech Open, v létě 2015 k nim dále přibyl florbalový turnaj O pohár 
starosty Prahy 11. Od roku  2015 též probíhá závod v Aquatlonu a v rámci Dnů Prahy 
11 se Jižní Město pravidelně stává svědkem výjimečného běhu 11 km Prahou 11, který 
má ambici stát se dalším významným pražským masovým během. Novou významnou 
akcí je i aerobik maratón s legendami tohoto sportu – Nepostradatelní.  Mezi další 
osvědčené akce patří Mezinárodní závod Chodov Cup v moderní gymnastice, Black 
Cup – mezinárodní soutěž v akrobatickém rock´n´rollu a Rabbitcup – sportovní aerobic 
pro MŠ a ZŠ. Na území MČ Praha 11 probíhají i tradiční mezinárodní turnaje v curlingu. 
Mimo to probíhá řada akcí a turnajů přímo ve sportovních oddílech a klubech, jako 
např. turnaje ve stolním tenise, v házené, v interkrosu, fotbalové turnaje, turnaje 
v lakrosu, tenisové turnaje pro děti a mládeže a celá řada dalších sportovních akcí, 
turnajů a zápasů. 

Mezi další sportovní akce, které MČ Praha 11 podporuje, patří sportování seniorů, a 
to formou cvičení, plavání či jiných sportovních aktivit, které vrcholí každoročními 
Sportovními hrami seniorů. 

 

Doporučení: 

a) snaha o získání pořadatelství významných a masových sportovních akcí 

Podpora mimořádných akcí propagujících MČ Praha 11. 

b) zajištění vhodných a dostatečných infrastrukturních podmínek 

Dosáhnout toho, aby rekonstruovaná či nově budovaná sportovní infrastruktura 
splňovala parametry pro konání sportovních akcí v co nejširší škále sportů. 

 

8. Financování sportu 
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Oblast financování sportu je jedním z nejdůležitějších témat pro každou tělovýchovnou 
jednotu, sportovní klub či oddíl. 

Vzhledem ke stavu veřejných financí je zřejmé, že financování sportu je třeba zajistit i 
z vícero zdrojů. Mezi zdroje financování sportovních organizací patří: 

a) Financování z prostředků státního rozpočtu 

b) Financování z rozpočtu krajů, měst a obcí 

c) Financování z příjmů loterijních a sázkových společností (přes MHMP) 

d) Financování z vlastních zdrojů a výnosů z vlastní činnosti 

e) Financování z ostatních zdrojů 

f) Financování s využitím prostředků EU 

Co se týká financování sportovních organizací na MČ Praha 11 a toho, co může MČ 
Praha 11 přímo ovlivnit, je nejdůležitějším bodem b) Financování z rozpočtu krajů, 
měst a obcí. 

K tomuto slouží funkční systém rozdělování dotací a grantů. Zatímco na přidělování 
dotací z MHMP má MČ Praha 11 pouze sekundární vliv, disponuje naopak významnou 
možností v rámci svých dotačních programů v oblasti sportu nastavit taková pravidla 
financování, aby nedocházelo k diskriminaci jakéhokoliv sportovního subjektu.  

Pokud se počet sportovních organizací se sídlem v Praze 11, resp. počet sportovců 
bude zvyšovat, úměrně by se měla zvyšovat i finanční částka, která bude na tento 
dotační program určena.  

MČ Praha 11 alokuje pro oblast sportu cca 10 mil. Kč ročně. 

Od roku 2015 jsou na MČ Praha 11 nastavena nová dotační schémata a zejména nová 
kritéria hodnocení. 

Základním dotačním programem je program podporující celoroční činnost 
sportovních organizací. Zde jsou subjekty hodnoceny na základě jasných a 
počitatelných kritérií a mají možnost částečně predikovat výši potenciálních finančních 
prostředků.  
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Druhou významnou oblastí dotační podpory MČ Praha 11 je dotační podpora 
sportovních akcí na území MČ Praha 11. 

Třetí oblastí jsou dotace na podporu volnočasových aktivit. 

Od roku 2018 otevřela MČ Praha 11 nový dotační program na podporu modernizace, 
rekonstrukce a havarijní situace sportovišť na území MČ Praha 11. 

V budoucnu by byla vhodná i přímá dotační podpora sportovních talentů 
v individuálních sportech a úspěšných kolektivů dosahujících významných úspěchů na 
republikové a mezinárodní úrovni, např. formou vlastního dotačního programu.   

  

Dotační programy MČ Praha 11 jsou financovány ze dvou základních zdrojů. 

a) vlastní rozpočet MČ Praha 11 
b) z příspěvků MHMP  

Mimo to MČ Praha 11 dlouhodobě alokuje ve svém rozpočtu finanční prostředky na 
pronájem pozemků sportovních hřišť (na pozemcích nepatřících MČ) a na provoz, 
resp. údržbu sportovišť v areálech základních škol. 

Zároveň jsou mimo dotační programy z rozpočtu MČ Praha 11 využívány finanční 
prostředky pro oblast sportu a volného času na tradiční akce či akce škol. 

MČ Praha 11 je tedy základním donátorem pro sportovní subjekty na území MČ Praha 
11. Druhým významným donátorem pro tělovýchovné jednoty,  oddíly/kluby na MČ 
Praha 11 je Magistrát hl. města Prahy. Dotační programy lokální (vyhlášené MČ Praha 
11) a MHMP by se neměly vzájemně překrývat, ale měly by se doplňovat. To se týká 
zejména financování investičních akcí a sportovních akcí celopražského významu.  

Dalším významným zdrojem příjmů sportovních subjektů jsou finanční prostředky ze 
státního rozpočtu – dotace MŠMT. 

 

Pozitiva (+) a negativa (-) jednotlivých externích zdrojů financování sportovních 
klubů 

MČ Praha 11 
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+  základní pilíř financování s podrobnou znalostí místních specifik 

+  transparentnost a objektivita přerozdělování peněz do sportu 

- často pozdější fyzický transfer financí k jednotlivým oddílům/klubům, vzhledem ke 
zdlouhavému schvalovacímu procesu MČ  

Základní důraz je kladen zejména na podporu sportu dětí a mládeže, a to zejména 
dotačním programem na celoroční činnost sportovních subjektů. 

V tomto případě jsou hlavními kritérii přerozdělení finančních prostředků počet dětí a 
mládeže do 18 let, které má daný sportovní subjekt zaregistrované (čili čím více 
sportujících dětí určitý subjekt má, tím více peněz v této položce dostane). Dále počet 
tzv. tréninkových osobohodin (zjednodušeně řečeno podle rozsahu tréninkových 
hodin v rámci jednotlivých věkových kategorií – takže čím více tréninků některý 
sportovní subjekt prokáže, tím více finančních prostředků obdrží). 

- výše finanční podpory je limitována možnostmi rozpočtu městské části. 

Magistrát hl. města Prahy  

+ jeden z podstatných zdrojů financování sportovních oddílů/klubů a sportovní činnosti  

- některé sportovní subjekty se setkávají s problémy v oblasti velké administrativní 
zátěže či nízké schopnosti čerpat finanční prostředky touto cestou 

Dotace MŠMT v programu „Můj klub“  

Oddíly/kluby žádají přímo MŠMT prostřednictvím informačního systému IS Sport, od 
roku 2018 tento program platí společně pro sportovní oddíly/kluby disponující i 
nedisponující sportovním nemovitým majetkem. Sportovní oddíl/klub představí vlastní 
projekt a nastíní, kterou část své sportovní přípravy hodlá prostřednictvím tohoto 
programu podporovat. 

MŠMT následně přiděluje dotace zejména dle parametrů členské základny a objemu 
sportovní přípravy jednotlivým žadatelům z řad sportovních subjektů, kterých je 
několik desítek tisíc. 

+ relativně nový dotační program (první dotace z něj plynuly ke sportovním 
oddílům/klubům v rámci programu VIII. od roku 2016), který napomáhá financování 
všech sportovních subjektů v ČR, které si podají žádost 
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- prodlužování transferu přidělených financí s nemožností predikce využití 

- administrativní náročnost zpracování žádosti o dotaci 

- nemožnost predikce dotace ve víceletém rámci, protože každý rok se parametry 
tohoto programu vyvíjí/mění (do roku 2017 šlo o program VIII.) 

Dotace MŠMT na přípravu sportovní mládeže – programy Sportovních center 
mládeže, Sportovních středisek či příspěvky na státní reprezentaci 

- týká se jen těch nejúspěšnějších sportovních klubů, a to skrze sportovní svazy 
jednotlivých sportovních odvětví 

- o výši dotace pro jednotlivé kluby rozhodují jen sportovní svazy – jejich rozhodování 
nemusí být transparentní  

- slabá kontrola rozhodovacích procesů uvnitř Svazů ze strany MŠMT (probíhá pouze 
účetní kontrola daných příspěvků) 

Sponzorské příspěvky 

- problematické získání zejména finančního plnění takových příspěvků pro sportovní 
kluby (a to zejména v mediálně méně exponovaných sportovních odvětvích). 

Doporučení: 

a) pokračovat v systémové podpoře financování sportu dle nastavených pravidel 

b) zajistit do rozpočtu pro oblast sportu dostatečné zdroje                                    

c) intenzivněji komunikovat potřebu investičních akcí s MHMP 

 

9. Oblasti podpory sportu, priority a opatření  

Základními oblastmi podpory sportu na území MČ Praha 11 je podpora sportovních 
subjektů, resp. nestátních neziskových organizací dlouhodobě pracujících s dětmi a 
mládeží, podpora sportovních akcí a podpora volnočasových aktivit. Níže jsou 
uvedeny priority podpory vycházející ze základních oblastí podpory a opatření, které 
celkově vedou k zajištění dostupnosti sportovních aktivit a zařízení pro občany MČ 
Praha 11 

Přehled hlavních priorit v oblasti sportu: 
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a) podpora výkonnostního sportu 
b) podpora školního sportu 
c) podpora rekreačního sportu 
d) podpora významných akcí a sportovně společenských aktivit 
e) podpora volnočasových aktivit zaměřených na zdravý životní styl 
f) podpora lidských zdrojů 
g) podpora revitalizace a výstavby sportovních zařízení 
h) systematizace správy sportovní infrastruktury 
i) stabilizace a transparentnost dotačních programů a financování sportu 

Přehled hlavních priorit včetně návrhů opatření 

a) podpora výkonnostního sportu 

Jedná se o podporu soustavné tréninkové a závodní činnosti, zejména dětí a 
mládeže a podporu organizace sportovních soutěží. Zároveň je třeba zapojit co 
nejvíce dětí a mládeže do aktivního trávení volného času – nutnost komunikace a 
spolupráce školských zařízení a sportovních subjektů. 

Opatření: podpora pomocí dotačních programů, udržet či navýšit investice do 
údržby a výstavby sportovní infrastruktury, informační kampaně, náborové akce, 
přednostní využívání školních areálů sportovními subjekty pečujícími o děti a 
mládež (koordinace ze strany OŠK, ředitelů škol, sportovních subjektů a sportovní 
komise) 

b) podpora školního sportu 

Jedná se o podporu široké skupiny dětí, které se aktivně věnují sportu ve školách. 
Tato podpora bude zaměřena na udržení stávajících smysluplných projektů v MŠ a 
ZŠ v Praze 11, tedy projektů Atletika do škol a Gymnastika do škol, dále pak podpora 
sportovních akcí mateřských a základních škol či podpora výuky plavání 
v mateřských a základních školách Prahy 11. 

Opatření: podpora pomocí dotačních programů či financování přímo z rozpočtu 
MČ, udržet či navýšit investice do údržby školních sportovních zařízení, podpora 
široké nabídky volnočasových aktivit, podpora informovanosti. Ve spolupráci se 
školami a dalšími subjekty (např. AŠSK) více zatraktivnit sportovní aktivity pro 
žáky škol. 

c) podpora rekreačního sportu 
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Tato strategie je zaměřena především na rozvoj sportovního vyžití pro širokou 
veřejnost. Jedná se o podporu spontánní sportovní činnosti všech věkových vrstev 
obyvatel. Toto umožňuje zejména pro občany přístupná široká škála sportovní 
infrastruktury – hřiště, cyklotrasy, bazén, veřejné parky. Důraz u podpory takových 
sportovních aktivit bude dáván zejména na bezpečnost a společenský přínos. 

Opatření: zlepšovat podporu pomocí dotačních programů, udržet či navýšit 
investice do údržby a výstavby sportovní infrastruktury, informační kampaně 

d) podpora významných akcí a sportovně-společenských aktivit 

Cílem je přivést na MČ Praha 11 co nejvíce kvalitních sportovních akcí 
celopražského, resp. celorepublikového či světového významu jakožto 
motivačního prvku pro děti i dospělé, aby se inspirovali k vlastní sportovní aktivitě 
(ať již rekreační nebo vrcholové). 

Opatření: podpora pomocí dotací a nabídek spolupráce, informační kampaně, 
propagace stávající sportovní infrastruktury pro tento typ akcí, podpora výstavby 
nové infrastruktury 

e) podpora volnočasových aktivit zaměřených na zdravý životní styl 

Podpora aktivit zaměřených zejména na ty obyvatele, kteří nechtějí či nemohou 
pravidelně sportovat, nicméně jejichž aktivity pozitivně přispívají ke zdravému 
životnímu stylu. Jedná se např. o maminky s malými dětmi, seniory či zdravotně 
postižené spoluobčany. S tím úzce souvisí spolupráce s volnočasovými 
organizacemi.  

Opatření: spolupráce s externími subjekty, které takovýto typ aktivit umí 
provozovat, informační kampaně, cílené programy pro jednotlivé cílové skupiny 

f) podpora lidských zdrojů 

Zde se jedná primárně o podporu široké metodicko-trenérské základny osob 
pracujícími zejména s dětmi a mládeží v jednotlivých klubech, oddílech či 
kroužcích. Zde je vhodná spolupráce s ČOV, Unií sportu a jinými střešními 
organizacemi a dále také s akademickou obcí a MŠMT.  

Opatření: komunikace a intervence u střešních organizací a MHMP, v případě 
finančních zdrojů možnost dotačních programů 

g) podpora revitalizace a výstavby sportovních zařízení 
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MČ Praha 11 bude podporovat výstavbu takových sportovních zařízení, která 
prokazatelně napomohou rozvoji sportovního prostředí v Praze 11. Důraz by měl v 
první řadě být dáván na dlouhodobou využitelnost, celkový přínos a zajištění 
dostatku kapacit těm sportům, které je potřebují nejvíce.  

Opatření: spolupráce s veřejným i neveřejným sektorem, investice 

h) systematizace správy sportovní infrastruktury 

K převedení hlavních sportovních areálů pod správu společnosti Jihoměstská 
majetková a.s. (Středisko správy sportovního majetku) již došlo.  Ve spolupráci se 
společností Jihoměstská majetková a.s. snaha stanovovat příznivou cenovou 
hladinu nájmů ve sportovních areálech pro mládežnické oddíly z Prahy 11, 
koordinovat co nejvíce efektivní využívání těchto areálů jihoměstskými 
sportovními subjekty. 

Opatření: spolupráce se společností Jihoměstská majetková a.s. a dalšími 
subjekty a provozovateli sportovní infrastruktury 

i) Stabilizace a transparentnost dotačních programů a financování sportu 

Maximálně transparentní pravidla pro přidělování dotací v oblasti sportu již byla 
nastavena a to tak, aby byla zajištěna podpora financování zejména těch subjektů, 
které aktivně působí ve sportovním prostředí Prahy 11. Důraz je kladen na 
nestrannou podporu neziskových sportovních organizací, jejichž hlavním cílem je 
práce s dětmi a mládeží. Podpora probíhá zejména v těchto základních okruzích: 

1. Podpora celoroční činnosti sportovních subjektů pečujících zejména o děti a 
mládež 

2. Podpora sportovních akcí 
3. Podpora volnočasových aktivit 
4. Modernizace, rekonstrukce a odstraňování havarijních situací sportovišť na 

území MČ Praha 11 

S touto podporou úzce souvisí intenzivní kontrola dotačních a jiných akcí 
sportovního charakteru podporovaných MČ Praha 11. V této spojitosti bude snaha 
zavést elektronické podávání žádostí o dotace, příp. využití dalších možností 
moderních technologií pro usnadnění realizace dotačních aktivit. 

Opatření: kvalitní spolupráce příslušných odborů MČ Praha 11, příslušných 
komisí a rady MČ Praha 11, spolupráce se sportovními organizacemi 
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10.  Závěr 
 
Strategický plán a priority v tomto materiálu jsou navrženy tak, aby smysluplně a 

systematicky směřovaly k podpoře tělovýchovy a sportu na MČ Praha 11. Cílem 

materiálu je shrnout stávající stav a zejména navrhnout opatření, která povedou k co 

nejširší nabídce sportovních aktivit v Praze 11. Jsou zde nastíněny i formy, jak těchto 

cílů dosáhnout. K tomuto je primárně nutné udržet a rozvíjet fungující a objektivní 

systém financování tělovýchovy a sportu, zvýšit informovanost obyvatel MČ Praha 11 

a zlepšovat spolupráci mezi sportovními organizacemi, školami, soukromými 

provozovateli sportovní infrastruktury a MČ Praha 11. Následně bude navržen 

„prováděcí“ dokument pro nejbližší období, kde budou specifikovány konkrétní kroky 

a akce směřující k naplňování „Plánu rozvoje sportu na území MČ Praha 11“. 

 

Zpracovatel: jedná se o kolektivní dokument, na kterém se podíleli Mgr. Martin Platz 

(vedoucí odboru školství a kultury MČ Praha 11), pracovnice odboru školství a kultury, 

Mgr. Jakub Lepš (zástupce starosty MČ Praha 11), Ing. Daniel Holý (předseda sportovní 

komise MČ Praha 11) a členové sportovní komise MČ Praha 11. 

Datum schválení dokumentu:  květen, 2018 
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