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1.

Úvod

Plán rozvoje sportu je zpracován na základě požadavků § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů. Současně se jedná o materiál, který navazuje a v oblasti sportu
dále rozvíjí Strategický rozvojový plán města Přeštic na léta 2018 až 2024 schválený zastupitelstvem
města Přeštic 9. března 2017. Sport a volný čas byl zařazen do jedné z osmi prioritních oblastí rozvoje
v rámci Strategického rozvojového plánu města Přeštic na léta 2018 až 2024.
Plán rozvoje sportu vytváří rámec pro zachování a další rozvíjení možností sportovat v Přešticích.
Zabývá se jak organizovanými formami sportu, tak i možnostmi neorganizovaného sportovního vyžití.
Nedílnou součástí sportovních aktivit a možností sportovního vyžití pro občany města jsou nejen
sportovní zařízení města a různých spolků, ale i podnikatelů, působících v této oblasti. I ty jsou zahrnuty v tomto dokumentu, neboť je nutné s nimi počítat při plánování rozvoje městských sportovišť.
Koordinace rozvojových aktivit zamezí nežádoucímu vzniku konkurenčního prostředí a zároveň zvýší
efektivitu využití veřejných prostředků.
Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který bude v budoucnosti měněn či doplňován v
závislosti na prioritách, potřebách a finančních možnostech všech dotčených subjektů, a to zejmena města, a dále na postupném naplňování cílů tohoto plánu. Cílem města je podpořit rozvoj sportu a sportovních příležitostí ve všech jeho rovinách a tento plán je k tomu podkladem.
2.

Základní východiska

Organizovaný sport má v Přešticích dlouholetou tradici. Na jeho počátcích stálo založení Sokola
v roce 1887. Později vznikaly a také zanikaly i jiné sportovní organizace a oddíly. Tělocvičná jednota
Sokol svoji činnost v roce 1990 obnovila a nyní je druhou nejpočetnější sportovní organizací ve
městě. Věnuje se všem věkovým kategoriím od mládeže až po seniory. Cvičenci mohou navštěvovat
oddíly moderní gymnastiky, aerobiku, florbalu, stolního tenisu, tenisu, rodičů s předškolními dětmi
a tzv. všestrannost (gymnastika, cvičení na nářadí, atletika, rytmická gymnastika, pilates, zdravotní
cvičení, nácviky na hromadná vystoupení, míčové hry).
Nejpočetnější sportovní organizací je Tělovýchovná jednota Přeštice, která vznikla v roce 1953 sloučením Sokola s dalšími sportovními spolky, nynější název má od r. 1969. V současné době má 17
oddílů, z nichž nejpočetnější je oddíl fotbalu. Tělovýchovná jednota Přeštice je největší tělovýchovnou jednotou v okrese Plzeň-jih.
Od vzniku republiky v roce 1918 získali přeštičtí sportovci celou řadu individuálních i kolektivních
úspěchů. V roce 1921 byl založen odbor národní házené Dělnické tělovýchovné jednoty Přeštice,
který se později stal jedním z oddílů Tělovýchovné jednoty Přeštice. Tento oddíl je nejúspěšnějším
sportovním celkem v Přešticích. Muži získali 12 x titul mistra republiky v národní házené, od r. 1971
do r. 1976 pětkrát za sebou, od r. 2016 do r. 2019 pak třikrát po sobě.
V roce 1921 byl založen fotbalový oddíl, který od té doby pracuje nepřetržitě až dosud a je nejpočetnějším sportovním oddílem. Z jeho řad vzešlo několik prvoligových fotbalistů (i když Přeštice nikdy I. ligu nehrály) a Jindřich Jindra byl i v reprezentačním družstvu ČSSR.
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V minulosti patřily k velmi úspěšným sportovním odvětvím i vodní sporty. Ing. Jan Korec získal v kategorii kajaků třetí místo na mistrovství ČSSR v r. 1965 a na regatách v Paříži a Berlíně rovněž třetí
místo ve své kategorii. Jiří Louda a Jitka Mašatová byli přijati do tehdejšího střediska vrcholového
sportu a stali se členy reprezentace ČSSR. Jiří Louda se stal 15 x mistrem ČSSR a dvakrát startoval na
mistrovství světa. Na tyto úspěchy nyní navazuje KČT odbor Úhlava, kdy Pavel Beneš získal v r. 2011
první místo na Mistrovství ČR v eskymování v kategorii K1 hoši a v r. 2016 druhé místo Mistrovství
ČR v eskymování v kategorii K1 muži. Společně s Janem Benešem obsadili v r. 2009 druhé místo
v Českém poháru vodáků kategorie C2 mládež. Barbora Doležalová získala v r. 2010 třetí místo Mistrovství ČR v eskymování, kategorie K1 ženy a v r. 2016 druhé místo ve stejné kategorii. Otakar a
Aneta Chramostovi pak obsadili v r. 2017 třetí a v r. 2018 druhé místo v Českém poháru vodáků kategorie GTX.
Také mladý cyklistický oddíl COPR Tělovýchovné jednoty Přeštice (COPR = cyklistický oddíl přeštického regionu), který vznikl v r. 2011, se již může pochlubit významnými úspěchy, kdy jeho odchovankyně Kristýna Burlová po přestupu do Dukly Praha v r. 2019 reprezentovala ČR na silničním mistrovství Evropy. Tam byla z českých reprezentantek nejlepší a získala tak nominaci na mistrovství
světa. Je také držitelkou juniorského národního rekordu ve stíhacím závodě na 2 km a je čtyřnásobnou dráhovou mistryní ČR.
Významným mezníkem přeštického sportu byl rok 1999, kdy byl uveden do provozu venkovní sportovní areál jako součást základní školy. Přeštice tak poprvé v historii získaly atletický ovál a to s umělým povrchem. Do té doby nebylo možné v Přešticích provozovat lehkou atletiku. Při základní škole
tak mohl v roce 2007 vzniknout Školní atletický klub, jehož členové v r. 2010 získali 1. místo ve finále
oblastního mistrovství družstev Plzeňského a Karlovarského kraje. Předstihli tak kluby jako AK Škoda
Plzeň, Triatlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb a AS Domažlice. Klub se může pochlubit také individuálními výsledky členů, kde v běžeckých disciplínách má klub několik mistrů ČR a předních umístění v
halových mistrovstvích.
Pro zimní sporty nejsou v Přešticích vhodné klimatické podmínky. V současné době není v Přešticích
žádné sportoviště pro zimní sporty. Přesto zde od roku 1986 působí lyžařský oddíl, který však vyjíždí
do středisek na Šumavě. Od roku 1931 do roku 1940 se zde hrál lední hokej na otevřeném kluzišti u
řeky. Od roku 1950 do roku 1977, kdy zde již byl jen oddíl žáků, hráli hokejisté na stejném kluzišti
bez umělé ledové plochy krajský přebor. Z důvodu nevyhovujících podmínek a zejména absenci
umělé ledové plochy tento sport v Přešticích zanikl. Obnoven byl v roce 2018 partou nadšenců, a to
i přestože zde umělá ledová plocha stále chybí. Tito sportovci jsou nyní nuceni jezdit na zimní stadiony v okolí (Klatovy, Plzeň, Třemošná). Pod názvem HC Přeštice se účastní Plzeňské Hobby ligy.
Sportovní kluby v Přešticích nabízí širokou škálu sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé různých výkonnostních úrovní od výkonnostní tělovýchovy až po vrcholový sport.
3.

Demografický vývoj

Počet obyvatel ovlivňuje potřebu počtu sportovišť. Jak se v posledních 30 letech měnil počet obyvatel, ukazuje následující tabulka.
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Rok

Stav 1.1.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6 579
6 392
6 361
6 464
6 477
6 452
6 434
6 382
6 416
6 423
6 441
6 462
6 418
6 360
6 353
6 412
6 475
6 496
6 607
6 877
7 048
7 226
7 212
7 214
7 165
7 125
7 099
7 106
7 113
7 114

Narození
63
84
64
83
69
59
67
63
68
51
57
60
68
54
70
72
61
74
82
71
65
70
65
42
69
58
63
81
66
77

Zemřelí
74
77
74
84
82
77
80
77
65
64
49
64
72
65
56
64
43
53
62
68
56
50
60
56
56
67
76
70
67
66

Přistěhovalí
99
128
250
133
99
112
77
128
98
115
98
79
59
135
155
199
181
293
454
378
183
172
159
130
149
160
165
139
145
165

Vystěhovalí
159
166
137
119
111
112
116
80
94
84
124
119
113
131
110
144
178
203
204
210
242
206
162
165
202
177
145
143
143
159

Přírůstek Přírůstek Přírůstek
přirozený migrační celkový
-11
-60
-71
7
-38
-31
-10
113
103
-1
14
13
-13
-12
-25
-18
-18
-13
-39
-52
-14
48
34
3
4
7
-13
31
18
8
-26
-18
-4
-40
-44
-4
-54
-58
-11
4
-7
14
45
59
8
55
63
18
3
21
21
90
111
20
250
270
3
168
171
9
-59
-50
20
-34
-14
5
-3
2
-14
-35
-49
13
-53
-40
-9
-17
-26
-13
20
7
11
-4
7
-1
2
1
11
6
17

Stav
31.12.
6 508
6 361
6 464
6 477
6 452
6 434
6 382
6 416
6 423
6 441
6 423
6 418
6 360
6 353
6 412
6 475
6 496
6 607
6 877
7 048
6 998
7 212
7 214
7 165
7 125
7 099
7 106
7 113
7 114
7 131

Zdroj: ČSÚ

Přestože dochází k výkyvům, nikdy za sledované období počet obyvatel neklesl pod 6 350 osob. Nejvíce obyvatel žilo v Přešticích a jeho částech v roce 2012, kdy zde bylo 7 214 obyvatel. Po propadech
v následujících třech letech se pokles počtu obyvatel zastavil a od té doby stagnuje, jak je patrné z
následujícího grafu.
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Změny počtu obyvatel k 31. 12. daného roku

rok
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Z uvedeného je dobře patrné, že došlo k prudkému nárůstu počtu obyvatel mezi lety 2004 až 2011,
kdy se zvýšil počet obyvatel města o zhruba 800 lidí a od té doby zůstává více méně stabilní.
Zájem o různé druhy sportu a tím i sportoviště nebo sportovní zařízení je ovlivněn také věkem sportujících. Např. u občanů nad 35 let se nedá očekávat, že budou mít zájem o skate park, zatímco o
jízdu na in line bruslích, projeví zájem mnohem širší věkové spektrum obyvatel. Aby bylo možné určit
priority ve výstavbě různých sportovišť, je zde uvedena tabulka s počty obyvatel podle věkové struktury. Jako zdroj dat posloužila evidence obyvatel MěÚ Přeštice k 25. září 2019.
věk
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 75
76 a více

skupina
děti
mladší školní věk
mladší školní věk
starší školní věk
vysokoškoláci a předproduktivní věk
produktivní věk
produktivní věk
produktivní věk
produktivní věk
produktivní věk
produktivní věk
mladší senioři
mladší + starší senioři

počet
305
328
346
295
327
381
847
1076
823
423
447
465
529

Z tabulky vyplývá, že se počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích budou v průběhu následujících deseti let měnit jen minimálně. To má zásadní vliv na plánování kapacity sportovišť.

4.

Data z dotazníkového šetření

Pro účely tvorby Plánu rozvoje sportu nebylo prováděno zvláštní dotazníkové šetření, lze však využít
poznatky získané při jiné příležitosti. Sběr dat se uskutečnil dne 11. června 2019 během návštěvy
Protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN a zabýval se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže druhého stupně základních škol. Ankety se zúčastnilo 247 respondentů ve věku od třinácti do patnácti
let. Na základě této dotazníkové akce zpracoval nadační fond NOVÉ ČESKO se sídlem: Eliášova 4,
Praha 6, PSČ 160 00 zprávu, z níž jsou vybrány následující údaje.
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Trávení volného času:

Celkem 110 respondentů (44,53 %) uvedlo, že ve svém volném čase sportuje skoro každý den,
naopak 12 z nich (4,86 %) uvedlo, že nikdy nesportují.
Z celkového počtu 247 respondentů jich 170 (68,83 %) chodí do nějakého kroužku či kurzu, průměrně za týden v těchto kroužcích stráví 4,5 hodiny. 158 (92,94 %) respondentů, kteří chodí do
kroužku či kurzu, tam chodí rádo. Respondenti nejvíce navštěvují sportovní kroužky, na které chodí
120 (70,59 %) respondentů. Nejméně navštěvovaným kurzem je vzdělávací, do kterého chodí pouze
17 (10 %) respondentů.
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Šetření tak jasně prokázalo, jak velký je zájem o aktivní sportování v dané věkové kategorii. Z těchto
dat jednoznačně vyplývá, jak je potřebné podporovat rozvoj sportu a rozšiřovat možnosti sportovního vyžití a to jak po kapacitní stránce, tak i po stránce druhové nabídky, aby si každý mohl
vybrat podle svých tělesných, příp. i finančních možností, i když sociální situace rozhodně nepatří
mezi hlavní důvody, proč mládež nenavštěvuje nějaký kroužek.

5.

Dosavadní podpora sportu ze strany města

Jak se v posledních pěti letech vyvíjely neinvestiční dotace města Přeštice sportovním spolkům, ukazuje následující graf. Město Přeštice finančně podporuje též investiční akce. Například v letech 2016
– 2020 bylo poskytnuto v rámci kapitálových výdajů TJ Přeštice více než 12 mil. Kč na rekonstrukci a
výstavbu fotbalových hřišť.
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Neinvestiční dotace sportovním spolkům v Kč
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Na grafu níže je vidět procentní rozložení neinvestičních dotací podle zaměření jednotlivých subjektů. Sportovní spolky získávají naprostou většinu prostředků určených městem Přeštice na podporu spolků. V roce 2019 bylo na dotacích pro sport rozděleno o 354 500 Kč více než v roce 2015.
Dosud nejvíce prostředků na sport město rozdělilo v roce 2017, kdy celkové dotace činily 1 767 350
Kč.

Procentní podíl na čerpání dotací
za r. 2015 až 2019
2%
4%
kultura

25%

sport
školství, děti a mládež

1%

ostatní zájmová činnost

68%

zdravotnictví a sociál. péče
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Dlouhodobě jsou ze strany města finančně podporovány sportovní spolky, avšak město nemá dosud zavedený systém přímé finanční podpory zvlášť talentovaným sportovcům, kteří dosahují významných úspěchů na národní, případně i mezinárodní úrovni. Péči o talenty by měla být věnována pozornost, neboť jsou to oni, kdo inspirují, popularizují svůj sport a přitahují pozornost médií
nejen na svoji osobu, ale i na město, které reprezentují.
6.

Přehled sportovní vybavenosti

Tato část mapuje přehled sportovních možností a sportovišť v roce 2019. Slouží jako východisko pro
stanovení cílů a priorit v oblasti sportu.
Sportoviště a sportovní areály jsou ve většině případů v majetku města, příp. jeho příspěvkových
organizací. Spolky vlastní jen necelou polovinu sportovišť a sportovních zařízení. Z uvedeného je vidět, že sportovní vybavenost je zde poměrně dobrá, avšak negativně se projevuje velká roztříštěnost, kdy jsou sportoviště rozeseta po celém městě, což zvyšuje náklady na údržbu a provoz. Komplikuje to také možnosti vybudování dostatečných parkovišť pro návštěvníky sportovních utkání a
soutěží. Nedostatečná kapacita parkovišť u sportovních zařízení se negativně projevuje zejména při
významnějších sportovních utkáních, kdy již tak špatné možnosti parkování ve městě krátkodobě
rychle zhoršují. Mnohá sportoviště jsou v ne zcela uspokojivém stavu a na svoji revitalizaci budou
potřebovat větší investice nejlépe za využití dotačních programů od státu příp. EU.
Přestože 55 % sportovních zařízení vzniklo až po roce 1989, budou mnohá i z těchto relativně nových
zařízení vyžadovat další investice, neboť pro účely sportu byly mnohdy adaptovány budovy nebo
jejich části původně určené ke zcela jiným účelům. Ve snaze rychle a někdy hlavně levně uspokojit
poptávku po sportovních zařízeních nebyl brán v úvahu jejich případný rozvoj, a proto již nyní narazily na své limity. Toto se týká i soukromých podnikatelských aktivit.
Seznam stávajících sportovních zařízení a jejich přístupnost pro veřejnost ukazuje následující tabulka.
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typ sportovního zařízení
fotbalové hřiště
venkovní sportovní areál
multifunkční hřiště s umělým
povrchem (národní házená,
florbal)
tenisové kurty
multifunkční a basketbalové
hřiště (asfaltové)
antukové volejbalové hřiště

vlastník
Tělovýchovná jednota
Přeštice z. s.
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

adresa sport. zařízení
Průmyslová
Na Jordáně 1146

přístup pro neorganiz.
veřejnost

v provozu od

ne

(1921) tráva od 1985

za poplatek

1999

ne

1966 poslední úpr.
povrchů 2017

poznámka

Tělovýchovná jednota
Přeštice z. s.

Palackého

TJ Sokol Přeštice

Poděbradova 468

volně

1975

TJ Sokol Přeštice

Poděbradova 468

volně

1975

Poděbradova 468

volně

1975

Vrchlického 1090

ne

1985

tělocvična ZŠ
tělocvičny - velká, malá
lezecká stěna
gymnastický sál
tělocvična
tělocvična - ZŠ a MŠ Skočice
loděnice - budova
venkovní posilovna - loděnice

TJ Sokol Přeštice
Tělovýchovná jednota
Přeštice z. s.
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
TJ Sokol Přeštice
ZŠ a MŠ Skočice
město Přeštice
město Přeštice

Rebcova 386
Na Jordáně 1146
Na Jordáně 1146
Na Jordáně 1146
Poděbradova 468
Skočice 98
V Brance 1344
V Brance 1344

za poplatek
za poplatek
ne
ne
ne
ne
volně

1911
1998
1998
1998
1929
1911
(1943) 2015
2016

házenkářský areál

TJ Sokol Žerovice, z.s.

Žerovice

po dohodě zdarma

před r. 1989

Tř. 1. máje 1094

za poplatek

1987

Nepomucká 211
Městský park

za poplatek
volně

2002
2004

parcela 1255/6

tělocvična ZŠ

kuželkové dráhy
dráhy pro bowling
víceúčelové asfaltové hřiště
víceúčelové hřiště na
Chmelnicích

Tělovýchovná jednota
Přeštice z. s.
Aulíková Olga
město Přeštice

pozemek 845/6 ČR, ostatní TJ Sokol
Žerovice

město Přeštice

proti č.p. 1258

volně

2010

p. p. 238/75

skate park

město Přeštice

Městský park

volně

2004

prvky demontovány
- do jiné lokality

víceúčelový sál
posilovna
posilovna
posilovna

město Přeštice
Jiří Hrubý
Petr Kreysa
Václav Hořký

Masarykovo nám. 311
Hlávkova 62
Palackého 460
Rybova 219

za poplatek
za poplatek
za poplatek
za poplatek

před r. 1989
1992
2010
2018

pouliční asfaltové hřiště

město Přeštice

pozemek 394/8 (nad ZŠ
Rebcova)

volně

2004

po dohodě

před r. 1989

volně

2018

volně

2019

střelnice
sportovně rekreační areál
Skočice
pumptrekový areál

město Přeštice, p.č. 2152 Zámostí 1143
2.944 m2, st.p.č. 2246
sportovně rekreační areál
město Přeštice
Skočice
město Přeštice
Přeštice

jóga
BlueHouse
Butcher's gym
nejedná se o
plnohodnotné
hřiště
KVZ patří st.p.č. 2283
vč. budovy č.p. 1143

Dále je stručně popsán stav sportovišť a tělovýchovných zřízení, patřících městu Přeštice, jeho příspěvkovým organizacím nebo spolkům.
Fotbalová hřiště TJ Přeštice
Stávající hřiště bylo do provozu uvedeno v r. 1940 jako škvárové, když se od r. 1921 hrálo na jinde
umístěném hřišti. Později bylo hřiště několikrát upravováno a modernizováno, stejně jako tribuny a
zázemí. Poprvé zde byla položena tráva v r. 1985 a v souvislosti s tím bylo následně zřízeno tréninkové hřiště. Po poslední modernizaci v r. 2017 hřiště a zázemí splňuje mezinárodní standardy, proto
se zde od té doby každoročně pořádají mezistátní zápasy různých věkových kategorií. V současné
době zejména tréninkové hřiště kapacitně nepostačuje, což se projevuje i na jeho technickém stavu.
Na podzim roku 2020 byla zahájena výstavba hřiště s umělým povrchem.
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Venkovní sportovní areál ZŠ Josefa Hlávky Na Jordáně
Areál vznikl v r. 1999, využívá zázemí tělocvičen, které jsou v sousedství. Travnaté fotbalové hřiště
svými rozměry jen o málo nevyhovuje mezinárodním standardům. Vinou chyb při výstavbě, nesprávně prováděnou údržbou a vysokého zatížení je nyní na hranicích možností pro využívání k tréninku fotbalistů. Běžecké dráhy s umělým povrchem jsou v částečně vyhovujícím stavu. Po více než
dvacetiletém využívání je nutná větší rekonstrukce nejenom povrchu, ale i podkladních vrstev z důvodu změn v podloží běžeckých drah. V areálu je dále doskočiště pro skok daleký, trojskok a pro skok
vysoký. Za fotbalovým hřištěm se nachází sektor pro vrh koulí. Za běžeckým oválem je jedno antukové víceúčelové hřiště (tenis, odbíjená), které není příliš využívané a na jeho místě se počítá s vybudováním hřiště na beachvolejbal a dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem (tenis, házená).
Především povrch hřiště s umělým trávníkem je na hranici své životnosti.
Multifunkční hřiště s umělým povrchem (areál národní házené)
Od r. 1928 je hřiště na stejném místě. Za počátek regulérního hřiště lze brát r. 1966, kdy byly provedeny drenáže a škvárový povrch. V roce 1976 byla škvára nahrazena asfaltem. Na ten byl v r. 2004
poprvé položen umělý povrch, který však příliš nevyhovoval. Proto bylo v roce 2014 přistoupeno
k modernizaci a byl zde položen nový umělý povrch. Již před tím v r. 2010 byly přestavěny a rozšířeny
šatny. Hřiště nyní využíváno kromě národní házené také pro florbal. Areál je v současnosti ve velmi
dobrém stavu.
Tenisové kurty – areál Sokolovny
Zdejší tři kurty vznikly v roce 1975 jako klasické antukové. Kurty jsou pravidelně každoročně udržovány a je obnovován antukový povrch tak, že splňují všechny podmínky na kvalitu nutnou pro závodní spot. Nově jsou doplněny o potřebné zázemí, k dispozici jsou dvě šatny pro hráče, šatna pro
rozhodčí a sociální zařízení včetně sprch. Toto nové zázemí v hodnotě 1 000 000 Kč bylo vybudováno
v letech 2001 a 2002 na náklady České obce sokolské. Původní noční osvětlení nemělo v podstatě
žádné využití, a proto bylo odstraněno.
Multifunkční a basketbalové hřiště
Hřiště s asfaltovým povrchem z roku 1975 v areálu Sokolovny. Je pravidelně udržováno, zejména
musí být obnovovány basketbalové koše. Hřiště je veřejnosti volně přístupné.
Antukové volejbalové hřiště
V těsném sousedství multifunkčního a basketbalového hřiště. Pochází ze stejné doby. Díky pravidelné údržbě je v relativně dobrém stavu. I toto hřiště je veřejnosti volně přístupné.
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Tělocvična TJ – hala ve Vrchlického ul.
Tato tělocvična byla vybudována v roce 1985 částečně jako řešení nedostatečné kapacity školních
tělocvičen. Jedná se o lehkou montovanou halu, která od svého vzniku prošla modernizací 2004,
která se týkala vytápění, osvětlení a částečné výměny zasklení. V současné době je využívaná
zejména basketbalovým oddílem a pro základní a rekreační tělesnou výchovu. Stav budovy není v
současné době uspokojivý zejména s ohledem na nevyhovující parametry její stavební obálky spočívající ve významných únicích tepla a již nyní vyžaduje zásadní rekonstrukci. Pokud by se z ekonomického hlediska ukázala rekonstrukce jako nevhodná, bude nutné navrhnout a zrealizovat novostavby
víceúčelové haly v jiné vhodné lokalitě, kde budou moci být rozměry přizpůsobeny aktuálním potřebám a kde bude zároveň zajištěno i její patřičné zázemí (přístup, parkoviště apod.)
Tělocvična ZŠ Josefa Hlávky v Rebcově ul.
Tělocvična byla ke škole přistavěna v r. 1911. Samotná tělocvična je v relativně dobrém stavu. V roce
2016 byly zřízeny šatny a sprchy, které odpovídají současným hygienickým standardům. V roce 2020
byla realizována kompletní rekonstrukce podlahy (výměna parket) a obložení stěn. Z tohoto důvodu
zde nejsou v dohledné době očekávány další nutné investice.
Tělocvičny ZŠ Josefa Hlávky v ul. Na Jordáně
Dvě tělocvičny, slouží především pro potřeby školy a sportovních oddílů. Vznikly v r. 1998, přesto
jejich podlahy již musely projít renovací. Ve velké tělocvičně byla v r. 2019 vyměněna palubková
podlaha za litou polyuretanovou. Nyní jsou dobrém stavu, zázemí je na velmi dobré úrovni.
Lezecká stěna
Je součástí vnitřních sportovních prostor školy. Omezená je výškou stropu, v důsledku toho je
vhodná zejména pro začátečníky. Stěna je v dobrém technickém stavu.
Gymnastický sál ZŠ Josefa Hlávky v ul. Na Jordáně
Slouží pro potřeby školy a široké veřejnosti. Byl postaven společně s tělocvičnami v r. 1998. Po celé
délce je osazen zrcadly. V celém sále byla vyměněna podlahová krytina a doplněna audiovizuální
technika. V současnosti je v dobrém stavu.
Tělocvična – Sokolovna
Tělocvična v budově Sokolovny vznikla v r. 1929. Příležitostně je využívána i pro kulturní a společenské akce. Samotná tělocvična je díky pravidelné péči v dobrém stavu. Prostory šaten pro sportovce
byly sice průběžně opravovány, avšak nyní zasluhují větší modernizaci. Je třeba též doplnit a zmodernizovat vybavení. Sociální zařízení, stejně jako všechny elektrické instalace, byly po převzetí Sokolem vyměněny. Přestože současné sociální zařízení splňuje hygienické požadavky, je již zastaralé
a bude nutné jej patřičně adaptovat. Velkým problémem je současný stav střešní krytiny a kondice
systému vytápění. V obou případech je nutno do budoucna počítat s velkými investicemi řádově v
miliónech korun.
Tělocvična ZŠ a MŠ Skočice
Tělocvična byla v budově školy zřízena již při její výstavbě a je tak s různými přestávkami v provozu
od r. 1911. Po té, co sloužila jako mateřská škola, se naposledy obnovila v roce 1997. K tělocvičně
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v minulosti patřilo i skladiště sportovního náčiní, které však bylo zrušeno a na jeho místě je nyní
školní kuchyně. Na povrchu je položeno linoleum. Tělocvična je v dobrém stavu, ale již neumožňuje
další rozvoj. Toho je možné docílit pouze moderním vybavením. Na něj bude i v budoucnu třeba
finančních prostředků.
Loděnice - budova
Převážně dřevěná budova z r. 1943 prošla v roce 2015 nákladem 9,88 mil. Kč celkovou revitalizací,
kterou hradilo město Přeštice. Nyní je plně funkční a vyhovující. Slouží pro uskladnění lodí a část je
vyčleněna pro posilovnu. Dá se předpokládat, že delší dobu bude postačovat pouze běžná finančně
nenáročná údržba.
Venkovní posilovna – loděnice
Zcela se nachází v roce 2016 nově instalované nářadí, které je přístupné veřejnosti zdarma a bez
omezení. Pokud se nestane obětí vandalismu, nebude potřeba dalších investic
Házenkářský areál – Žerovice
Víceúčelový areál, jehož součástí je v současnosti již silně zanedbané zatravněné hřiště na národní
házenou, využívané jen příležitostně pro jiné sporty, příp. i pro mimosportovní aktivity a dále antukový tenisový kurt, nyní využíván spíše jen pro nohejbal. Tenisový kurt je přibližně 45 let starý. Areál
je uzamčený, po dohodě s uživatelem TJ Sokol Žerovice však přístupný zdarma.
Kuželkové dráhy – Hotel Sport
Dráhy jsou součástí budovy hotelu a restaurace Sport (nyní Přeštická svině) ve vlastnictví TJ Přeštice
z.s. a vznikly společně v r. 1987. Od té doby jsou stále v provozu, byť bylo modernizováno zvedací
zařízení a ukazatel skóre. Dráhy byly renovovány v r. 2018. Současný stav je tedy velmi dobrý.
Dráhy pro bowling
Dvě bowlingové dráhy s provázkovým zdvihacím zařízením jsou doplňkem soukromého hudebního
klubu, který má podnikatelský charakter. Počet drah, systém zdvihu kuželek a přilehlý prostor neumožňuje konání regulérních soutěží a slouží jako doplněk spíše pro zábavu než pro aktivní sportování.
Víceúčelové hřiště v Městském parku
Ohrazené, volně přístupné asfaltové hřiště, nejčastěji využívané pro basketbal (lze i pro jiné míčové
sporty). Hřiště vzniklo jako součást parku v r. 2004 především pro využívání volného času mládeže.
Je bez omezení volně přístupné. Nyní vyžaduje pouze běžnou údržbu povrchu, basketbalových košů
a ohrazení.
Víceúčelové hřiště Na chmelnicích
V obytné zóně Na chmelnicích bylo společně s cvičnou in-line drahou vybudováno v roce 2010 víceúčelové oplocené hřiště s umělým povrchem. Hřiště je volně přístupné. Je vhodné především pro
basketbal, malou kopanou a volejbal. Hřiště vyžaduje pouze průběžnou běžnou údržbu.
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Skate park
Malé zařízení o rozloze cca 20 m x 15,5 m vzniklo jako součást Městského parku pro sportovní vyžití
veřejnosti. Byl volně přístupný 24 hod denně. Překážky v dobrém stavu jsou v současné době demontovány a uloženy. Nyní se uvažuje o vybudování skateparku na jiném vhodnějším místě z důvodu stížností obyvatel blízkých domů na hluk způsobený provozem (skateboardy, koloběžky).
Víceúčelový sál – Kulturní a komunitní centrum Přeštice
Společenský víceúčelový sál (tzv. velký sál) v budově, která byla postavena v 19. století jako hotel.
Jeho primárním určením nikdy nebylo sportování. Proto také nemá odpovídající zázemí. V současné
době je využíván pro kurzy jógy. Sál je průběžně opravován a modernizován avšak za účelem konání
kulturních a společenských akcí. Ani nadále se nepočítá s tím, že by měl ve větším měřítku sloužit
pro sportovní účely. Proto není důvod zřizovat zde zázemí pro sportovce.
Pouliční asfaltové hřiště
Hřiště vzniklo v zejména pro to, aby byl lépe využit prostor nad základní uměleckou školou mezi
ulicemi Poděbradova – Rebcova. Je využíváno pro výuku běhů (sprinty) a míčových her při hodinách
tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ, avšak pro tento účel nemá vhodný povrch. Hřiště je volně přístupné
veřejnosti, jsou zde tyče pro šplhání, hrazda a basketbalové koše. Hřiště rozměrově neodpovídá
sportovním pravidlům. Je primárně určeno pro rozšíření sportovních možností neorganizovaných
zájemců o sport. Na stavu vybavení, je vidět, že se zde dlouho neprováděla žádná údržba. V současné
době probíhá jeho rekonstrukce spočívající v jeho rozšíření, výměně povrchu a doplnění vybavení
dle požadavků ZŠ, které odpovídá současným trendům.
Areál střelnice
Areál bývalého Svazarmu, který byl v 80. letech postaven pro potřeby výcviku branců. Členové
spolku Klub vojáků v záloze Přeštice (KVZ) se snaží s přispěním města celý areál udržovat v provozuschopném stavu. V budově střelnice je umístěno 6 střeleckých stanovišť s možností střelby na 25 a
50 m. V areálu je též umístěna samostatná budova klubovny, kde probíhají teoretické přípravy žadatelů o zbrojní průkaz. Jsou zde pro veřejnost pořádány Dny otevřených dveří, na kterých si mohou
zájemci pod dohledem členů KVZ vyzkoušet sportovní střelbu. Prostory střelnice využívají i příslušníci Městské Policie Přeštice a PČR k aktivnímu výcviku. Do budoucna je zde nutné počítat nejen
s údržbou, ale s i modernizací ve větším rozsahu.
Sportovně rekreační areál Skočice
Historie sportovního areálu začala výstavbou hasičské nádrže v roce 1979. Od té doby byla nádrž
využívána jednak jako hasičská zásobárna vody a jednak jako koupaliště. Přilehlá plocha hřiště pak
byla využívána především pro hasičský sport a fotbal. Ještě v devadesátých letech zde bylo také
hřiště na tenis, nohejbal a volejbal. Zájem o využití fotbalového hřiště však klesal jednak díky sociodemografickému vývoji a také díky jeho upadající technické kvalitě. Dnes je pro fotbal hřiště prakticky nepoužitelné, mládež velmi občasně využívá jednu bránu. Na základě studie „Revitalizace sportovně – rekreačního areálu koupaliště Skočice“ z února 2016 a také na základě požadavku ZŠ byla v
průběhu roku 2018 vybudováno z prostředků města Přeštice běžecká dráha v délce 60 m s umělým
povrchem, včetně doskočiště pro skok do dálky. V současné době je tato dráha s doskočištěm jediným sportovním prvkem v areálu. Do budoucna se, v souladu se zmíněnou studií, počítá s dalším
rozvojem areálu, v závislosti na aktivitě rezidentů a dle finančních možností města, viz kap. 14.2
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Pumptrekový areál
Nejnovější sportoviště v Přešticích rozšiřující možnosti cyklistiky, dokončené v druhé polovině roku
2019 v prostoru bývalé skládky komunálních odpadů pod Obecním lesem. V areálu se nachází
pumptreková dráha, trail pro začátečníky i pokročilé a dirtjump dráha. Nepředpokládá se, že by bylo
nutné v následujících letech do údržby tohoto areálu dále investovat větší prostředky, ale je možné
další rozšiřování nových sportovišť. Případné další investice budou směřovat do napojení areálu na
bezpečnou přístupovou cestu.
Z přehledu a následného popisu stavu sportovišť je vidět, že jich většina buď vznikla, nebo byla zásadně rekonstruována po roce 1989. Přesto některá z nich, včetně soukromých zařízení, již nesplňují
aktuální požadavky. Současně je vidět, že se TJ Přeštice z. s. daří získávat finance a následně modernizovat svá sportoviště a zařízení výrazně lépe než Tělocvičné jednotě Sokol.

7. Sportovní organizace působící v Přešticích
7. 1. Spolky
Subjekty působící v katastru města Přeštic a jeho částí, zabývající se sportem přehledně uvádí následující tabulky. V první z nich jsou subjekty, které splňují definici sportovních organizací danou zněním § 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
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název spolku

sídlo

Tělovýchovná jednota Přeštice z. s.
http://www.tjprestice.wz.cz/subjekty.html

Tř. 1. máje 1094, Přeštice

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

Poděbradova 468, Přeštice

Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava

V Brance 1344, Přeštice

KČT, odbor Úhlava
http://www.kct-uhlava.com/index.php
TJ Sokol Žerovice, z. s.
Bežecký klub Přeštice, z. s.
COPR z. s.
http://www.copr.cz/
Spolek ŠK BSOD 334 01 Přeštice
Klub vojáků v záloze Přeštice

V Brance 1344, Přeštice
Žerovice 145
Karlova 598, Přeštice
Havlíčkovo nám. 260,
Přeštice
Husova 954, Přeštice
Zámostí 1143. Přeštice

IČO

činnost
badminton
basketbal
cyklistika
florbal
fotbal
kanoistika
kuželky
lyžování
00478300 národní házená
pěší turistika
silový trojboj
sportovní modelářství
šachy
vodní turistika
volejbal
vzpírání
základní a rekreační těles. výchova
rodiče s dětmi
moderní gymnastika
aerobic
gymnastika
18240143
florbal
stolní tenis
tenis
všestrannost
vodní turistika
72056525
eskymování
vodní turistika
71152857
vodní slalom
48333000 národní házená
04787269 přespolní běh
04510569

cyklistika MTB

08879371
49182315

hraní šipek
střelba

COPR z.s. je odlišný subjekt než cyklistický oddíl Tělovýchovné jednoty Přeštice, který rovněž působí pod zkratkou COPR. COPR z.s. sdružuje pouze dospělé osoby, které pořádají různé soutěže a
osvětové akce a má podstatně méně členů, než oddíl COPR Tělovýchovné jednoty Přeštice. Oddíl
COPR Tělovýchovné jednoty Přeštice se zaměřuje na vyhledávání talentů a práci s nimi viz str. 5.
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Následující tabulka pak ukazuje počty organizovaných sportovců v roce 2019.

Spolky (Přeštice + místní části)

Asociace TOM ČR, TOM 20902
Úhlava
KČT, odbor Úhlava
TJ Sokol Žerovice, z. s.
Bežecký klub Přeštice, z. s.
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s.
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
COPR z. s.
Klub vojáků v záloze Přeštice
CELKEM

Počet
členů
2019

Podíl
Podíl dětí
seniorů
Z toho
a mládeže
nad 65 let
Z toho do
seniorů
na
na
18 let-2019 nad 65 let - členské
členské
2018
základně
základně
v%
v%

28

20

0

71%

0%

45
28
22
964
278
3
41
1 409

22
0
8
398
128
0
0
576

1
6
0
90
60
1
7
165

49%
0%
36%
41%
46%
0%
0%

2%
21%
0%
9%
22%
33%
17%

Pozitivní je skutečnost, že i ve věkové kategorii nad 65 let je ještě 11,7 % organizovaných sportovců.
Sportujících v této věkové kategorii však může být i více, neboť placené kurzy jógy, pořádané např.
KKC Přeštice navštěvují i tyto věkové skupiny obyvatel a tito sportující nejsou nikde organizováni.
Starší občané se kromě toho věnují zejména pěší turistice, mnozí rovněž neorganizovaně.
Zcela dominantním sportovní organizací je TJ Přeštice a to jak počtem členů, tak i rozmanitostí sportovní nabídky.

Členská základna v r. 2019
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Asociace
TOM ČR,
TOM 20902
Úhlava

KČT, odbor
TJ Sokol Bežecký klub Tělovýchovná Tělocvičná
COPR z. s. Klub vojáků v
Úhlava
Žerovice, z. s. Přeštice, z. s. jednota jednota Sokol
záloze
Přeštice z. s.
Přeštice
Přeštice

Stránka | 19

Sportovci do 18 let v r. 2019
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

7. 2. Podnikatelské subjekty působící v oblasti sportu na území města Přeštic.
V tabulce níže jsou pro úplnost přehledu sportovních možností uvedeny podnikatelské subjekty
v oblasti sportu, působící na území města. Jejich služeb využívají zejména neorganizovaní občané.
název (jméno a příjmení)
Helena Böhmová (Taneční a pohybové
studio Hely)
Petr Kreysa
Jiří Hrubý

Lišice 46

76373240

Zemětice 17
Hlávkova 62, Přeštice
Masarykovo nám. 111,
Přeštice

7656969
40509761

činnost
BOSU
pilates
posilování
posilování

48333107

jóga

Petr Chrastil

Chlumčany 162

87139847

Andrea Kullová (BeFit Studio)

Slunečná 1366, Přeštice

02442582

Mgr. Martina Opatrná
Václav Hořký

Polní 794, Přeštice
Zálesí 5

40509460
07091974

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

8.

sídlo

IČO

boj. umění a
sebeobrana
bodystyling - bosu,
FitBox
fitness
posilování

adresa provozovny
Palackého 460, Přeštice
Palackého 460, Přeštice
Hlávkova 62, Přeštice
Masarykovo nám. 111,
Přeštice
ZŠ Rebcova 386, Přeštice
Palackého 460, Přeštice
Na Jordáně 1146, Přeštice
Rybova 291, Přeštice

Sportovní možnosti pro neorganizované

Neorganizovaní zájemci o sport mohou kromě nabídky soukromých subjektů využívat i volně přístupná sportovní zařízení a sportoviště viz tabulka na str. 12. Mimo to oddíl pěší turistiky Tělovýchovné jednoty Přeštice pravidelně zveřejňuje plány společných pěších výletů a umožňuje účast na
nich i neorganizovaným zájemcům z řad veřejnosti.
V areálu KČT u loděnice jsou všem celoročně zdarma přístupná různá posilovací a protahovací zařízení.
Spolky činné v oblasti sportu pořádají různé závody, kterých se mohou účastnit i neorganizovaní
sportovci. Mezi nejznámější akce patří Schodoběh, který pořádá Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
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pravidelně jednou ročně již od r. 2011. Jedná se o závod v běhu do schodů ke kostelu a účastní se
jej všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po seniory nad 70 let.
Asi nejmasovější otevřenou akcí je seriál cyklistických terénních závodů pro děti ve věkové kategorii
mladších 4 let až po 14 leté nazvaný Talent Cup. Závody se pořádají od roku 2014.
Další dnes již pravidelnou akcí (od r. 2016) je přespolní běh Přeštická desítka pořádaný Běžeckým
klubem Přeštice.
Nejmladší občané Přeštic mohou pro rozvoj svých schopností a dovedností využívat veřejně přístupná dětská hřiště, která jsou postupně modernizována a rozšiřována. Nacházejí se v místních částech Skočice, Zastávka, Žerovice - u hostince a na návsi, ve městě samotném U Trati – Pohorská, U
ZUŠ Poděbradova, Smetanova – K Cihelně, Smetanova u č. p. 789, Na Chmelnicích - dětské hřiště,
Havlíčkovo náměstí, Městský park, Slovenská, Kollárova, Luční/Gagarinova, Slunečná/Palackého.

9.

Vize

Město Přeštice:
 deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho úrovních (od
rekreační až po vrcholový)
 uznává svoji vlastní zodpovědnost za zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní
politiky
 uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě dětí a mládeže, jako
účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů
 uvědomuje si rovněž úlohu sportu v životě seniorů, kterým pohybové aktivity zachovávají a
zvyšují fyzickou a psychickou kondici, což se kladně projevuje v kvalitě jejich života
 otevřeně se hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity.
Všechny tyto zásady pak promítá do vize nazvané

„Přeštice – město s širokými možnostmi sportovního vyžití pro všechny

věkové kategorie“.
Pro naplňování této vize bude vedení města podporovat aktivity směřující k uspokojování poptávky
po sportovních aktivitách celého věkového spektra svých občanů. Za tím účelem bude nápomocno
při rozšiřování nabídky sportovišť. V oblasti výkonového sportu bude podporovat talentované jedince a přednostně také dětské a mládežnické oddíly a družstva.

10.

Strategický cíl

Pro oblast sport – volný čas je definován strategický cíl ve Strategické rozvojovém plánu města Přeštic na léta 2020 až 2025 takto:
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„Trvalá podpora činnosti spolků, sportovních oddílů i neformálních skupin občanů města působících v oblasti sportu i jiných forem volnočasových aktivit na území města.“
Tímto plánem rozvoje sportu se strategický cíl ještě rozšiřuje o: „Zvyšování nabídky pestrosti sportovních zařízení pro všechny věkové skupiny a podpora rozvoje nových druhů sportů.“ Zcela konkrétními strategickými cíli jsou pak vybudování krytého plaveckého bazénu a umělé ledové plochy.

11. Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
11. 1. Přímá finanční podpora
Dosavadní neinvestiční finanční podpora je shrnuta na str. 9 a 10 tohoto Plánu rozvoje sportu. Město
Přeštice bude i nadále podporovat rozvoj sportu provozními dotacemi sportovním spolkům, na což
je v rozpočtu vyhrazená položka. Kromě provozních dotací poskytuje město i investiční dotace, které
individuálně schvaluje rada města příp. zastupitelstvo města. Investiční dotace mají za úkol zlepšit
stávající sportoviště a zařízení, příp. vznik nových.
Další přímou finanční podporou je poskytování půjček ze strany města, aby sportovní spolky mohly
předfinancovat projekty hrazené z dotací.
11. 2. Propagační forma podpory
Sportovním spolků je zdarma poskytován prostor pro prezentaci své činnosti v měsíčníku Přeštické
noviny. Zdarma mohou také využívat hlášení městského rozhlasu pro oznamování konání akcí a
sportovních utkání.
11. 3. Společenská forma podpory
Významnou formou společenské podpory je každoroční vyhodnocování nejúspěšnějších sportovců
okresu, na níž se město aktivně podílí a kde jsou nominováni a odměňováni i sportovci z Přeštic.
Počítá se se zachováním této tradice i do budoucna.
Další formou společenské podpory je přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve
městě a dále poskytování drobných dárků a propagačních předmětů na nejrůznější sportovní akce
ve městě.
11. 4. Materiálně – technická forma podpory
Město plánuje výstavbu nových sportovních zařízení a sportovišť jak s využitím vlastních zdrojů, tak
i státních příp. evropských dotací. Podrobněji je uvedeno v kapitole 13. Město dále počítá i s pomocí
při vypořádávání majetkových vztahů k pozemkům sportovišť, která nejsou ve vlastnictví majitelů
sportovních zařízení a hřišť.

12.

Rozvojové potřeby

Z přehledu sportovišť a sportovních zařízení (kapitola 6.) vyplývá, že v Přešticích nejsou vytvořeny
podmínky pro zimní sporty – zejména zde není žádná umělá ledová plocha (vzhledem k poloze a
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podnebí nemá smysl uvažovat např. o vytvoření běžecké trati). Nejbližší zimní stadiony se nachází
v Plzni a Klatovech.
Z pohledu veřejnosti ještě více chybí plavecký bazén. To zároveň komplikuje výuku plavání jak v mateřských školách, tak i v základní škole, kdy se musí objednávat doprava a volná kapacita bazénů
zejména v Plzni. Výuka se tak komplikuje a prodražuje. Skutečnost, že v Přešticích chybí plavecký
bazén, ztěžuje a prodražuje i zimní přípravu členů Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava a KČT, odbor Úhlava, kteří na nácvik eskymování jezdí v zimě do plaveckých bazénů v Plzni. Jen v roce 2019
takto vyjeli 8 x. Přitom tito sportovci dosahují významných úspěchů na úrovni ČR. To, že plavecký
bazén velmi chybí veřejnosti, je dlouhodobě potvrzováno každoročními dotazníky 10 P města Přeštice (10 P = 10 nejpalčivějších problémů jak je vnímá veřejnost), které se zjišťují v rámci projektu
Zdravého města. Plavecký bazén se zde opakovaně objevuje v různých podobách, z poslední doby
v letech 2014, 2018 a 2019. Absence plaveckého bazénu je pro Přeštice o to citelnější, že se zde
nenachází ani žádné koupaliště.
V Přešticích a nejbližším okolí se nenachází žádná cyklostezka. Jsou zde pouze cyklotrasy, které vedou po komunikacích I. a II. třídy, což není z hlediska bezpečnosti vhodné, a pro in-line bruslení je
k dispozici jen okruh v délce 230 m, široký cca 4 m. Proto je veřejností hojně využívána nedávno
vybudovaná hlavní polní cesta (HPC) směrem na Dolní Lukavici. Jedná se však o řešení provizorní a
dlouhodobě nevhodné. I požadavek na výstavbu cyklostezky nebo cyklostezek se opakovaně vyskytuje na seznamu 10 P – v letech 2015, 2016 a 2018.
Do budoucna také bude zapotřebí zajistit finanční prostředky na modernizaci venkovních sportovišť
v majetku Tělocvičné jednoty Sokol, která všechna pocházejí z poloviny sedmdesátých let 20. století
a dosud neprošla zásadní modernizací. Obdobně je nutné plánovat též rozsáhlou rekonstrukci sportovní haly ve Vrchlického ulici. Řešením může být také výstavba nového multifunkčního sportovně
kulturního areálu. Tento projekt je součástí zásobníku Strategického rozvojového plánu města Přeštice 2018-2024 (SRP S25). Toto víceúčelové zařízení se zázemím pro halové sporty a odpovídající
kapacitou hlediště pro diváky bude mít vhodné rozměry, jeho konstrukce splní aktuální požadavky
na spotřebu energií a bude umístěno na dobře přístupném místě s dostatečnou kapacitou pro parkování.

13.

Plánovaný rozvoj sportovišť

Zastupitelstvo města Přeštice vědomo si prospěšnosti sportu a faktu, že nabídka moderních sportovišť zvyšuje atraktivitu města pro jeho obyvatele i návštěvníky, buď již připravuje, nebo má ve strategickém rozvojovém plánu alespoň zahrnutu výstavbu nových sportovišť a zařízení uvedených níže.
Kromě toho zaměří pozornost na údržbu resp. modernizaci některých stávajících sportovišť a zařízení podle potřeby viz kapitola 6. Přehled sportovní vybavenosti.

Současný územní plán tvorbu nových ploch pro sport nezahrnuje a většinou pouze rozšiřuje stávající
areály. V textové části Územního plánu Přeštice je v kapitole D.3. Občanské vybavení uvedeno:
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„Územní plán respektuje stabilizované a vymezuje nové plochy občanského vybavení. Nové plochy
občanského vybavení situuje územní plán do Přeštic:
1. plochy pro sport a rekreaci v návaznosti na tok Úhlavy a v nivě této řeky;
2. plocha pro sport a rekreaci v návaznosti na severní rozvojovou plochu Přeštic pro bydlení při silnici
I/27;
3. plocha pro areál cyklokrosu na jihovýchodní okraji Přeštic a podél silnice II/230;“.
V současné době se pracuje na aktualizaci Územního plánu města Přeštice, během níž dojde k vyhodnocení stávajících území z hlediska využití a dostatečnosti kapacity těchto ploch. Vydání změny
Územního plánu Přeštice lze očekávat v horizontu několika let.

13. 1. Akce dokončené v roce 2019
Pumptreková dráha – celkový náklad 701 tisíc Kč, z toho dotace činila 567 tisíc Kč. Realizací této akce
vyšlo město vstříc zájemcům o tento nový druh cyklistického sportu, přičemž využilo zrekultivovaný
prostor bývalé skládky komunálního odpadu a nedošlo tak k záboru zemědělsky využívané plochy.

13. 2. Připravované investiční akce na období 2020 až 2030, mající vliv na rozvoj sportu
Zde je uveden výčet připravovaných akcí k rozvoji sportu v Přešticích. V případě, že je akce zahrnuta
ve Strategickém rozvojovém plánu, je u ní uvedeno i číslo projektu.
Vybudování tréninkového fotbalového hřiště s umělým povrchem – předpoklad dokončení jaro
2021 – celkový náklad je 17 mil. Kč, z toho město přispělo TJ Přeštice částkou 5 mil. Kč.
Rekonstrukce hřiště v Rebcově ulici (par. č. 394/8) – realizace v r. 2020-1, předpokládaný náklad
4,538 mil. Kč.
V připravovaném období jsou zařazeny i rekonstrukce běžeckého oválu a multifunkčního hřiště s
umělým povrchem v prostoru sportovního areálu základní školy.
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Další zvyšování počtu a rozšiřování rozmanitosti outdoorových fitness prvků.
Postupná úprava a dobudování sportovně rekreačního areálu ve Skočicích. Na základě zpracované
studie se předpokládá vybudování multifunkčního sportoviště, které umožní hru volejbalu, nohejbalu, tenisu a košíkové. Projekt předpokládá i zřízení tzv. fit stezky s náčiním pro zlepšení obratnosti
a pohybových dovedností, rovněž s malým bike parkem, odrazovou tenisovou stěnou a travnatou
plochou pro hřiště a hasičský sport.
Přemístění skate parku – probíhá výběr vhodné lokality, termín realizace nejpozději do r. 2025.
Další rozvoj pumptrekového areálu – je zpracována studie, která řeší návrh přístupové trasy. Ta je
navržena od Loděnice okolo zahrádek, po louce k silničnímu mostu a dále okolo střelnice k areálu
pumptreku. Studie obsahuje ještě další rozšíření možností cykloareálu vybudováním překážkové
dráhy pro cykloamatéry a dráhy cyklodual a dále i o výběhové schody.
Výstavba cyklostezek – předpokládaný termín dokončení 2030, číslo projektu SRP/P12a – návaznost
na realizaci obchvatu Přeštic a výstavby lávky na Vícov.
Vybudování plaveckého bazénu – předpokládaný termín dokončení 2025, číslo projektu SRP/P2.

14.

Závěrečná ustanovení

Plán rozvoje sportu v Přešticích schválilo Zastupitelstvo města Přeštice na svém 14. zasedání dne
20. 1. 2021 usnesením B/8.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webu města na adrese:
https://www.prestice-mesto.cz/mesto/rozvojove-plany-a-projekty a v tištěné formě je k nahlédnutí v kanceláři starosty města.
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