KONCEPCE ROZVOJE SPORTU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (2018-2022)

Úvod:
V souladu se zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění, vymezují obce, ve
své samostatné působnosti, postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti.
Úkolem obce je zejména zajištění podmínek pro rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie
občanů, zajištění výstavby, rekonstrukcí, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.
Sportem se rozumí každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i
neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů.
1. Přehled sportovních zařízení na území města
1.1.Tělocvičny na území města
Organizace

Místo

Počet
tělocvičen

Rozměry
(v m)

Druh povrchu

ZŠ Havlíčkova
ZŠ Pod Zvonek

Havlíčkova 213/13
Pod Zvonek 1835/28

1
2

ZŠ Pod Zvonek

Odl.prac. ZŠ Slovenská

2

ZŠ Hrabina
ZŠ Hrabina
ZŠ Kontešinec
ZŠ Kontešinec
Masarykova ZŠ

Ostravská 1710
Slezská
Masyrykovy sady 104
Masarykovy sady 104
Komenského 607/3

1
1
1
1
2

Masarykova ZŠ
Masarykova ZŠ
Albrechtova SŠ
Albrechtova SŠ
Albrechtova SŠ
Gymnázium
s pol.jaz.vyuč.
Obchodní akademie
Gymnázium

Albrechtická 84
Frýdecká 691
Frýdecká 32
Frýdecká 37
Tyršova 2
Havlíčkova 213/13

1
1
1
1
1
1

30,00 x 10,00 palubovka
24,83 x 12,23 palubovka
18.90 x 12,27
37,30 x 17,40 palubovka
25,30 x 11,40
palubovka
palubovka
32,00 x 18,00 litá guma
9,00 x 5,00 bytový koberec
19,90 x 12,00 palubovka
12,00 x 5,70
10,10 x 6,00 palubovka
10,30 x 5,70 palubovka
18,80 x 36,10 palubovka
19,00 x 8,80 palubovka
19,60 x 31,70 palubovka
29,55 x 19,65 palubovka

Vrchlického 11
Frýdecká 689/30

1
1

19,00 x 12,00 palubovka
18,00 x 8,00 palubovka

1.2. Školní venkovní sportoviště
Objekt

Místo

Počet
sportovišť

ZŠ Havlíčkova
ZŠ Havlíčkova
ZŠ Pod Zvonek

odl.prac.MŠ Polní
Havlíčkova 213/13
Pod Zvonek 1835/28

1
1
1

ZŠ Hrabina

Ostravská 1710

3

Rozměry
(v m)

Druh povrchu

21,00 x 12,00
15,00 x 8,00
58,00 x 28,00
200 m
52,00 x 44,00
250 m
26,00 x 15,00

umělá tráva
umělá tráva
hřiště - umělá tráva,
běžecká dráha - tartan
fotbalové hř.-umělá tráva
atletická dráha - tartan
víceúčelové hř.-tartan

ZŠ Hrabina

Slezská 1740

2

52,00 x 44,00 fotbalové hř.- umělá tráva
200 m
atletická dráha –tartan

Kontešinec

Školní dvůr

3

ZŠ Kontešinec
Masarykova ZŠ
Albrechtova SŠ
Albrechtova SŠ
Gymnázium

za tělocvičnou
ZŠ Komenského 607/3
Frýdecká 37
Frýdecká 37
Frýdecká 689/30

1
1
1
1
2

21,00 x 20,00
5,00 x 5,00
(2 x)
25,00 x 12,00
40,00 x 28,00
27,00 x 16,00
33,00 x 32,00
40,00 x 20,00
30,00 x 18,00

umělá tráva

asfalt
umělá tráva
asfalt
asfalt
Umělý povrch - sanotan

1.3. Ostatní venkovní sportoviště
 Tenisové kurty na ul. nábřeží Míru – správcem kurtů je TJ Slavoj Český Těšín.
Celkem se v areálu nachází 7 kurtů s antukovým povrchem, kdy tyto jsou
provozovány od dubna do listopadu.
 Fotbalové hřiště s travnatým povrchem na ul. nábřeží Míru – hřiště je v
majetku TJ Slavoj Český Těšín a je pronajímáno FK Český Těšín
 Fotbalové hřiště s travnatým povrchem Český Těšín - Horní Žukov, kdy objekt
je majetkem Města Český Těšín a hřiště je v majetku TJ Slovan Horní Žukov.

1.4.Plavecký bazén
 Plavecký bazén (plavecká škola) při ZŠ Pod Zvonek Český Těšín. Krytý bazén
s možností vstupu veřejnosti o rozměrech 16,5 m x 8,70m ( 4 plavecké dráhy).
1.5.Víceúčelová sportovní zařízení
 Objekt zimního stadionu na ul. Svojsíkova v Českém Těšíně – správcem
zimního stadionu je Správa účelových zařízení, příspěvková organizace.
V objektu zimního stadionu se nachází ledová plocha s tribunou o kapacitě 450
diváků, víceúčelová hala na tenis, volejbal a nohejbal.
 Sportovní areál na ul. Frýdecké v Českém Těšíně – správcem areálu je Správa
účelových zařízení, příspěvková organizace. Součástí areálu je fotbalové hřiště
s umělým trávníkem, atletická dráha, 2 x volejbalové hřiště, basketbalové
hřiště, skatepark, in-line dráha a bike crossová dráha.

1.6. Rekreační zařízení a cyklostezky
 Městské koupaliště – správcem městského koupaliště je Správa účelových
zařízení, příspěvková organizace. Mimo plaveckého bazénu se skokanským
můstkem se v areálu nachází dětský bazén s brouzdalištěm, jehož součástí jsou
skluzavky a tobogán, volejbalové hřiště, stůl na stolní tenis a kuželky.
 Cyklostezka na ul. Slovenská v délce 392 m.
 Cyklostezka na ul. Jablunkovská v délce 1962 m.
 Cyklostezka na ul. nábřeží Míru v délce 1 326 m.
1.7. Veřejná dětská hřiště a sportoviště























Dětské hřiště -vnitroblok Svibická
Dětské hřiště -vnitroblok Polní
Dětské hřiště za bloky Polní
Dětské hřiště Kysucká - Čáslavská
Dětské hřiště Okružní
Dětské hřiště park A. Sikory
Dětské hřiště KaSS
Dětské hřiště nábřeží Míru před budovou Policie ČR
Dětské hřiště park Masarykovy sady
Dětské hřiště parčík Karvinská kolonie
Dětské hřiště park u Centrálního hřbitova
Dětské hřiště parčík Rozvoj
Dětské hřiště sídliště Hrabinská – náměstí
Dětské hřiště U Mlékarny
Dětské hřiště Koperníkova - Ostravská
Dětské hřiště před ZŠ Ostravská
Dětské hřiště vnitroblok Ostravská x Zelená
Dětské hřiště Hornická 9 za kotelnou
Dětské hřiště Hornická u koupaliště
Dětské hřiště TJ Slovan – Horní Žukov
Dětské hřiště Hornická za domem č.1-3
WORKOUT park Frýdecká

2. Podpora sportu v Českém Těšíně
Město Český Těšín každoročně podporuje finančními prostředky z vlastního rozpočtu rozvoj
sportů ve všech věkových kategoriích, a to na výkonnostní i individuální úrovni. Jedná se o
akce celoměstského charakteru, organizované příspěvkovými, spolkovými a jinými
organizacemi pro širokou veřejnost, a rovněž je podpořena činnost registrovaných sportovních
klubů na území města, jejichž náplní je sportovní činnost zejména, dětí a mládeže na
výkonnostní úrovni. 12 sportovních oddílů je sdruženo ve spolku TJ Slovan Český Těšín.
Oddíly celoročně využívají všechna sportovní zařízení města uvedená výše.
Formy poskytované finanční podpory:
 organizacím, jejichž zřizovatelem je město (např. základní školy, Správa účelových
zařízení) je poskytován provozní příspěvek,
 neziskovým organizacím, spolkům, fyzickým osobám jsou poskytovány dotace, a to
na organizaci jednorázových akcí sportovního charakteru pro veřejnost (např. Fortuna
běh, Olza activ race, Tenisový winter cup, zimní turnaje v kopané a hokeji), a rovněž
finanční prostředky na celoroční činnost. V rámci individuálních dotací jsou finančně
podpořeni jednotlivci – výkonnostní sportovci, a to na akcích soutěžního charakteru
v ČR i v zahraničí.
3. Záměry v oblasti sportu
Hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší podmínky pro sportovní vyžití občanů
města všech věkových kategorií. Podporovat sportování široké veřejnosti, a to formou bohaté
nabídky sportovních a volnočasových aktivit. Hlavním cílem je motivovat tak všechny
občany k aktivnímu vyplnění volného času.
K naplnění zmíněného cíle je nutno vytvářen vhodné podmínky, což v praxi znamená
výstavbu nových a modernizací stávajících sportovních a rekreačních zařízení.
Do budoucna jsou plánovány následující investiční akce jako např.:












nová sportovní víceúčelová hala
rekonstrukce strojovny zimního stadionu
cyklotrasa mezi Českým Těšínem a Ropicí
cyklostezka ulice Lipová, Sokolovská
cyklotrasa Český Těšín – Archeopark Chotěbuz
Adventure minigolf (sportovní areál na ul. Frýdecké)
Workout hřiště (sportovní areál na ul. Frýdecké)
tenisová nafukovací hala (areál u ZŠ na ul. Slovenské)
modernizace letního koupaliště (např.:rekonstrukce volejbalového hřiště v areálu)
rekonstrukce plaveckého bazénu při ZŠ Pod Zvonek Český Těšín
výstavba víceúčelového venkovního hřiště v areálu TJ Slovan Horní Žukov

Záměrem Moravskoslezského kraje je výstavba tělocvičny při Gymnáziu na ulici Frýdecké
v Českém Těšíně.

4. Závěr
Město Český Těšín trvale zabezpečuje možnosti sportování pro všechny občany, a to nejen
v oblasti vrcholového sportu, ale rovněž na úrovní masového a rekreačního sportovního
vyžití. Zajišťuje pravidelnou údržbu, rekonstrukce a modernizaci stávajících sportovišť.
V budoucnu je záměrem města i nadále podporovat činnost sportovních subjektů a podílet se
na organizaci celoměstských akcí za účelem motivace občanů k pravidelnému pohybu a
zdravému životnímu stylu.

