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I. Východiska 

I.1. Záměr dokumentu 

Cílem tohoto projektu je navrhnout koncepci rozvoje prostředí pro aktivní trávení volného času na území 
městské části Praha 17, která bude vyjadřovat způsob pojetí, chápání a hlavní záměr vedení MČ Praha 17 v 
této oblasti. Tato koncepce navazuje na Programové prohlášení Rady městské části Praha 17 pro období 
2006 - 2010, ve kterém se Rada zavazuje k podpoře a rozvoji volnočasových aktivit. Koncepce rovněž 
navazuje na Národní program rozvoje sportu pro všechny, jehož cílem je změnit společenské a materiální 
podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu 
nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů. V oblasti volného času mládeže, seniorů a 
obyvatel se zdravotním postižením vychází koncepce ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a 
služeb souvisejících v městské části Praha 17 na období 2009 – 2011. 

Úkolem koncepce je navrhnout základní směry rozvoje oblasti trávení volného času, které budou brát v 
úvahu: 

□ rozvoj materiálně technické základny pro trávení volného času, 
□ rozšíření nabídky sportovních programů a volnočasových aktivit nesportovního charakteru 

diferencovaných pro různé skupiny obyvatel.  

Cílem této koncepce tedy není stanovit konkrétní odpovědnosti, cíle, úkoly a termíny jejich plnění. To je 
cílem strategie, která by měla rozpracovat záměry stanovené touto koncepcí. 

I.2. Účel dokumentu 

Materiál „Koncepce rozvoje zařízení pro trávení volného času na území městské části Praha 17“ čerpá z 
řady dokumentů, odborných publikací a z informací poskytnutých jednotlivými útvary MČ Praha 17, 
jednotlivými školami, organizacemi a dalšími subjekty. 

V analytické části dokumentu je zpracován aktuální přehled zařízení pro volnočasové aktivity. Jedná se o 
syntézu zjištěných poznatků o sportovních zařízeních a zařízeních, které realizují volnočasové aktivity 
nesportovního charakteru na území MČ Praha 17 – Řepy a shrnuje základní informace vztahující se 
k aktuální nabídce sportovních zařízení a zařízení realizujících volnočasové aktivity nesportovního 
charakteru v majetku MČ Praha 17. Obsahem analytické studie jsou i trendy zájmu o sport a jiné 
volnočasové aktivity u jednotlivých skupin obyvatel a trendy ve sportu pro všechny. Nedílnou součástí 
analytické části je porovnání vybraných českých a zahraničních dokumentů na téma koncepce nebo 
strategie sportu či volnočasových aktivit. V závěru analytické části je uvedena SWOT analýza identifikující 
hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

Na analytickou část navazuje koncepční část, ve které jsou navrženy oblasti, které je vhodné rozvíjet tak, 
aby městská část Praha 17 reagovala na potřeby občanů a vytvářela podmínky pro smysluplné trávení jejich 
volného času.  

I.3. Východiska pro zpracování koncepce 

I.3.1. Charakteristika M Č Praha 17 – Řepy 

Řepy jsou katastrální území Prahy, tvořící území MČ Praha 17 v městském obvodě Praha 6. Nacházejí se 
na západě města, severně od vjezdu dálnice D5 do Prahy. Vesnice Řepy vznikla kolem 13. století, k Praze 
byla připojena roku 1968 a od poloviny 80. let zde stojí sídliště. Městská část Praha 17 vykonává působnost 
pověřeného úřadu i pro městskou část Praha-Zličín.1 

                                                 

 
1 Převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98epy 
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Území Prahy 17 zaujímá rozlohu 10,09 km2 a má cca 25 648 obyvatel (stav k 11. květnu 2009). Svou 
rozlohou jsou současné Řepy šestou nejmenší městskou částí Prahy, naopak hustotou obyvatel se řadí 
k nejvíce osídleným částem.2 V MČ Praha 17 je tak velmi vysoké zastoupení obyvatel v ekonomicky 
aktivním věku, jedná se téměř o 80% všech obyvatel. Tato skutečnost úzce souvisí s tím, že se jedná o 
sídlištní celky osídlované od 80. let.  

Tabulka I.: Obyvatelstvo správního obvodu M Č Praha 17 3  

Obyvatelstvo M Č Praha 17  

Počet obyvatel k 11.5.2009 25 648 

z toho ženy 13 132 

Podíl obyvatel ve věku (v%)   

0 - 14 12,1 

15 - 64 78,6 

64 + 9,4 

I.3.2. Vliv volno časových aktivit na kvalitu života 

Za volný čas je považován čas, v němž jedinec svobodně na základě svých zájmů, nálad a pocitů, volí svou 
činnost. V dětství a dospívání se jedinec zajímá o široké spektrum zájmových aktivit. Dospělí jdou spíše 
cestou zúžení okruhu zájmů a prohlubování určitého druhu zájmu a činnosti. 

Současný vývoj volnočasových aktivit české populace a zejména dětí a mládeže není příliš pozitivní. 
Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Snižuje se frekvence aktivit. Pouze jedna 
aktivita má každodenní frekvenci. Jedná se o sledování televize. Mezi týdenní aktivity patří poslech hudby, 
četba časopisů, schůzky s přáteli a nicnedělání. Měsíční frekvenci většinou mají návštěvy restaurací a 
kaváren, aktivní sportování, návštěva diskoték, kina, večírky, turistika, studium a mimoškolní vzdělávání.4 

Aktivní odpočinek je základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže. Je proto účinné vytvářet podmínky k volnočasovým aktivitám, směrovat k nim mládež 
a děti a naopak utlumovat jiné nežádoucí aktivity. Jedná se především o rozvoj sportovních a tvůrčích 
kulturně-společenských aktivit a o utlumení konzumně extrovertních aktivit.  

Hlavní součástí volnočasových aktivit jsou pohybové aktivity a sport. Pohyb představuje vedle zdravé stravy 
jeden z klíčových způsobů předcházení vzniku civilizačních chorob. Na mozkovou mrtvici, nádorová 
onemocnění a ischemickou chorobu srdeční u nás umírají lidé skoro dvakrát častěji než ve starých státech 
Evropské unie. Skoro tři čtvrtiny české populace mají problémy s nadváhou. Podíl jedinců s nadměrnou 
hmotností většinou klesá s rostoucím počtem obyvatel v místě bydliště.5 Alarmující je však zjištění, že ve 
věkové kategorii do 11 let je v Praze více chlapců a dívek s nadměrnou hmotností než v ostatních místech. 
Výzkum pro Českou obezitologickou společnost zjistil, že typický Čech se věnuje náročnější pohybové 
aktivitě zhruba 2 hodiny týdně. Přičemž minimální doba doporučovaná odborníky je 3,5 hodiny.6 Začínající 
sportovci by se však neměli přetěžovat a proto se mezi doporučované pohybové aktivity řadí plavání, vodní 
sporty, turistika či cyklistika.7 

Kromě pozitivních účinků na zdraví sport působí i jako prevence různých sociálně patologických jevů. 
Investice do volnočasových sportovních kapacit (tj. hřišť, stadionů, sportcenter, rekreačních areálů, atd.) 
vytvářejí výrazné pozitivní lokální externality. Neboli, kromě ekonomického výsledku a přínosu produkují tyto 
kapacity externí výstupy, pozitivně působící na člověka, na jeho výkonnost, zdraví, regeneraci, působí 

                                                 

 
2 Převzato z Hájek Jaroslav, Jiří Svoboda: Kniha o Řepích. Praha 2006. 
3 Data získána od MČ Praha 17. 
4 Převzato z Trávení volného času. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR. 2005 
5 Převzato z Nejobéznější děti? V Praze. http://zdravi.idnes.cz. 
6 Převzato z článku Češi a obezita. Martin Uhlíř. Respekt 48/2007. 
7 Převzato z Nejobéznější děti? V Praze. http://zdravi.idnes.cz. 
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sociálně-participačně atd. Tyto nehmotné výstupy mají hmotné odezvy ve snížení nemocnosti a zvýšení 
fyzické i psychické výkonnosti. Tyto služby působí jako místní protiváha záporným externalitám, které jsou 
obecně specifikovány jako civilizační syndrom, tj. únava a vyčerpanost z práce, individualizmus, stereotyp 
atd. Tyto teoretické poznatky potvrzuje i šetření agentury Eurobarometr realizované v roce 2004 na téma 
Evropští občané a sport8 , ze kterého vyplývají následující důvody, proč lidé sportují: 

□ udržení si zdraví, 
□ zlepšení kondice, 
□ uvolnění,  
□ pobavení, 
□ být s přáteli.  

I.3.3. Skupiny populace a jejich zájem o volno časové aktivity  

Sportování není v populaci rozděleno rovnoměrně. Ze šetření agentury Eurobarometr realizovaném v roce 
2004 na téma Evropští občané a sport vyplývá, že více sportují muži (alespoň jednou týdně aktivně sportuje 
41% mužů) než ženy (35%).   

Rozličná životní úroveň se projevuje i v přístupu k aktivnímu sportu. Pro střední třídu je sport součástí 
životního stylu i osobní reprezentace. Naopak lidé s nižšími příjmy, nižším vzděláním, senioři či 
nezaměstnaní se o pohyb tolik nezajímají. Nemají většinou motivaci či vhodné podmínky.9   

Zvláštní skupinu tvoří děti a mládež, u kterých rozlišujeme následující formy aktivit: 

□ fyzická aktivita realizovaná organizovanou tělovýchovou a sportovní činností a neorganizovanou 
tělovýchovou a sportem 

□ zájmová činnost s účastí na práci ve výtvarných, přírodovědeckých, technických, hudebních 
kroužcích apod. 

□ pohyb na čerstvém vzduch spojený s fyzickou aktivitou (s turistikou, prací na zahradě apod.) 
□ společenská činnost prováděná v co nejvyšší míře venku a při pohybové aktivitě 
□ zábava kompenzující duševní napětí a přispívající k rozvoji osobnosti.  

Při posuzování prostředí pro volnočasové aktivity na území městské části Praha 17 je proto nutné zohlednit 
demografický vývoj MČ Prahy 17, způsob života a životní úroveň jejích obyvatel.  

I.3.4. Trendy v oblasti trávení volného času  

Osvojení si zdravého životního stylu zvýší zájem o organizované i neorganizované formy sportu a jiných 
volnočasových aktivit a rozšíří prostor pro uplatnění iniciativ občanských sdružení.   

Organizované formy sportu pro všechny jsou považovány vzhledem k odbornému vedení, pravidelnosti a 
soustavnosti a naplněním složky zdravotní, relaxační a socializační za nejúčinnější formu naplňování 
zdravého životního stylu a prevence u dětí a mládeže. Jedná se především o sportovní aktivity na školách a 
v tělovýchovných a sportovních občanských sdruženích, které jsou doplněny nabídkou komerčních aktivit 
podnikatelských subjektů.   

U neorganizovaného sportu se jedná o aktivity, které si jedinci, rodina nebo zájmová skupina zajišťují sami. I 
když jde o činnost převážně nepravidelnou, je významnou součástí pohybových aktivit. Dnešní způsob 
přeorganizovaného života vede k tomu, že část dospělé, dětské a mládežnické populace preferuje tuto 
formu aktivit. Podmínky pro tuto činnost jsou zejména v městských aglomeracích velmi špatné. V České 
republice je naprostá absence celoročních programů individuálních aktivit, které jsou zcela běžně dostupné 
ve vyspělých státech. Je velmi nedostatečné budování cyklistických stezek (což neodpovídá současnému 
zájmu o cykloturistiku), běžeckých stezek, otevřených hřišť, lyžařských běžeckých tratí apod.  

                                                 

 
8 Převzato z článku Nové sporty proti nudě. Karolína Vitvarová-Vránková. Respekt 38/ 2008. 
9 Převzato z článku Nové sporty proti nudě. Karolína Vitvarová-Vránková. Respekt 38/ 2008. 
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Z šetření Eurobarometru vyplývá, že nejpopulárnějšími sporty v Česku jsou: 

□ plavání (často nebo alespoň občas si zaplave 63% obyvatel), 
□ pěší turistika (50%), 
□ jízda na kole (50%), 
□ fotbal (26%).  

Obecně lze říci, že mezi dospělými převažuje zájem o sporty v přírodě (cyklistika, jízda na koni, golf). O 
tradiční sportovní disciplíny jakými jsou běh, stolní tenis, lehká atletika zájem klesá. Zvyšuje se požadavek 
na zábavnost a dobrodružnost sportu.  

V rámci koncepčního řešení možností aktivního trávení volného času je důležité zohlednit i skutečnost, že 
mladí lidé často vnímají institucionální pojetí sportu jako překonané a preferují spíše jeho spontánní, 
otevřené a neorganizované podoby. Velmi dobrý přehled o tom, co mladí lidé jako sport pociťují, mají 
pracovníci nízkoprahových klubů působících v dané městské části.   

Co se týče volnočasových aktivit nesportovního charakteru zaujímají významné místo aktivity spojené s 
informačními technologiemi, zvláště u některých skupin mládeže je masivně využíván Internet.  

I.4. Návaznost na cíle a priority regionální, celos tátní a evropské politiky  

Koncepce rozvoje prostředí pro aktivní trávení volného času v rámci MČ Praha 17 navazuje na základní 
evropské, národní i místní dokumenty, kterými jsou zejména: 

□ Evropská charta sportu, 
□ Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu, 
□ Národní program rozvoje sportu pro všechny, 
□ Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013, 
□ Program Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, 
□ Programové prohlášení Rady městské části Praha 17 pro období 2006 – 2010, 
□ Koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně na území MČ Praha 

17, 
□ Územní studie Řep, 
□ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 17 na 

období 2009 – 2011.   

Informace z těchto dokumentů jsou brány jako fakta, která nejsou v této koncepci nijak komentována a 
zdůvodňována.  

I.4.1. Národní a evropské koncepce   

Za účelem podpory sportu ukládá Evropská charta sportu národním vládám provést nezbytná opatření tak, 
aby byla každému jednotlivci poskytnuta možnost provozovat sport, zejména tím, že: 

□ zajistí všem mladým lidem možnost využívat tělovýchovné programy k rozvoji základních 
sportovních dovedností, 

□ zajistí každému možnost sportovat a účastnit se rekreačně tělovýchovných aktivit v bezpečném 
zdravotně nezávadném prostředí, 

□ zajistí pro každého možnost zdokonalovat v rámci svých schopností svou sportovní výkonnost, 
rozvíjet svůj osobní potenciál osobního růstu a dosáhnout určité úrovně za účelem osobního 
uspokojení a veřejného uznání.  

Evropská charta sportu rovněž definuje přístup a využívání sportovních zařízení. Přístup ke sportovním 
zařízením musí být zajištěn bez jakékoli diskriminace, rovněž mají být přijata taková opatření, aby sportovní 
zařízení mohly plně využívat i osoby či skupiny osob znevýhodněných či tělesně postižených. Nabídka 
sportovních zařízení přitom musí přihlížet k místním potřebám, ale také k již existujícím veřejným, 
soukromým či komerčním zařízením.   

Zákon č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpo ře sportu  vymezuje postavení sportu ve společnosti jako 
veřejně prospěšné činnosti a stanovuje úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních 
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samosprávných celků při podpoře sportu. Dle uvedeného zákona obce ve své samostatné působnosti 
vytvářejí podmínky pro sport, zejména: 

□ zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 
občanů, 

□ zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je 
pro sportovní činnost občanů, 

□ kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
□ zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.  

Hlavními cíli Koncepce státní politiky pro oblast d ětí a mládeže  je vytváření vhodných podmínek zejména 
pro:  

□ naplňování funkce rodiny, 
□ osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti, 
□ výchovu k aktivnímu občanství včetně participace, 
□ podporu zdravého životního stylu, 
□ ochranu před negativními jevy a jejich následky. 

Oblast tělovýchovy je podporována prostřednictvím veřejně vyhlášených programů Státní podpory sportu pro 
příslušný rok. Jedná se o tzv. "Veřejně prospěšné programy":  

□ Program V. - Národní program rozvoje sportu pro všechny,  
□ Program VI. - Sport a škola, 
□ Program VII. - Sport zdravotně postižených, 
□ Program VIII. - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení.  

Programy jsou zaměřeny na plnění obsahového zaměření v souladu s usnesením vlády č.718 „Zásady 
komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů“ ze 
dne 14. července 1999, s usnesením vlády č. 17 „k Národnímu programu rozvoje sportu pro všechny“ ze 
dne 5. ledna 2000 a mají oporu v zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhlášení programů je rovněž v souladu s usnesením vlády č. 1046 „k Dlouhodobému programu zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století“ ze dne 30. října 2002 a s doporučeními 
ministrů sportu EU.  

Cílem Národního programu rozvoje sportu pro všechny je podpora projektů vedoucích k celoživotním 
pohybovým aktivitám občanů s prioritami a s účelovým zaměřením na: 

□ pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let, 
□ otevřené tělovýchovné a sportovní akce, včetně jednorázových kampaní se zaměřením ke zdravému 

a aktivnímu životnímu stylu, 
□ projekty zaměřené na pohybové aktivity občanů starších 60 let, 
□ vzdělávání dobrovolných pracovníků NNO v oblasti sportu pro všechny, mimo trenérů a rozhodčích 

sportovních svazů, 
□ tělovýchovnou reprezentaci.  

Cílem programu Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení je podpora zajištění údržby a 
provozu sportovních a tělovýchovných zařízení v oblasti sportu, s účelovým zaměřením na: 

□ podporu udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle 
zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení, 

□ podporu udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve 
vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení, 

□ podporu udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a 
sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém 
nájmu občanských sdružení. 

I.4.2. Koncepce M Č Praha 17  

Vedle evropských a národních koncepcí rozvoje sportu tento dokument navazuje na Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v Městské části Praha 17 pro období 2009 až 2011. 
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Výstupem projektu komunitního plánování sociálních služeb v MČ Praha 17 - Řepy je koncepční materiál v 
oblasti sociálních služeb pro uvedené skupiny uživatelů: osoby se zdravotním znevýhodněním, rodiny 
s dětmi a senioři. V dokumentu je popsán stav poskytování sociálních služeb a potřeb, které v této oblasti 
nejsou naplněny.  

Cílem koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně na území MČ Praha 17 
bylo zmapovat stav dětských hřišť a sportovišť vybudovaných v době výstavby sídliště, tj. před více jak 20 
lety. Zároveň koncepce obsahuje návrh nových využití těchto prostor dle současných požadavků na 
vybavenost hřišť a sportovišť a s ohledem na uspokojení potřeb co nejširší skupiny veřejnosti.  

Územní studie Řep navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů např. urbanistické a 
architektonické koncepce, veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability. Ve studii jsou 
popsány varianty dopravních řešení spojených se stavbou Břevnovské radiály.   

Programové prohlášení Rady městské části Praha 17 pro období 2006-2010 je základním strategickým 
dokumentem, ve kterém jsou shrnuty priority výkonného orgánu samosprávy. Jsou v něm obsaženy 
představy o dalším rozvoji městské části ve všech oblastech týkajících se života občanů. Vychází jak 
z volebních programů koaličních stran tak i názorů občanů. V souladu s Programovým prohlášením Rady 
městské části Praha 17 se městská část mj. zavazuje k realizaci následujících opatření: 

□ zlepšit náplň činnosti Kulturního střediska Průhon a Sokolovny s přihlédnutím k ekonomické 
efektivitě jejich provozu a kulturním potřebám daných lokalit i celé městské části, 

□ zachovat a rozvíjet tradici nejvýznamnějších kulturních, společenských a sportovních akcí 
pořádaných městskou částí, 

□ podporovat využití školních hřišť pro sportovní a tělovýchovné aktivity občanů Prahy 17, 
□ pokračovat v rekonstrukcích, eventuálně v budování nových hřišť, 
□ v součinnosti s dalšími městskými částmi hl.m.Prahy se zapojit do budování sítě cyklistických tras 

s propojením mimo Prahu, 
□ finanční prostředky získané prodejem bytů využít na vybudování sportovních a oddechových ploch, 

zejména na volném a nevyužitém území lesoparku, 
□ budovat nová a obnovit současná hřiště a sportovní plochy z prostředků obce a strukturálních fondů 

EU, 
□ využít všechny školní budovy ke vzdělávacím, kulturním a sportovním aktivitám nejen pro děti, ale i 

pro širokou veřejnost . 

Vedle koncepčních dokumentů se při výstavbě a obnově sportovních a kulturně společenských zařízení MČ 
řídí platnými technickými normami označovanými EN, které jsou přebírány do národní legislativy členských 
států CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Pro víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem 
veřejnosti platí ČSN EN 15312 (940521), která stanovuje funkční a bezpečnostní požadavky na materiál, 
konstrukce a instalaci vybavení.   

I.5. Benchmark koncepcí v oblasti trávení volného času  

Úkolem koncepce je navrhnout základní směry rozvoje oblasti aktivního trávení volného času. Na úrovni 
koncepcí řeší město, resp. městská část zejména: 

□ rozvoj materiálně technické základny pro trávení volného času, 
□ rozšíření nabídky volnočasových aktivit diferencovaných pro různé skupiny obyvatel.  

Na základě rozboru českých a zahraničních koncepčních dokumentů zaměřených především na rozvoj 
sportovních aktivit10, lze identifikovat následující cíle:  

□ umožnit občanům MČ sportovat v co nejvíce sportovních odvětvích, 
□ umožnit občanům MČ sportovat v místě bydliště, 

                                                 

 
10 Žádný z dostupných materiálů vydaných městy nebo městskými částmi neřešil v jednom dokumentu jak 
sportovní tak kulturní aktivity.  Pod pojmem volnočasové aktivity je převážně myšleno sportovní vyžití a 
kulturní oblast je koncepčními materiály řešena vždy jen okrajově. Z těchto důvodů je v této části proveden 
benchmark koncepcí sportovních aktivit.  
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□ umožnit občanům MČ sportovat na různé úrovni (rekreační, závodní), 
□ podpořit sportovní aktivity a práci sportovních klubů s dětmi a mládeží, 
□ reagovat na zájmy a podněty občanů v dílčích opatřeních, tj. podpořit „sporty“, o které je zájem,  
□ respektovat místní podmínky a omezení (finanční možnosti, inženýrské sítě, atp.) 

Přehled dokumentů, které byly předmětem analýzy je uveden v Příloze č. 1 Přehled českých a zahraničních 
koncepčních dokumentů. 

Obecně lze říci, že dokumenty vzniklé v ČR jsou zaměřené spíše na analýzu současného stavu a 
strategické plánování není v této oblasti takřka uplatňováno. Ačkoliv většina materiálu má v názvu „koncepce 
rozvoje…“ je tento název zcela zavádějící. Za kvalitně zpracovaný materiál můžeme považovat Generel 
sportovních zařízení ve městě Brně pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu. 
Dokument však obsahuje pouze vývojové trendy a doporučení. Jsou zde jisté náměty pro další rozvoj, ale to 
nelze považovat za strategii. Dalším kvalitním materiálem je Koncepce sportovišť v Brně – Novém Lískovci, 
která již obsahuje konkrétní implementační kroky.  

Naopak dokumenty vzniklé v zahraničí se nezabývají příliš analýzou současného stavu. Jsou zcela 
strategicky zaměřeny. Obsahují strategické záměry na úrovni rozvinutých podnikatelských subjektů. Velkým 
přínosem je především identifikace kritických faktorů úspěšnosti (KPIs), pomocí kterých lze vyhodnocovat 
úspěšnost strategie. Strategické plánování je nejlépe uplatněno v dokumentech Sports Development 
Strategy 2007-2012 (Velká Británie – The Vale of Whitehorse District) a Plan NYC 2030 – Open Space (USA 
– New York City).  

Pro potřeby MČ Praha 17 jsou inspirativní Koncepce sportovišť v Brně-Novém Lískovci a Návrh koncepcie 
rozvoje športu mesta Čadca.  

KONCEPCE SPORTOVIŠŤ V BRNĚ-NOVÉM LÍSKOVCI 

Koncepce sportovišť v Brně-Novém Lískovci se zaměřuje zejména na rozvoj sportů, které nejsou z hlediska 
provozu příliš nákladné. Ve snaze umožnit občanů MČ sportovat v co nejvíce sportovních odvětví, rozvíjí MČ 
Brno-Nový Lískovec následující odvětví: atletiku, fotbal, hokejbal, basketbal, volejbal, nohejbal, baseball, 
softball, tenis, cyklistika, jízda na kolečkových bruslích, skateboard, plážový volejbal, petangue a přiměřené 
zimní sporty. Koncepce MČ Nový Lískovec navazuje na celoměstskou koncepci, v rámci které se řeší větší 
investiční akce typu výstavba krytého bazénu a vybudování centra pohybových aktivit.  

Koncepce se rovněž zabývá umístěním sportovišť z hlediska vzdálenosti z místa bydliště, a to hřiště 
s jednoduchým vybavením pro rekreační sportovní činnost ve vzdálenosti do 200 m z místa bydliště a 
sportovní hřiště s vybavením pro závodní činnost a pro přípravu na ni ve vzdálenosti do 800 m z místa 
bydliště.  

NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJE ŠPORTU MESTA ČADCA  

Snahou města Čadca je rozvíjet oblast sportu v následujících oblastech:  

□ zvyšování kvalifikace cvičitelů a trenérů, 
□ vybudování finančně nenáročných sportovních objektů a zařízení,  
□ vybudování kvalitního informačního systému, který by u občanů zvyšoval povědomí o tom, co se ve 

městě v oblasti sportu děje,  
□ vytvoření a realizace systému podpory sportovních soutěží integračního charakteru přístupných i pro 

zdravotně postižené děti a občany, 
□ zpracování koncepce výstavby a rekonstrukce sportovišť na jednotlivých sídlištích s cílem jejich 

permanentního využívání, 
□ hlavní investicí Města Čadca je vybudování sportovního při existující plovárně a lesoparku 

V koncepčních dokumentech nejsou řešena konkrétní opatření. Ta jsou obsažena ve strategiích nebo 
studiích proveditelnosti.  
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II. Analýza sou časného stavu  

Volný čas mohou lidé žijící na území městské části Praha 17 – Řepy trávit sportovními či nesportovními 
aktivitami a to individuálně, v neformálních skupinách nebo v institucích s volnočasovou náplní.   

V následujících kapitolách jsou uvedeny možnosti provozování volnočasových aktivit, u kterých jsou 
zohledněna následující hlediska: 

□ druh volnočasové aktivity, 
□ stav zařízení pro volnočasové aktivity,  
□ cílová skupina, pro kterou je daná volnočasová aktivita určená,  
□ provozovatel zařízení pro volnočasové aktivity.  

MČ Praha 17 – Řepy nabízí relativně široké spektrum možností, jak trávit volný čas. Jsou zde jak zařízení 
pro sportovní aktivity, tak zařízení pro aktivity nesportovního charakteru.   

II.1. Sport a pohybové aktivity  

Městská část Praha 17 sportovní oblast rozvíjí řadu let. V současné době se na území městské části Praha 
17 využívají především sportoviště při základních školách a venkovní sportoviště.   

II.1.1. Možnosti sportovního vyžití v prostorách zá kladních škol   

Škola svým přístupem k využívání volného času dětí a mládeže, který navazuje na výuku, významně 
přispívá k osvojení si aktivního nebo pasivního přístupu k trávení volného času dětí a mládeže. Přispívá tak 
k optimálnímu využití volného času dětí a mládeže po ukončení výuky. Většina škol nabízí možnost 
aktivního trávení volného času formou nepovinných předmětů, kroužků zejména sportovních, ale i 
nesportovních aktivit. Školy rovněž dávají v době mimo vyučování k volnému využití svá hřiště a tělocvičny.  

Následující tabulky dávají základní přehled o aktivitách základních škol a zařízeních, která mohou být pro 
tyto aktivity vaužívána.  

Tabulka II.: P řehled sportovních aktivit realizovaných na základní ch školách  

Základní škola Sportovní aktivita 

Bojové sporty a sebeobrana 

Florbal 

Fotbal 

Aerobik 

Stolní tenis 

Softbal 

Mažoretky 

Volejbal 

Turistika 

Plavání 

ZŠ Jana Wericha 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik 

Plavání 

Florbal 

Futsal 

Basketbal 

Stolní tenis 

ZŠ genpor. Františka Peřiny 

Pálkovací hry 
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Základní škola Sportovní aktivita 

Taneční sport 

Volejbal 

Vybíjená 

Šachy 

Pohybové hry 

Florbal 

Aerobik 

Hip hop 

Bojová umění 

Gymnastika  

Judo 

Volejbal 

Triglavská páka  

Atletický čtyřboj 

ZŠ Laudova 

Lyžařské kurzy 

  

Tabulka III.: P řehled sportovní za řízení v rámci základních škol v M Č Praha 17 

Základní škola Typ sportovního za řízení Povrch Stav sportovního za řízení 

3 x tělocvična  Parkety  

Softbalové hřiště Antuka, tráva Nově postaveno 

Atletický ovál  Umělý povrch Budováno 

Fotbalové hřiště  Umělý povrch Nově postaveno 

Volejbalové hřiště  Antuka V plánu výstavby 

Volejbalové hřiště Umělý povrch V plánu výstavby 

ZŠ Jana 
Wericha 

Víceúčelové hřiště Umělý povrch V plánu výstavby 

2 x tělocvična Parkety Rekonstruováno 

Víceúčelové hřiště Umělý povrch Nově postaveno 

Hrací plocha  Umělý povrch Nově postaveno 

Pevné prvky pro tělovýchovnou 
činnost  
(šplhadla, hrazdy) 

 Nově postaveno 

Atletický ovál  Umělý povrch Nově postaveno 

Fotbalové hřiště Zatravněné V původním stavu 

2x Volejbalové hřiště škvárové V původním stavu 

ZŠ Laudova 

Hřiště Štěrkové V původním stavu 

3 x tělocvična  2 x parkety 
1x umělý povrch 

Rekonstruováno 

1 x zrcadlový sál Parkety  

Fotbalové hřiště Umělý povrch Nově postaveno 

Volejbalové hřiště  Umělý povrch Nově postaveno 

Badmintonové hřiště Umělý povrch Nově postaveno 

Atletický ovál  Umělý povrch Nově postaveno 

Tenisové hřiště Umělý povrch Nově postaveno 

ZŠ genpor. 
Františka Peřiny 

Basketbalové hřiště 4x Umělý povrch Nově postaveno 
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Základní škola Typ sportovního za řízení Povrch Stav sportovního za řízení 

2 x Tenisové kurty v nafukovací hale Umělý povrch Nově postaveno 

Posilovna   

II.1.2. Veřejná h řiště v majetku M Č Praha 17  

Městská část P 17 hospodaří a poskytuje veřejnosti zejména upravené plochy pro individuální sportovní 
využití obyvatel. Tyto plochy jsou převážně asfaltové bez víceúčelového vybavení a příslušenství. Záměrem 
městské části je tyto plochy rekonstruovat a zvýšit jejich užitnou hodnotu. 

Tabulka IV.: P řehled ve řejných h řišť v majetku M Č Praha 17 

Lokalita – ulice Sportovní aktivita Typ sportovního za řízení Stav sportovního za řízení 

Mezi ulicemi Žufanova a 
Slánská 

Basketbal 
Fotbal 
 

Víceúčelové hřiště Asfaltová plocha, částečně 
oploceno, po rekonstrukci, 1 x 
koš, 1 x malá fotbalová brána 

Mezi ulicí Bazovského a 
domem Šimonova 1106 – 
1110 

Basketbal 
Fotbal 
Házená 
 

Víceúčelové hřiště Umělý povrch, oploceno, 
uzamykatelné, 2 x malá fotbalová 
brána, basketbalové koše, po 
rekonstrukci 

Vondroušova 1160 Malý fotbal 
házená 

Sportovní plocha Asfaltová plocha, částečně 
oploceno, po rekonstrukci 

Španielova 1277 – 1290 Basketbal Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Španielova 1299 – 1305  Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Španielova 1247 – 1253  Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Španielova 1317 - 1323 Basketbal Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

za domem Španielova 1306 
– 1312 

Basketbal Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Galandova 1235 – 1238 Basketbal Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Bazovského 1118 – 1120  Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí 

Socháňova ul. – v blízkosti 
domu č.p. 1126 – 1128 

Basketbal Sportovní plocha Zatravněná plocha, před 
rekonstrukcí, (plán na alternativní 
využití jako kluziště) 

Za domem Vondroušova 
1181 – 1188 

Pozemní hokej Sportovní plocha Asfaltová plocha, před 
rekonstrukcí, (plán na alternativní 
využití jako kluziště) 

Mrkvičkova ul., v blízkosti 
domu Nevanova 1043 – 
1044 

Basketbal Sportovní plocha Zatravněná plocha, před 
rekonstrukcí 
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Obrázek I: Ve řejná h řišt ě v majetku M Č P 17 
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II.1.3. Ostatní sportovní za řízení   

Z pohledu ostatních sportovišť na pozemcích městské části Praha 17 lze hovořit o významné rozvojové 
oblasti. Ve východní části Řep vzniká lesopark. Jedná se ve skutečnosti o jedinou významnou plochu 
veřejné zeleně pro celé území městské části Praha 17 a není tedy třeba příliš obšírně popisovat význam 
tohoto parku v městské části. Terén území je kopcovitý s několika většími plošinami a přímo navazující na 
hraniční rokli s městkou části Praha 5, kde se nachází v současné době jediná cyklostezka na Praze 17. 
Součástí tohoto území je nově vybudované dětské hřiště, upravené travnaté plochy a bikrosová dráha, která 
je aktivně využívána pro závodní i tréninkovou činnost.   

Současný stav vegetačních a technických prvků však není na odpovídající úrovni. Park tak disponuje velkým 
potenciálem pro vznik významného rekreačně sportovního území. Tento budovaný lesopark je ideální pro 
odpočinkové ale i sportovní aktivity typu chůze, běh, cyklistika, petangue. Je zde možné vybudovat v oblasti 
bikrosové dráhy a vedlejší velké zatravněné louky poměrně velký ovál na in-linové brusle. Z pohledu 
nedostatku zimního vyžití je kopcovitost tohoto území ideální pro vybudování bezpečné sáňkovací dráhy. 
Také soustava venkovních fitness stanovišť by mohla být využívána zejména dětmi a mládeží při aktivním 
odpočinku v tomto lesoparku.   

Tabulka V.: P řehled ostatních sportovní za řízení v MČ Praha 17 

Lokalita – ulice Typ sportovního za řízení Sportovní aktivita  Stav sportovního za řízení 

Na Fialce Lesopark Volný pohyb, 
cyklistika 

Postupně budováno 

U boroviček Bikrosová dráha Bikros Funkční a využívané 

Nevanova 1055 Stoly na stolní tenis Stolní tenis V původním stavu 

Nevanova 1043-1044 Stoly na stolní tenis Stolní tenis V původním stavu 

Laudova 1018-1019 Stoly na stolní tenis Stolní tenis V původním stavu, jde pouze o plochu 
se stoly na stolní tenis - budou 
prováděny pouze opravy 

II.1.4. Dětská h řiště 

Na území městské části je plánovaných 23 dětských hřišť, která jsou vybrána dle Koncepce regenerace 
dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně na území MČ Praha 17. V současné době je 18 
dětských hřišť zrekonstruováno nebo nově vybudováno, 5 dětských hřišť čeká na rekonstrukci a ostatní 
budou zrušena. 

Dětská hřiště dle plánu rekonstrukce pak postupně rovnoměrně pokryjí celé území městské části Praha 17 a 
plánovaný stav je považován na zcela vyhovující.  

Významným přínosem v oblasti dětských hřišť je areál vybudovaný v rámci Mateřského centra Řepík a 
Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici 1121/5. Toto velké dětské hřiště je oploceno a spadá 
pod správu v rámci objektu. Nepodléhá tím vandalismu a také není znečišťováno například venčícími se psy. 
Tato skutečnost však vychází s vlastní existence Mateřského centra a ochoty řepských matek organizovaně 
podporovat výchovu dětí. Doporučuje se dále podporovat tyto snahy a případně nabídnout rodičům i v jiných 
částech Řep možné prostory pro činnost obdobných center (například v rámci působení Klubu 17 a 
oplocených prostor v objektu působnosti tohoto klubu).  

Tabulka VI.: P řehled d ětských h řišť v MČ Praha 17 

Lokalita – ulice Stav zařízení 

na zatravněné ploše mezi ulicemi 
Žalanského a Žufanova 

po rekonstrukci, budou však ještě odstraněny zbytky dřevěných 
sochařských prvků 

Španielova 1277 - 1290 vlastní dětské hřiště je po rekonstrukci, sportovní plocha dosud 
nerekonstruována 

za domem Španielova 1306 - 1312 po rekonstrukci 

Španielova 1299 - 1305 po rekonstrukci 
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Lokalita – ulice Stav zařízení 

Španielova 1247 - 1253 před rekonstrukcí (bude rekonstruováno ještě v r. 2009) 

Španielova 1317 - 1323 před rekonstrukcí 

za domem Galandova 1235 - 1238 před rekonstrukcí (vlastní dětské hřiště bude rekonstruováno 
ještě v r. 2009) 

u domu Makovského 1331 - 1333 po rekonstrukci 

u domu Žufanova 1096 po rekonstrukci 

ul. Bazovského, u domu Šimonova 1106 - 
1110 

po rekonstrukci 

za domem Bazovského 1118 - 1120 vlastní dětské hřiště bude zrušeno, sportovní plocha je před 
rekonstrukcí 

Socháňova ul., v blízkosti domu č.p. 1126 - 
1128 

vlastní dětské hřiště je po rekonstrukci, obě sportovní plochy 
před rekonstrukcí (jedna z nich bude rekonstruována na 
víceúčelové hřiště ještě v r. 2009) 

Vondroušova ul., u domu č.p. 1202 - 1206 po rekonstrukci 

za domem Vondroušova 1181 - 1188 před rekonstrukcí 

u domu Vondroušova 1167 - 1169 po rekonstrukci (již obě etapy) 

za domem Vondroušova 1150 - 1153 hřiště bude zrušeno 

Jiránkova ul. po rekonstrukci 

Opuková ul. (v oploceném areálu) po rekonstrukci 

Laudova 1003 - 1005  po rekonstrukci 

Laudova 1013 - 1014 po rekonstrukci 

Laudova 1020 - 1023 po rekonstrukci 

Nevanova 1063 - 1068 vlastní dětské hřiště bylo zrušeno, zůstává pouze stará 
sportovní plocha - zatím není rozhodnuto, zda bude 
rekonstruována či zrušena 

Nevanova 1071 - 1073 po rekonstrukci 

Nevanova 1055 vlastní dětské hřiště bylo zrušeno, zůstává pouze plocha se 
stoly na stolní tenis - budou prováděny pouze opravy 

Nevanova 1047 - 1049 před rekonstrukcí (bude rekonstruováno ještě v r. 2009) 

Nevanova 1043 - 1044 bude odstraněn zbytek starého herního prvku, po tomto 
odstranění zbude pouze plocha se stoly na stolní tenis, kde 
budou prováděny pouze opravy 

za domem Nevanova 1037 - 1042 jde o nové dětské hřiště - rekonstrukce není třeba 

v areálu Bendova 1121 po rekonstrukci 

v areálu Socháňova 1221 po rekonstrukci 

dětské hřiště v místě tzv. promenádního 
okruhu 

jde o nové dětské hřiště - 
- bylo zřízeno v r. 2008 Magistrátem hl. m. Prahy a je i v jeho 
správě 
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Obrázek II: P řehled d ětských h řišť v MČ Praha 17 
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II.1.5. Komer ční sportovní za řízení  

Ke komerčním tělovýchovným a sportovním aktivitám podnikatelských subjektů patří zejména fitcentra a 
wellness kluby, sportovní centra a podobná zařízení přístupná za úplatu. Na území městské část Prahy 17 je 
na rozdíl od sousedících městských částí vyvíjena malá aktivita soukromých subjektů při nabízení kapacit 
sportovních zařízení jako jsou fitness centra, spiningová centra, víceúčelové sportovní haly pro squash, 
ricochet, banbington, a podobně. Tato zařízení jsou dostupná v sousedících městských částích, zejména 
v městské části Praha 13 a Praha Motol, ale díky ztížené dostupnosti MHD a cenám těchto služeb jsou 
využívána malou částí obyvatel městské části Praha 17. Tyto služby využívají především obyvatelé 
v aktivním věku s dobrou ekonomickou situací.  Navíc informace o komerčních sportovních zařízeních se v 
současné době těžko nacházejí, což vytváří příležitost při budování informačního systému v oblasti 
sportování na území městské části Praha 17.  V této oblasti tedy vzniká prostor pro poskytování služeb 
obyvatelům městské části Praha 17 stejně tak pro poskytování informací o komerčních aktivitách. 

Tabulka VII.: P řehled n ěkterých komer čních sportovních aktivit 

Komer ční sportovní aktivita Místo p ůsobení Realizátor 

Tenis V areálu ZŠ Socháňova Tenis centrum Řepy 

Bowling Metropole Zličín, Řevnická 121/1 Best Bowling Centrum 

Bowling MANTA, Makovského 1342 Bowling MANTA 

II.1.6. Sportovní subjekty p ůsobící v M Č Praha 17  

Přínosem pro městkou část Praha 17 je celkem výrazně rozvinutá členská základna sportovních oddílů 
působících v daném území. Například TJ Sokol Řepy  věnující se fotbalu, volejbalu, sálové kopané, country 
tancům, cvičení s hudbou, gymnastice, cvičení rodičů a dětí. Lze říci, že cvičení pro děti je významným 
sportovním celkem působícím po celém území městské části. Na druhou stranu musíme konstatovat, že 
v současné době nejsou dostupná adekvátní sportovní zařízení pro sportovní aktivity na závodní úrovni. 
Městská část využívá pro sport i prostory Sokolovny a přilehlého areálu. Objekt je však v soukromém 
vlastnictví, a jeho využívání je podmíněno pronájmem kapacit tohoto zařízení. Stav areálu je navíc pro 
činnost TJ Sokol Řepy nevyhovující a to jak z pohledu technického stavu, tak vybavení a zázemí, které 
neumožňuje zimní trénink. Blížeji je tento stav popsán v kapitolách Zdůvodnění výstavby sportovního centra 
a Zdůvodnění výstavby kulturního a společenského centra.   

Sportovní subjekty využívají také prostory Základních škol a ostatní prostory jako například Obchodní dům, 
pozemek městské části, na kterém je například vybudována bikrosová dráha.   

Níže uvedený přehled není plně vyčerpávající a nehovoří o všech sportovních subjektech působících na 
území městské části. Uvedený seznam byl zpracován na základě pohovorů s osobami zainteresovanými do 
projektu, s využitím informačních materiálů MČ Praha 17 a internetu. Informace o komerčních subjektech 
působících v oblasti sportu jsou však těžko dostupné. Tento fakt také upozorňuje na skutečnost potřebnosti 
kvalitnějšího informačního systému v oblasti sportování na území městské části Praha 17.   

Tabulka VIII.: P řehled sportovních subjekt ů působících na Praha 17 
Sportovní subjekt Sportovní odv ětví 

TJ Sokol Řepy Fotbal, volejbal, sál.kopaná, country tance, cvičení 
s hudbou, gymnastika, cvičení rodičů a dětí, cvičení pro 
děti 

Sportovní klub Španiela Řepy Volejbal 

Tenisový klub Řepy Tenis 

SC Storms Řepy Softball 

Taekwondo WTF klub Praha Taekwondo 

Sport Centrum Řepy Tenis 

KS Průhon Pohybové kursy 

Fitness club Řepy Fitness 
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Sportovní subjekt Sportovní odv ětví 

Sportovní klub Řepy Triatlon 

Bikrosklub Řepy Bikros 

TIGER TEAM.CZ Kickbox, Jiu-jitsu 

II.1.7. Akce v oblasti sportu v M Č Praha 17  

V následující tabulce je uveden přehled akcí v oblasti sportu nekomerčního charakteru. Tyto sportovní akce 
jsou pořádány pod záštitou městské části nebo ve spolupráci s ní.   

Tabulka IX.: P řehled akcí a aktivit v oblasti sportu 

Akce, aktivita Organizátor 

Turnaj ve stolním tenise MČ Praha 17 

Nohejbalový turnaj MČ Praha 17 

Šachový turnaj MČ Praha 17 

Memoriál Františka Zvoníčka - soutěž 
Dobrovolných hasičů  

MČ Praha 17 a Sboru dobrovolných hasičů v Řepích 

Sportovní turnaje pořádané v rámci školních 
turnajů (např. atletický čtyřboj pro řepské ZŠ 
a MŠ, Triglavská páka – ZŠ Laudova) 

Základní školy 

II.1.8. Závěry analýzy dostupných informací o sportovních za řízení  

Z výše uvedených informací vyplývají tyto závěry: 

1. na území MČ Praha 17 je relativní dostatek možností pro venkovní sportovní aktivity, 
2. venkovní sportoviště při základních školách a veřejná sportoviště jsou postupně rekonstruována a 

modernizována, takže se situace bude zlepšovat. (V současné době jsou 3 veřejná sportoviště 
zrekonstruována a 10 veřejných sportoviště je před rekonstrukcí. Nároky dnešních rekreačních 
sportovců splňují speciálně multifunkční hřiště, která jsou k dispozici v rámci sportovních areálů u 
základních škol a dále již zmíněná 3 nová zrekonstruovaná veřejná sportoviště.), 

3. vedle venkovních otevřených sportovišť disponuje MČ Praha 17 také krytými sportovišti hlavně 
tělocvičnami při základních školách a to v celkovém počtu 8.  

Pokud bychom shrnuli „silné stránky“ sportovní vybavenosti, pak sem dnes bezesporu patří síť velice 
kvalitních sportovišť při základních školách a postupně rekonstruovaná multifunkční hřiště.   

Jsou zde samozřejmě i „slabé stránky“, je to zejména: 

1. sezónně nevyvážená nabídka zařízení pro sport a pohybovou rekreaci,  
2. nízký počet možností pro některé moderní sporty či nedostatečná informovanost o možnostech 

sportování na Praze 17, 
3. velký počet nezrekonstruovaných veřejně přístupných hřišť.  

Z dlouhodobého hlediska je proto nutné zaměřit se na: 

1. rozšíření nabídky počtu možných sportů v existujících areálech, 
2. rekonstruovat veřejně přístupná víceúčelová hřiště dle plánu rekonstrukce, 
3. naplánovat nové kapacity a vytvořit podmínky pro sportovní aktivity na závodní úrovni pro vybrané 

sporty (nové stavby a rekonstrukce stávajících), 
4. zpracovat studii proveditelnosti, zaměřenou zejména na udržitelnost provozu plánovaných staveb a 

na základě jejích výsledků stavby realizovat.   

Z analýzy také vyplynulo, že v Řepích není vhodný prostor pro následující sportovní aktivity:  

□ nohejbal,  
□ plážový volejbal,  
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□ skateboarding,  
□ jízdě na kolečkových bruslích,  
□ hokej,  
□ bruslení,  
□ across,  
□ horolezectví,  
□ vodní sporty,  
□ mini-golf,  
□ petangue,   
□ venkovní fitness.   

II.2. Volno časové aktivity nesportovního charakteru   

Druhou neméně důležitou oblastí trávení volného času jsou nesportovní aktivity, kterým se obecně věnuje 
velká část obyvatel. Tyto aktivity rozvíjejí u dětí a mládeže potřebné dovednosti, smysluplně vyplňují volný 
čas a jsou tak prevencí sociálně patologických aktivit mládeže. U populace středního věku a seniorů potom 
umožňují vytváření vzájemných osobních vazeb, rozvíjení a získávání dovedností, uspokojování osobních 
zájmů a u seniorů zejména smysluplné vyplnění volného času. 

II.2.1. Volno časové aktivity nesportovního charakteru realizované  na základních 
školách  

V tabulce jsou soustředěna data o aktivitách určených pro školní mládež a jejich rodiče k získávání 
dovedností dětí a budování vztahu rodičů a škol.  

Tabulka X.: P řehled aktivit nesportovního charakteru realizovanýc h na základních školách 

Subjekt  Aktivita  

Zájmový kroužek Všeumělec (pracovně-výtvarná činnost) 

Zájmový kroužek Putování po bobří stopě (přírodovědná činnost) 

Zájmový kroužek Divadlo Ještěrky (dramatická činnost) 

Zájmový kroužek Putování po hradech (poznávací činnost) 

Zájmový kroužek Malý malíř (výtvarná činnost) 

Koloběžkiáda 

Drakiáda 

Výtvarná soutěž Dopravní prostředky 

Mikulášská nadílka 

Posezení u stromečku 

Pečení vánočních perníčků 

ZŠ J. Wericha - školní družina, 
Španielova 1111 

Pěvecká soutěž Zlatý slavík 

ZŠ J. Wericha - školní klub, 
Španielova 1111 

Turistický kroužek Kočovníci 

Divadlo a dramatická činnost 

Kurz angličtiny 

Kroužek keramiky 

Country tance 

Kroužek modelářství 

ZŠ J. Wericha – agentura Kroužky, 
Španielova 1111 

Šachy 

Práce s počítačem Základní škola Laudova, školní 
družina, agentura Kroužky, Laudova Dramatický kroužek 
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Subjekt  Aktivita  

Jazykový kroužek 

Divadelní soubor Margaritas 

Keramika 

Návštěvy divadelních představení  

Přírodopisné a ekologické aktivity  

Výstavy 

Zpěv 

Vystoupení pro veřejnost 

Každoroční výjezdy žáků do zahraničí - 
Velká Británie 

Spaní ve škole 

Výtvarné soutěže 

10/1024 
 

Vzdělávací výjezdy 

Počítačový kroužek 

Mediální výchova 

Výtvarný kroužek 

Klub mladých diváků 

Ekologické aktivity 

Umělecké a vědomostní soutěže 

Výstavy 

Vystoupení pro veřejnost 

Návštěvy filmových a divadelních představení 

Zpěv 

Tanec 

Karneval 

Přehlídky 

Soutěže 

Spaní ve škole 

Táboráky 

Diskotéky 

Základní škola genpor. Františka 
Peřiny, školní klub a školní družina, 
Socháňova 1139 

Zahraniční návštěvy  

Z uvedeného seznamu vyplývá, že nabídka nesportovních aktivit je poměrně široká. 

II.2.2. Volno časové aktivity nesportovního charakteru organizovan é jinými subjekty 

Tabulka XI.: P řehled ostatních aktivit nesportovního charakteru  

Subjekt/Organizátor Aktivita  

Pálení čarodějnic 

Martinský průvod a zábava 

Babí léto 

Plesy 

Rozsvěcení vánočního stromu 

MČ Praha 17, Žalanského 291/12b 

Výchovné vánoční koncerty 

MČ Praha 17, Domov Sv. Karla Boromejského, Adventní koncert v kostele sv. Rodiny 
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Subjekt/Organizátor Aktivita  

Žalanského 291/12b, K Šancím 50 

Pravidelné pořady pro děti 

Divadelní představení 

Akce pro rodiče s dětmi (karnevaly, Drakiáda, atd.). 

Pořady pro školy MŠ, ZŠ 

Osobnosti zblízka - setkání s osobnostmi z různých oblastí 
společenského života 

Filmové večery - představení hostů z filmového světa 
s ukázkami jejich filmů 

Literární večery  

Hudební večery 

Taneční kavárny 

Diskotéky 

Karnevaly 

Divadla pro dospělé 

Pořady k výročí 

Výstavy 

KS Průhon, Socháňova 1220 
 

Výlety 
Kurzy (hudební, výtvarné, jazykové, počítačové) 

Koncerty (koncerty vážné a klasické hudby s akustickými 
nástroji, vystoupení se sólovým nebo sborovým zpěvem či 
recitační večery) 

Výstavy 

Oslavy svátků v průběhu roku (Velikonoce, Den dětí, 
Zádušní mše za zemřelé, sv. Martin, Mikuláš, Vánoce) 

Den dětí 

Domov Sv. Karla Boromejského, K Šancím 50 

Divadelní představení 

Kluby seniorů - Centrum sociálně zdravotních 
služeb, Bendova ulice čp. 1121 

Pořady, přednášky, setkání, výlety 

Klub aktivního stáří Klas, Ke Kulturnímu domu 
14 

Pořady, přednášky, setkání, výlety 

Klub Gemini (Klub 17) Centrum sociálně 
zdravotních služeb, Socháňově ulici čp. 1221 

Pořady, přednášky, setkání, výlety 

Koncerty Základní umělecká škola Blatiny, Španielova 
1124/50 
 

Výstavy 
Taneční vystoupení 

Stolní tenis, stolní fotbal, stolní hry, počítačová učebna s 
internetem a ostatní volnočasové aktivity 

Počítačová učebna s internetem 

Knihovna 

Hudební zkušebna 

Nízkoprahové zařízení Klub 17, Centrum 
sociálně zdravotních služeb, Socháňova 1221 

Doučování a keramika 

Cvičení rodičů s dětmi 

Školička pro děti 

Volná herna pro nejmenší a smíšená 

Občanské sdružení Řepík– mateřské centrum, 
Bendova 1121/5 

Zahradní slavnost 

JUNÁK - svaz skautů a skautek středisko Bíla Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež - práce s dětmi 
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Subjekt/Organizátor Aktivita  

Hora, Opuková 357/9 

OS Kolečko, Vondruškova 1194/7 Kulturně-osvětová činnost 

II.2.3. Přehled soukromých aktivit nesportovního charakteru   

Situace v této oblasti je z hlediska dostupnosti informací ještě horší než v oblasti sportovních aktivit 
soukromých subjektů. Nepodařilo se nám získat věrohodné ucelené informace o těchto aktivitách, a proto je 
zde raději neuvádíme. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity jsou zpravidla finančně náročné, odhadujeme, že se 
jich účastní relativně malá část obyvatel městské části Praha 17. 

II.3. Přehled ob čanských sdružení p ůsobících na Praze 17  

Tabulka XII.: P řehled ob čanských sdružení p ůsobících na Praze 17 

Občanská sdružení Místo p ůsobení 

Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121,  

Občanského sdružení RADAKOMP Májovského 1146/8 

Občanského sdružení Řepík Bendova 1121/5 

Integrální jóga Laudova 1014 

Sdružení občanů Horní Řepy Na Bělohorské pláni 185/11 

Sdružení na ochranu zájmů obyvatel 
městské části Praha-Řepy 

Krolmusova 17/467 

SRDCE KOTVA KŘÍŽ Španielova 1323/41 

SPTC Čistovická 7 

Klub MŠ Bendova 1123 Bendova 1123 

Klub přátel MŠ  Socháňova ll76 

Klub přátel ZŠ Socháňova  Socháňova ll39 

Klub rodičů a přátel ZŠ  Španielova 1111/A 

Klub rodičů při MŠ  Španielova l316 

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Laudova  Laudova l038 

Sdružení rodičů MŠ  Socháňova 1175 

Sdružení rodičů při MŠ  MŠ Bendova 1122 Praha 6 

Rodičovsko učitelská asociace při ZŠ Jana 
Wericha 

Španielova llll/B Praha 6 
 

Oddíl SK Španielka Řepy Španielova 1111 Praha 6 

Občanské sdružení za privatizaci bytových 
domů v Řepích 

Mrkvičkova 1352 

Asociace pomáhající lidem s 
autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 

Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy 

II.3.1. Závěry analýzy dostupných informací o nesportovních akt ivitách  

Z výše uvedených informací vyplývá, že MČ Praha 17 vytváří prostřednictvím základních škol a občanských 
sdružení širokou nabídku pro zapojení občanů a zejména dětí do těchto nesportovních aktivit, které 
odpovídají potřebám obyvatel a možnostem MČ Praha 17. 

Z dlouhodobého hlediska vidíme jako vhodné se zaměřit na tyto oblasti: 

1. pravidelně vyhodnocovat přiměřenost nabídky nesportovních aktivit ve vztahu k požadavkům a 
očekáváním občanů, zejména rodičů školních dětí a seniorů, 
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2. provést posouzení potřeby finanční podpory těchto aktivit a zázemí pro tyto aktivity a vytvořit model 
finančního zajištění nesportovních aktivit.  

II.4. Další související informace 

V této části se zaměříme okrajově na další oblasti, které s trávením volného času a zařízeními s tím 
spojenými souvisí. Za důležité považujeme tyto oblasti: 

□ správa majetku (zařízení pro trávení volného času), 
□ informační systém, 
□ demografie. 

Správa majetku a zejména jeho evidence je snad tím nejzákladnějším požadavkem pro jakákoli rozhodnutí 
v oblasti nakládání s majetkem a plánování jeho správy a rozvoje. Informační systém je zase důležitým 
nástrojem pro komunikaci mezi různými subjekty v oblasti řízení volnočasových aktivit. V ne poslední řadě 
hraje roli při rozhodování o volnočasových aktivitách očekávané věkové složení obyvatel městské části. 

II.4.1. Současný stav správy majetku   

Stávající systém správy majetku je řešen vícero přístupy. Jeden přístup je založen na správě majetku 
prostřednictvím externích správních firem. Dalším způsobem je přístup, kdy je správou objektu pověřen 
odpovědný vedoucí (například ředitel příslušné školy). Za některá zařízení a jejich správu odpovídají 
pracovníci odborů Městské části Praha 17.  

Pro zajištění správného hospodaření s majetkem je také základním předpokladem jeho úplná a přehledná 
evidence (pasportizace). Jednotný pasport zajistí spolu s nastavením procesů financování a řízení efektivní 
provoz a údržbu, opravy, rekonstrukci, výstavbu a plánování systematické obnovy. Tyto informace jsou 
podstatné pro vytvoření technicko ekonomických modelů, které jsou nástrojem pro řízení oblasti nákladů 
příslušných zařízení v kontextu údržby a obnovy jednotlivých konstrukčních dílů.  

Ucelená pasportizace jako zdroj potřebných informací o jednotlivých zařízeních je také základem pro 
budování informačního systému a jeho následné efektivní využívání. Pro účelnou a hospodárnou péči a 
následné využívání informací o jednotlivých zařízeních je nezbytně nutné, aby byl jednotný, centralizovaný a 
aktualizovaný přehled všech zařízení. Tento ucelený přehled není v současné době k dispozici.   

ZÁVĚR 

Městská část Praha 17 postrádá jasnou dokumentovanou odpovědnost za tvorbu a aktualizaci těchto 
pasportů skládajících se z grafické části, podrobné fotodokumentace a části jednoznačně identifikující 
vybavenost, výměru ploch, umístění, současné využití atd.    

DOPORUČENÍ 

1. Stanovit odpovědnou osobu za centrální evidenci veškerého majetku MČ Praha 17 a nastavit systém 
(pravidla, odpovědnosti a postupy) vytváření a aktualizace záznamů v centrální evidenci 

2. Dokončit pasportizaci všech zařízení podle stanovených pravidel a postupů 

II.4.2. Informa ční systém 

V současné době se veřejnost může dozvědět o nabídce volnočasových aktivit na Praze 17 na informačním 
serveru MČ Praha 17 www.repy.cz. Dále jsou informace o volnočasových aktivitách zveřejňovány 
prostřednictvím měsíčníku Řepská sedmnáctka. 

Na těchto webových stránkách a v tomto periodiku jsou uváděny informace o kulturních, společenských, 
sociálních a sportovních akcích a aktivitách pořádaných: 

□ městkou částí, 
□ KS Průhon, 
□ Centrem sociálně zdravotních služeb, 
□ Mateřským centrem Řepík, 
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□ Domovem sv. Karla Boromejského, 
□ Základními a mateřskými školami.  

O volnočasových aktivitách se také občané dozví z letáků, informačních materiálů a internetových 
presentací KS Průhon, Základních škol, Centra sociálně zdravotních služeb, Katalogu poskytovatelů 
sociálních a zdravotnických služeb, některých občanských sdružení a zájmových organizací. V některých 
případech se informace o plánovaných významných akcích zveřejňují i v tisku a TV.   

ZÁVĚRY 

V rámci informačního systému lze pozitivně hodnotit: 

1. pravidelnou aktualizaci zveřejňovaných informací na www městské části,  
2. zveřejnění měsíčníku Řepská sedmnáctka elektronickou cestou s jednoduchým a funkčním 

systémem prohlížení obsahu bez nutnosti stahování velikostně náročných souborů.  

Na základě srovnání s charakteristickým znaky funkčního webu byly identifikovány následující nedostatky 
současného webu: 

1. má nevhodně strukturovaný obsah (jednotlivé informace týkající se sportu, společenských a 
kulturních aktivit nejsou přehledně strukturovány), 

2. informace o aktuální nabídce sportovních zařízení a areálů volně přístupných jsou nedostatečné, 
3. informace o aktuální nabídce sportovních zařízení a areálů u školských zařízení a informace o jejich 

možném využití (reservace, kontakty atd.) jsou také nedostatečné,  
4. nedostatečné jsou i informace o subjektech působících v oblasti volnočasových aktivit, informace jsou 

neúplné, chybí odkazy na aktivity klubů a občanských sdružení působících na území městské části, 
5. nevyvolává vždy marketingově či komunikačně relevantní očekávání (kdo jsem jako „uživatel“, jaká je 

dostupná nabídka, apod.), 
6. ne vždy má vhodně řešené propojení s jinými stránkami (relevatní prolinky na weby partnerů apod.) a 

tím nepřiměje návštěvníky k dalším kontaktům s ostatními organizacemi.   
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II.5. Odhad demografického vývoje 

Cílem je odhadnout na základě veřejně dostupných dat možný vývoj počtu a věkového složení obyvatel 
městské části Praha 17. Odhad si neklade ambice na věrohodnost výsledků, kterých by bylo dosaženo 
provedením demografické analýzy prostředky, které se obvykle používají.  

Oproti koncepci ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části 
Praha 17 na období 2009 – 2011 jsme pro odhad zvolili delší časové období, protože jsou potom lépe patrné 
trendy ve vývoji počtu a věkového složení obyvatel. 

Při provádění odhadu demografického vývoje jsme vycházeli především z těchto dokumentů a dat: 

a)  Projekce obyvatelstva České republiky, zpracovaný Českým statistickým ústavem v roce 2009  

b)  Populační prognóza ČR do r. 2050 - Projekce obyvatelstva v krajích, zpracovaný Českým 
statistickým ústavem v roce 2003  

c)  Data poskytnutá Úřadem městské části Praha 17  

II.5.1. Základní demografické údaje 

II.5.1.1. Základní výsledky Projekce obyvatelstva České republiky - 2009 11 

ČSÚ zpracoval v roce 2009 projekci vývoje počtu a složení obyvatel ČR s výhledem do roku 2065. V této 
projekci jsou vypočítány trendy ve vývoji počtu obyvatel po věkových skupinách. Trendy jsou patrné 
z grafického vyjádření těchto dat.  

Tabulka XIII.: Po čty obyvatel ČR 2008 – 2065 v % 

Věková skupina 0-14 (v %) Věková skupina 15-64 (v %) Věková skupina 65+ (v %) 
Rok 

nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

2008*) 14,2 14,2 14,2 71,2 71,2 71,2 14,6 14,6 14,6 

2009*) 14,1 14,1 14,1 71,0 71,0 71,0 14,9 14,9 14,9 

2010 14,2 14,2 14,2 70,6 70,6 70,6 15,2 15,2 15,2 

2020 15,4 15,6 15,7 64,5 64,4 64,4 20,1 20,1 19,9 

2030 13,3 13,8 14,3 63,5 63,1 63,0 23,2 23,1 22,7 

2040 12,2 12,9 13,4 60,8 60,3 60,3 27,0 26,8 26,2 

2050 12,9 13,8 14,5 55,4 55,0 55,2 31,7 31,1 30,3 

2065 11,9 13,2 14,1 55,2 54,6 54,3 33,0 32,2 31,7 

 

                                                 

 
11 Projekce obyvatelstva České republiky, zpracovaný Českým statistickým ústavem v roce 2009 
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Obrázek III: Po čty obyvatel ČR 2008 – 2065 v % – st řední varianta 

Zde zobrazené trendy jsou zde uvedeny pro porovnání trendů v celé republice a v Praze. Trendy, které se 
projevují v Praze, vycházejí z dat získaných v jiném časovém období, ale obě prognózy (projekce) potvrzují 
trendy, které promítneme do odhadu demografického vývoje Prahy 17. 

II.5.1.2. Výsledky projekce ČSÚ 2002 – 2050 12 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ CELKOVÉHO PO ČTU OBYVATEL  

Projekce ČSÚ pro Hlavní město Praha byla vypočtena bez uvažování vlivu migrace. Prezentovaná čísla o 
početní velikosti se tak týkají pouze změn na základě vývoje přirozené změny obyvatelstva. 

Tabulka XIV.: O čekávaný po čet obyvatel a p řirozený p řírůstek v Praze v letech 2002 a 2050 
 

Počet obyvatel (v tis.; k 31.12.) Změna po čtu obyvatel  Přirozený p řírůstek na 1 000 
obyvatel  

 
2002 2050 absolutn ě 

(v tis.) 
index 

2050/2002 2002 2050 

Hlavní m ěsto Praha  1 161,9 898,4 -263,6 77,3 -3,1 -7,2 

 

OČEKÁVANÝ VÝVOJ V ĚKOVÉHO SLOŽENÍ  

Věková struktura obyvatel k danému okamžiku je výsledkem vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace v 
uplynulých přibližně sta letech. Platí, že populace migrantů mají příznivější věkovou strukturu - stěhují se 
většinou mladší. Jednoznačně nejstarší obyvatelstvo mělo na počátku tisíciletí hlavní město Praha. Na 
základě odhadovaného vývoje porodnosti a úmrtnosti by měla tato situace v základních rysech zůstat 
zachována i po dalších padesáti letech. 

Nejvyšší podíl nejstarších obyvatel, související zejména s nejlepšími úmrtnostními poměry, by měl být trvale 
charakteristický pro Prahu. Nicméně spolu s předpokladem dosažení poměrně vysoké úrovně plodnosti v 
polovině století to však nebude znamenat, že hlavní město bude mít nejvyšší hodnotu tzv. indexu stáří. 
(osoby ve věku 65+ na 100 osob ve věku 0-14 let).  

Tabulka XV.: O čekávaná procentní struktura obyvatelstva v Praze v letech 2002 a 2050 
 

0-14 15-64 65+ Index stá ří *  

2002 2050 2002 2050 2002 2050 2002 2050 

Hlavní m ěsto Praha 13,0 13,9 71,1 51,8 16,0 34,3 123 246 

*) Počet osob ve věku 0-14 a 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let 

                                                 

 
12 Populační prognóza ČR do r. 2050 - Projekce obyvatelstva v krajích, zpracovaný Českým statistickým ústavem v roce 2003 
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Věkové složení obyvatelstva podle pětiletých věkových skupin, obě pohlaví – Praha podle Populační 
prognózy do roku 2050, zpracovaného ČSÚ pro celou Prahu potvrzuje celostátní trendy. Současně je 
z uvedených dat patrné, že v Praze nastoupí trend úbytku počtu obyvatel, což stejně jako v ostatních krajích 
způsobí zhoršení věkové struktury obyvatel Prahy. 

Tabulka XVI.: Popula ční prognóza Prahy do r. 2020 – I. část 

Věk 2002*) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem 1161938 1158217 1155034 1152246 1149564 1146876 1144098 1141132 1137937 1134543 

Tabulka XVII.: Popula ční prognóza Prahy do r. 2050 – II. část 
Věk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celkem 1130907 1127025 1122906 1118558 1114007 1109 283 1104373 1099291 1094035 

Z tabulky a následného grafického vyjádření vybraných dat je patrný průběh přirozeného přírůstku obyvatel a 
celkového počtu obyvatel Hlavního města Prahy. Tyto trendy budou využity při tvorbě odhadu 
demografického vývoje městské části Praha 17 – Řepy. 

 

Obrázek IV: Projekce Praha 2050 - P řirozený p řírůstek 

Výkyv v trendu poklesu přirozeného přírůstku je pravděpodobně způsoben silnými ročníky osmdesátých let, 
kdy se v závislosti na průměrném věku rodících matek 29,5 let zvýšil počet narozených dětí. Tento výkyv by 
se měl opakovat opět po cca 30 letech, ale ve výrazně menší míře, jak ukazuje graf „Projekce Praha 2050 - 
Přirozený přírůstek“. Pokles celkových počtů obyvatel Prahy však tyto výkyvy příliš neovlivní. 

  

 

Obrázek V: Projekce Praha 2020 - Celkové po čty 

ZÁVĚR 

Vypočítaný vývoj celkových počtů i přirozeného úbytku obyvatel Prahy nás opravňuje použít při stanovování 
odhadu lineární funkce, zejména v období 2009 – 2020. 
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II.5.1.3. Metodika odhadu 

Základním východiskem pro tento odhad počtu a složení obyvatel městské části Praha 17 Řepy byly trendy 
vypočítané ČSÚ a uvedené v dokumentu Projekce obyvatelstva České republiky, zpracovaný Českým 
statistickým ústavem v roce 2009 a Populační prognóza ČR do r. 2050 - Projekce obyvatelstva v krajích, 
zpracovaný Českým statistickým ústavem v roce 2009. 

Z těchto dokumentů byly použity trendy a předpoklady: 

□ v  Praze bude přirozený přírůstek obyvatel klesat od roku 2005 v jednotlivých letech přibližně 
lineárně s úbytkem 0,45 obyvatele na 1000 obyvatel za každých 5 let. 

□ počet obyvatel Prahy bude klesat podle výpočtů ČSÚ, které jsou prezentovány v Populační 
prognóze ČR do r. 2050, 

□ lze použít lineární funkce, 
□ trendy celé Prahy platí i pro Prahu 17. 

Pro výpočty byla použita data z populační prognózy ČR do roku 2050, protože obsahuje data specifická pro 
Prahu. Z konkrétních absolutních hodnot byly vypočítány koeficienty změny oproti základu, kterým je rok 
2009. Pomocí těchto koeficientů byly údaje poskytnuté Městskou částí Praha 17 z roku 2009 přepočítány, na 
absolutní hodnoty městské části Praha 17. Data z roku 2009 byla vzata jako základ z toho důvodu, že jsou 
aktuální a jsou neměnná oproti roku 2008. Mezi rokem 2006 a 2008 nastala změna jak v počtu obyvatel, tak 
v jeho věkovém složení (viz graf). Další takovou změnu, vzhledem k ukončené bytové výstavbě na Praze 17 
a odeznění populační vlny způsobené silnými ročníky nepředpokládáme.  

 
Obrázek VI: Porovnání dostupných dat z roku 2006,20 08 a 2009 

II.5.2. Odhad po čtu osob a jejich struktura  

Jako vstupní data byla použita data, získaná z MČ Praha 17 

Tabulka XVIII.: Po čty osob v Řepích – rok 2009 

Věk 2009 

Celkem 25648 

   0-4 994 

   5-9 1073 

 10-14 1025 

 15-19 1520 

 20-24 2183 

 25-29 2261 

 30-34 2423 

 35-39 1912 

 40-44 1864 

 45-49 2144 

 50-54 2045 

 55-59 2201 

 60-64 1601 
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Věk 2009 

 65-69 927 

 70-74 466 

 75-79 430 

 80-84 324 

 85-89 203 

 90+ 52 

 

Pomocí lineární interpolace hodnot platných pro Prahu byly stanoveny diskrétní hodnoty počtu obyvatel 
v procentech a přepočítány celkové počty osob v Řepích v jednotlivých letech. 

Tabulka XIX.: Celkové po čty osob v Hl. m. Praze a v Řepích 
Rok Praha % Řepy 

2009 1141132 100% 25648 

2010 1137937 99,7% 25576 

2011 1134543 99,4% 25500 

2012 1130907 99,1% 25418 

2013 1127025 98,8% 25331 

2014 1122906 98,4% 25238 

2015 1118558 98,0% 25141 

2016 1114007 97,6% 25038 

2017 1109283 97,2% 24932 

2018 1104373 96,8% 24822 

2019 1099291 96,3% 24708 

2020 1094035 95,9% 24589 

 

Obdobně byly vypočítány údaje pro jednotlivé věkové skupiny obyvatel. Nejprve byly vypočteny procentní 
hodnoty vývoje počtu obyvatel  Hl. města Praha v jednotlivých skupinách obyvatel vztažené k roku 2009. 

Tabulka XX.: Po čty osob v Hl. m. Praze po v ěkových skupinách v % p řepočítané k roku 2009 

Věk 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   0-4 100,0% 99,2% 97,9% 96,3% 94,5% 92,7% 90,8% 88,9% 87,1% 85,4% 83,8% 82,3% 

   5-9 100,0% 104,8% 107,7% 110,7% 111,8% 111,8% 110,9% 109,5% 107,7% 105,7% 103,6% 101,6% 

 10-14 100,0% 100,2% 103,9% 107,3% 112,5% 118,3% 123,9% 127,4% 130,9% 132,2% 132,3% 131,2% 

 15-19 100,0% 93,6% 86,6% 81,3% 76,9% 74,8% 74,9% 77,8% 80,2% 84,2% 88,5% 92,7% 

 20-24 100,0% 98,3% 96,9% 94,5% 91,4% 87,2% 81,7% 75,6% 71,0% 67,1% 65,3% 65,4% 

 25-29 100,0% 95,5% 92,3% 89,9% 88,9% 87,1% 85,6% 84,3% 82,3% 79,6% 76,0% 71,1% 

 30-34 100,0% 95,0% 89,2% 82,9% 76,6% 71,4% 68,2% 65,9% 64,2% 63,5% 62,1% 61,1% 

 35-39 100,0% 105,5% 110,0% 113,2% 113,0% 110,0% 104,5% 98,0% 91,1% 84,2% 78,5% 75,0% 

 40-44 100,0% 100,0% 102,4% 105,8% 112,4% 120,5% 127,2% 132,6% 136,5% 136,2% 132,6% 126,0% 

 45-49 100,0% 103,7% 105,5% 106,3% 104,0% 101,5% 101,5% 104,0% 107,5% 114,1% 122,4% 129,2% 

 50-54 100,0% 94,6% 90,6% 88,9% 91,4% 96,6% 100,2% 101,9% 102,7% 100,5% 98,1% 98,2% 

 55-59 100,0% 98,1% 94,9% 90,7% 86,2% 80,5% 76,2% 72,9% 71,7% 73,7% 77,9% 80,9% 

 60-64 100,0% 100,0% 97,1% 95,0% 93,7% 93,1% 91,4% 88,4% 84,6% 80,4% 75,1% 71,1% 

 65-69 100,0% 107,0% 117,2% 124,1% 125,1% 123,6% 123,6% 120,2% 117,8% 116,2% 115,6% 113,5% 

 70-74 100,0% 103,9% 109,6% 118,7% 132,8% 148,5% 159,1% 174,5% 185,0% 186,7% 184,6% 184,8% 

 75-79 100,0% 95,0% 91,4% 88,1% 87,5% 87,6% 91,3% 96,7% 105,1% 118,0% 132,3% 141,9% 

 80-84 100,0% 100,9% 100,1% 99,3% 96,9% 93,9% 89,7% 86,8% 84,2% 84,2% 84,8% 88,9% 

 85-89 100,0% 102,1% 103,1% 102,9% 103,0% 102,8% 105,0% 105,1% 105,2% 103,4% 100,9% 97,3% 

 90+ 100,0% 117,1% 138,9% 160,1% 178,6% 193,1% 203,3% 213,3% 221,3% 229,2% 235,5% 245,9% 
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Odhad demografického vývoje na základě předpokladu, že počet a struktura obyvatel Prahy 17 se bude 
vyvíjet stejně jako počet a struktura obyvatel celé Prahy zcela nepochybně způsobilo jistou chybu ve 
výsledných datech. Na druhou stranu vypočítaná data jsou pouze jedním ze vstupů pro návrh koncepce 
trávení volného času občanů Prahy 17 a tato chyba nemá na návrh opatření významný vliv. 

ZÁVĚRY 

Z provedeného přepočtu jednoznačně vyplývá, že porodnost bude pozvolna klesat o více jak 1% ročně a 
naopak počet obyvatel ve věku 65 let bude stoupat a to nejen díky silným ročníkům, ale i díky prodlužujícímu 
se věku dožití. Celkový počet obyvatel by mohl mírně poklesnout, ale požadavky na kapacity sportovních a 
kulturních zařízení porostou a to především díky: 

□ zvyšující se mobilitě občanů, 
□ budování velkých obytných aglomerací v těsném sousedství Prahy 17, 
□ zlepšování dopravní infrastruktury. 

Sportovní a především kulturní kapacity by měly být zaměřeny na střední a starší věkové skupiny.  
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III. Shrnutí provedené analýzy 

III.1. SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY 

Kvalitní infrastruktura po celém území MČ (snadná dostupnost nejen pro obyvatele MČ P17) 

Kvalitní sportovní zázemí v areálech u základních škol 

Existence většího počtu multifunkčních veřejných sportovišť 

Dostatek ploch na výstavbu nových sportovních zařízení  

Odbornost pracovníků působící v oblastech sportovně kulturního vyžití 

Existence tradiční a rozmanité sítě subjektů působících v oblasti volnočasových aktivit 

Rozvinutá členská základna sportovních oddílů 
SLABÉ STRÁNKY 

Chybí strategická koncepce pro oblast rozvoje kultury a sportu 

Nedostatečné zmapování poptávky po volnočasových aktivitách 

Sezónně nevyvážená nabídka zařízení pro sport a pohybovou rekreaci a to speciálně zimní sporty a 
letní vodní sporty 

Slánská ulice rozděluje Řepy na dvě oddělené oblasti 

Nedostatečná síť cyklostezek a cyklotras 

Nekvalitní webové stránky informující o možnostech a existenci sportovních a kulturních zařízení 

Nedostatečný marketing a propagace volnočasových aktivit 

Nedokončená rekonstrukce veřejných sportovišť 

U hřišť a sportovních areálů u ZŠ chybí kvalitní zázemí (toalety, občerstvení, atp.) 

Nízký počet možností pro některé moderní sporty a adrenalinové sporty (horolezectví, skateboarding, 
plážový volejbal, adrenalinová centra) 

Nesystematický přístup ke správě zařízení 

Nesystematický přístup k pronajímání jednotlivých venkovních sportovních zařízení 

Absence kvalitního orientačního systému u jednotlivých sportovních zařízení 

Zařízení pro výkonnostní sport neodpovídají kritériím pro organizování přeborů a soutěží 

Nedostatek provozního personálu u zařízení pro volnočasové aktivity 

Místní knihovna Řepy je v provizorních podmínkách 

Absence většího sálu pro kulturní aktivity (plesy, filmová promítání, divadelní představení) 

Pros stavbu plaveckého areálu jsou na území MČ nevhodné podmínky (nevhodné podloží, 
nedostatek vodních zdrojů) 

Nepůsobí zde žádný oddíl, který by provozoval sport na vyšší výkonnostní úrovni 
PŘÍLEŽITOSTI 

Čerpat finanční prostředky z národních a evropských fondů pro výstavbu a rekonstrukce sportovních 
zařízení 

Rozšířit nabídku počtu možných sportů v existujících areálech 

Vybudovat kvalitní zázemí pro rozvoj sportovně-společenských aktivit 

Zpřístupnit areály školských sportovních zařízení veřejnosti řízeným způsobem 

Zmodernizovat sportoviště aby byla uzpůsobena pro soutěže a závody 

Vytvořit funkční webové stránky informující o sportovní a kulturně společenské nabídce na Praze 17 

Vytvořit informační systém na jednotlivých sportovištích 

Rozvíjet spolupráci s nízkoprahovými centry zaměřenými na děti a mládež 

Rozšiřovat členskou základnu oddílů 

Rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit v místě bydliště pro co nejširší vrstvy obyvatel 
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Zajišťovat žánrovou pestrost kulturních akcí pro různé věkové a zájmové skupiny  

Rozšířit doplňkovou činnost (pronájmy současných nebo navrhovaných prostor) pro vytváření vyššího 
rezervního fondu, z něhož lze v dalších období částečně hradit běžný provoz 
HROZBY 

Odklon od trávení volného času na území městské části z důvodů nedostatečné nabídky v místě 
bydliště 

Nevyužívaná sportovní zařízení z důvodu nesystematického přístupu k podávání informovanosti a 
návazného efektivního pronajímání sportovních zařízení 

Neatraktivní nabídka sportovního vyžití pro děti a mládež 

Rekonstrukce objektu KS Průhon bez poskytnutí náhradních prostor ( přerušení činnosti na dobu až 
1 roku znamená rozpad lektorského sboru, zpřetrhání kulturních a jiných kontaktů, odliv klientů atd.) 

Rekonstrukce objektu KS Průhon pro jiné než kulturní a vzdělávací účely bez zajištění jiných 
adekvátních prostor. Ukončení činnosti znamená absenci celého spektra volnočasových aktivit 
zejména pro děti a mládež (průměrně ročně cca 450 klientů) a pestré nabídky kulturních programů 
pro cca 7- 8 tis. návštěvníků ročně 

Nedostatečná poptávka po plánovaných investicích z důvodu realizace konkurenčního projektu 
v okolních čtvrtích (např. stavba areálu pro vodní sporty na území MČ Praha 13) 
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IV. Koncepce rozvoje za řízení pro trávení volného času  

Tato koncepce vyjadřuje způsob pojetí, chápání a hlavní záměr v oblasti volnočasových aktivit dostupných 
v MČ Praha 17, který je vyjádřen formou doporučení, jejichž uplatnění povede k očekávanému rozvoji oblasti 
trávení volného času. tato doporučení lze na základě provedené analýzy dostupných informací rozdělit na 
dvě kategorie: 

1. systémová doporučení, 
2. doporučení pro konkrétní zařízení. 

Při uplatňování zásad doporučujeme zohlednit následující kritéria:  

□ demografické složení obyvatel, 
□ sociologicko-ekonomická struktura obyvatel (výše příjmů, vzdělání, životní styl), 
□ způsob a frekvence využívání zařízení (skupinové, individuální), 
□ stávající nabídka zařízení na území MČ Praha 17, 
□ poptávka po možnostech vyžití, 
□ trendy v trávení volného času.  

U každého zařízení je pak nutné individuálně zhodnotit:   

□ význam zařízení minimálně ve dvou kategoriích: 
� zařízení je významné pro celou městkou část Praha 17 (případně Prahu nebo ČR) – velké 

zařízení s nadstandardním nebo zcela specifickým vybavením (ať už existujícím nebo 
plánovaným), 

� zařízení má lokální význam – zařízení menšího rozsahu s dobrým přínosem pro nejblíže 
bydlící obyvatele a tomu odpovídající vybavení.  

□ výsledky studie proveditelnosti zaměřené zejména na schopnost MČ Praha 17 pokrýt nebo jinak 
zajistit očekávané provozní náklady na provozování zařízení. Takto zaměřená studie proveditelnosti 
by měla být prováděna u každé nově budované stavby nebo při významné rekonstrukci stávajícího 
zařízení. 

IV.1. Systémová doporu čení  

Systémová doporučení jsou doporučení, která lze uplatnit pro všechny oblasti a všechna zařízení. Tato 
doporučení jsou pro dosažení stanovených cílů velice důležitá a jejich uplatnění v praxi je základním krokem 
k zabezpečení efektivního využití zařízení pro trávení volného času na území MČ Praha 17.  

IV.1.1. Zavedení strategického řízení  

K tomu, aby bylo možné smysluplně rozvíjet volnočasové aktivity občanů na Praze 17, je třeba stanovit si 
jasné cíle, odpovědnosti a také dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení stanovených cílů (jinak 
řečeno vypracovat strategii řízení této oblasti).  

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že pro oblasti sportu a kulturně společenského života není 
uplatňováno strategické řízení. Městská část nemá jednoznačně vydefinováno poslání, cíle, opatření a 
odpovědnosti v uvedených oblastech. Proto lze zcela nepochybně doporučit zavedení strategického řízení 
do oblasti trávení volného času a souvisejících oblastí jako je: 

□ evidence a správa majetku (zařízení),  
□ informační systém pro komunikaci subjektů zapojených do řízení volnočasových aktivit a  
□ provozní financování systému zařízení.  

To vše v souladu s celkovou strategií Městské části Praha 17.   

Úkolem zavedení strategického řízení je tedy navrhnout a schválit jednoznačné odpovědnosti, jednoznačné 
klíčové cíle, základní principy přístupu a hlavní kroky (opatření) včetně termínů, které povedou ke zlepšení 
situace. Pravidelným vyhodnocováním (nejlépe na základě měřitelných parametrů cílů) a  aktualizací těchto 
cílů a kroků vznikne nástroj pro efektivní řízení této oblasti. Zveřejňování stanovených odpovědností, cílů, 
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principů a kroků nastaví správnou komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami a zejména mezi 
úřadem MČ a veřejností. Tím dojde ke zvýšení prestiže a důvěryhodnosti úřadu v očích občanů.   

Vzhledem k míře komplikovanosti, finanční a časové náročnosti lze jednotlivá cílová opatření rozdělit do 
následujících kategorií: 

□ opatření, která nejsou komplikovaná a jsou časově a nákladovostí nenáročná. Taková opatření lze 
realizovat ihned a vyžadují žádnou či pouze minimální investici (například zajištění informací o 
možnostech aktuálních pronájmů sportovních zařízení u škol a jejich zveřejnění),  

□ opatření, která jsou časově a finančně náročná a vyžadují z hlediska náročnosti na změny 
střednědobý horizont výstavby. Jedná se o opatření, která vyžadují investici do nového zařízení a 
významně rozšíří nabídku stávajících zařízení pro volnočasové aktivity (například rekonstrukce a 
dovybaveni KS Průhon), 

□ opatření, která jsou časově a nákladovostí vysoce náročná a vyžadují změny v dlouhodobém 
horizontu. Takovým zařízením je věnována speciální pozornost, neboť se jedná o zařízení 
významné pro celou městkou část Praha 17, Prahu ale i Českou republiku a je možné očekávat i 
mezinárodní využití. Tato opatření vyžadují velké investiční akce (jedná se například o výstavbu 
kulturně společenského centra).  

Tato strategie musí být pravidelně aktualizována a zpřesňována, neboť jak klesá neurčitost v čase, vzrůstají 
nároky na podrobnost a přesnost. Jedná se zejména o uvolňování finančních zdrojů v čase, schvalování 
akcí na konkrétních areálech apod.  

Příkladem může být projekt Komunitního plánování sociálních služeb M Č Praha 17 . Jedná se o projekt 
zaměřený na sociální a zdravotní oblast a z pohledu strategického řízení je vzorovým postupem i pro 
následné možné kroky v oblastech sportu a kulturně společenských aktivit. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 pro období 2009 až 2011 je dokumentem 
odpovídající svým obsahem dokumentům strategického charakteru nutného pro rozvoj dané oblasti. Tato 
Koncepce rozvoje zařízení pro trávení volného času na území městské části Praha 17 je výchozím 
materiálem vhodným pro zpracování strategie s jasnými opatřeními, cíli, terminy, odpovědnostmi a postupy.   

IV.1.2. Organiza čně řídicí rovina  

Pro realizaci strategie rozvoje volnočasových aktivit je nezbytné vytvořit organizační strukturu napříč všemi 
zainteresovanými subjekty s jasně definovanými kompetencemi. Tato organizační struktura musí mít zcela 
jasně deklarovanou a v praxi uplatňovanou podporu vedení  MČ P17. Vedení musí pravidelně vyhodnocovat 
míru plnění stanovených cílů a v případě neplnění stanovených cílů přijímat účinná opatření k nápravě. 
Všechny postupy hodnocení cílů by měly být dokumentované. 

V praxi to znamená, že musí být nastaven jasný rámec (odpovědnosti, kompetence, způsoby komunikace, 
atd.) propojení jednotlivých odborů úřadu městské části a dotčených subjektů při dosahování stanovených 
cílů. Dotčenými subjekty jsou například správci a provozovatelé zařízení, kluby, občanská sdružení, zájmové 
skupiny, jednotlivci a další subjekty, které mají zájem na rozvoji volnočasových aktivit spolupracovat.  

IV.1.3. Zavedení systému organizování akcí  

Pro zlepšení efektivnosti v oblasti volnočasových aktivit je nutné zavést systém organizování sportovn ě-
kulturních (spole čenských) akcí a setkávání  na MČ Prahy 17, který bude mít za cíl koordinovat aktivity 
všech zainteresovaných subjektů a koordinovat využití veškerých dostupných zařízení na území Městské 
části Praha 17. Systém by měl být napojen na informační systém, kterým budou občané informováni o 
aktuální nabídce jednotlivých zařízení a pomůže aktivizovat občany například organizováním průzkumů 
spokojenosti s organizovanými akcemi nebo sběrem námětů na další akce.   

IV.1.4. Zavedení systému správy za řízení a areálů  

Pro zajištění správného hospodaření s majetkem je nezbytné ucelené nastavení transparentního systému 
správy  jednotlivých zařízení a areálů a dodržování tohoto systému v praxi. Řada zařízení bude 
rekonstruována a vybavena potřebným zařízením z veřejných prostředků. Je proto zapotřebí o tento majetek 
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pečovat, aby nebyl zneužíván a ničen. Je potřebné nastavit jasný a průhledný systém jak správy zařízení, 
tak vedení záznamů o jejich využití. Je nutné nastavit jednoznačné odpovědnosti, pravomoci, stanovit jasná 
pravidla a postupy evidence a tvorby záznamů ve vztahu ke správě majetku a jeho využívání.   

Dále je potřebné nastavit transparentní kontrolní systém, který na základě měřitelných parametrů umožní 
vyhodnocovat efektivnost správy a využívání zařízení a areálů. Bez takto nastaveného a dokumentovaného 
systému nelze provádět efektivně kontroly dodržování nastavených požadavků, které vyplývají z platné 
legislativy a z požadavků vlastníků zařízení a areálů. 

Zejména kontrola plnění legislativních požadavků vztahujících se k bezpečnosti za řízení musí být 
pravidelně prováděna. Tento systém tedy musí nastavovat pravidla pro provádění pravidelných 
preventivních kontrol a revizí, ale také kontroly plnění požadavků bezpečnosti práce pro osoby pracující na 
těchto zařízeních a kontroly legislativy požární ochrany.   

Pro různé kategorie zařízení existují v současné době různí správci. Na všechny správce musí systém 
pamatovat. Tam, kde jsou zařízení pronajímána musí být nájemci předána jasná pravidla systému, tam kde 
jsou a budou zařízení bez pronajímatele musí být nalezen vhodný způsob prostřednictvím interních nebo 
externích správců.   

Domníváme se, že systém správy majetku by se měl řešit systémově a doporučujeme proto nastavit 
jednotný systém jak pro správu veškerého majetku MČ P17 včetně jeho evidence.   

V rámci operativního odstran ění problém ů správy majetku navrhujeme: 
□ nastavit jasná pravidla týkající se odpovědností, pravomocí, jednotlivých postupů a principů, 

evidence a záznamů ve vztahu ke správě majetku (správce, uživatel, nájemník) a nastavit 
mechanismus pravidel týkající se základních povinností správce majetku a uživatele majetku,  

□ nastavit komunikační pravidla: 
� nastavit pravidla vzájemné komunikace (vlastník majetku, správce majetku, odpovědné osoby 

za správu a prováděnou údržbu a revize) ve smyslu pravidelnosti a obsahu, 
� nastavit pravidla předávání informací a jednotné evidence (vedení evidence a dat o provedené 

správě, revizích, archivace a uložení dat), 
□ nastavit kontrolní pravidla: 

� nastavit systém pravidelných preventivních kontrol jednotlivých zařízení a evidence záznamů, 
□ nastavit jasný systém kontroly plnění legislativních požadavků vztahujících se k bezpečnosti 

zařízení: 
� nastavit systém pravidelných preventivních kontrol a revizí jednotlivých zařízení a evidence 

záznamů, 
� řídit a kontrolovat kvalitní dodavatele zajišťující komplexní služby v oblastech revizí zařízení, 

ale také kontroly plnění požadavků bezpečnosti práce pro osoby pracující na těchto zařízeních 
a kontroly legislativy požární ochrany.  

□ nastavení jednotné pasportizace veškerých zařízení.   

IV.1.4.1. Pasportizace veškerých za řízení 

Jednoznačným základem správného hospodaření s majetkem městské části je jeho úplná a přehledná 
evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor. Pasport tvoří prvky uspořádané 
do jednoho celku, doplňující nebo upřesňující dané prostředí. Pro účelnou a hospodárnou péči o tento 
soubor je nezbytně nutné, aby subjekt pověřený jeho správou a údržbou měl o něm jednotný, centralizovaný 
a aktualizovaný přehled. Pasportizace zařízení a areálů je komplexní soubor ověřených informací o 
aktuálním stavebnětechnickém stavu spravovaného objektu. Jedná se o popsání současného stavu a 
identifikaci jeho základních charakteristik. 

Pasport je vytvořen nad technickou mapou, obsahuje informace o geometrii (délka, šířka, plocha) a stavu 
(typ, stav povrchu, apod.).  

Pasport zařízení je určen městské části a organizacím zajišťujícím efektivní provoz a údržbu, opravy, 
rekonstrukci, výstavbu a plánování systematické obnovy. Slouží pro výběr dodavatele na opravy a údržbu, 
dodávku stavebních prací a komplexní plánování objemu oprav a údržby. 
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Z hlediska vlastního systému správy není současný postup zcela přehledný. Doporučujeme proto nastavit 
jednotný systém pro veškeré subjekty a zainteresované strany, které se podílí na pasportizaci zařízení viz 
níže uvedený metodický přístup, který je návodem na danou pasportizaci.  

Na základě výše popsaného zjištění navrhujeme ujednotit pasportizaci veškerých zařízení dle níže 
uvedeného postupu. 

Pasport zařízení by měl obsahovat:  

□ grafickou část - archivní výkresovou dokumentaci, případně geodetické zaměření objektu, 
prostorové rozmístění,  

□ podrobnou fotodokumentaci zařízení (exteriér i interiér v případě objektu), 
□ tabulkovou část  

� jednoznačně identifikující zařízení (katastrální území, číslo, adresa), 
� vykazující vyčerpávajícím způsobem potřebné výměry (například cvičební plocha areálu), 
� vybavenost zařízení–funkce, účel využití, 
� zda se jedná o plochu krytou nebo otevřenou, 
� specifikace plochy – například název sportu u sportovních zařízení.  

Ucelená pasportizace je základem pro vytvoření „Technicko-ekonomických modelů“. Tyto technicko-
ekonomické modely jsou nástrojem pro analýzu a řízení nákladů zařízení v kontextu údržby a obnovy 
jednotlivých konstrukčních dílů. Dále je prostřednictvím těchto modelů možné nastavit i možné cenové 
hladiny případných pronájmů těchto zařízení tak, aby byla splněna očekávaná ekonomická efektivnost 
zařízení.   

Technicko-ekonomické modely jsou nástrojem pro prediktivní analýzu provozních nákladů zařízení Městské 
části Praha 17. Modely také umožňují, v případě potřeby, plánování kapacit a vytváření cenových kalkulací 
na úrovni jednotlivých celků těchto zařízení.  

IV.1.5. Zavedení systému finan ční podpory   

V souvislosti s financováním volnočasových aktivit městská část Praha 17 usiluje o získání finančních 
prostředků z celé řady zdrojů, mj.: 

□ granty z Finančního mechanismu EHP Norska (v roce 2007 obdržela MČ 15950 EUR. Tyto finanční 
prostředky byly použity na ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRO ŽÁDOST O GRANT „Modernizace a 
vybavení ZUŠ Blatiny v Praze 17“, včetně zjednodušené studie proveditelnosti,  

□ granty z OP Praha konkurenceschopnost (podpoření projektu přemístění kapličky při ul. 
Karlovarská– max. výše podpory: 1 386 043,26 Kč) 

□ granty ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů  
□ sponzorské dary Letiště Praha (finanční dar ve výši 2 835 787, - Kč bude použit na rekonstrukci 

dětského hřiště a vybudování víceúčelového hřiště)  

Městská část přispívá na kulturní a sportovní akce, které se pořádají v průběhu roku. Tyto prostředky byly 
vynaloženy na: 

□ celoroční činnost subjektů, 
□ jednorázové sportovní akce, 
□ reprezentaci MČ Praha 17, 
□ příspěvky na provoz TJ, 
□ akce pořádané na území MČ Praha 17 subjekty, které zde nemají sídlo.  

Měl by být stejně jako v ostatních oblastech vytvořen systém plánování, přidělování a kontroly využívání 
finančních prostředků pro jednotlivá zařízení a areály, ale i pro jednotlivé aktivity. Tento systém by měl mít 
trvalý charakter (plánování by mělo probíhat na delší časové období), relativně neměnný a především 
transparentní. Měla by být stanovena měřitelná kritéria (podmínky) pro plánování finančních prostředků pro 
jednotlivá zařízení, areály a aktivity. Tato kritéria by měla u každého zařízení, areálu nebo akce hodnotit 
především finanční a věcnou: 

□ smysluplnost, 
□ reálnost,  
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□ proveditelnost.  

IV.1.6. Zdokonalení informa čního systému 

Cílem úpravy by měla být především zásadní změna informovanosti občanů, protože z analýzy informačního 
systému vyplývá, že současný informační systém neplní veškeré pro občany užitečné funkce, které jsou 
s informační stránkou spojeny. Úlohou informačního systému je podat ucelené informace o veškerém 
možném dění v rámci volnočasových aktivit na Praze 17.   

V rámci zdokonalení informačního systému doporučujeme zaměřit se na webové stránky informující o 
možnostech vyžití volného času na Praze 17. Vidíme v něm roli komplexního média, které propojuje 
efektivním způsobem různorodé skupiny zainteresovaných subjektů. Pro nejbližší fázi rozvoje je třeba 
počítat zejména: 

□ s veřejností, resp. různými skupinami uživatelů, 
□ s provozovateli zařízení,  
□ s místními kluby, občanskými sdruženími atd. 
□ s organizátory sportovních, kulturních, společenských sociálních akcí. 

Pro tyto skupiny zainteresovaných subjektů je třeba vytvořit vhodný obsah a design úvodní stránky, který by 
umožňoval:  

□ rychlou první informaci o novinkách webu s ohledem na priority uživatelů,  
□ zřetelně graficky i textově vyjadřoval poslání, 
□ byl přehledným směrníkem pro hlubší, zanořená patra webu, 
□ a vyvolával důvěru uživatelů, tj. 

� byl autorizován (kdo je provozovatelem a garantem obsahu), 
� byl aktualizován (zřetelné časové označení informací - kdy vyvěšeno, omezení, odkazy) 

predikovatelným způsobem (budování přístupových návyků - jedna z klíčových metod 
budoucího marketingu), 

� umožňoval využitelný kontakt, popř. samoobslužný download aktuálních informačních 
materiálů.   

Nadefinování nového komplexního informačního systému pro efektivní předání informací o plánovaných 
akcích a využití zařízení pro volnočasové aktivity širokým spektrem obyvatelstva městské části Prahy 17, je 
základním stavebním kamenem rozvoje sportovně-společenského prostředí na území městské části Praha 
17.  

V základu se jedná o jasné přehledy věnující se samostatně kategoriím - sport, kultura (společenské akce) a 
sociální aktivity. Jedná se o přehledy zařízení a přehledy možného vyžití volných kapacit příslušných 
zařízení a areálů. Informace o vybavenosti, dostupnosti, systému správy, aktuálních akcích a v neposlední 
řadě možnosti objednání nebo reservací zařízení, která spadají pod systém rezervace kapacit. V podobném 
duchu je nutné informovat o veškerých subjektech, zařízeních a aktivitách v oblasti kultury, společenského 
dění a sociální oblasti. Je vhodné také zajistit pro komerční subjekty působící v oblasti volnočasových aktivit 
na Praze 17 možnost zveřejnit v daných kategorií jimi pořádané akce a aktivity.   

Nadefinování informačního a reservačního systému pro efektivní využívání kapacit zařízení se rozumí 
úprava webového portálu Městské části Praha 17, který se bude cíleně věnovat sportovně - společenskému 
dění na území této městské části.   

Tento IS prezentovaný prostřednictví internetu by měl zejména obsahovat například pro oblast sportovních 
aktivit:  

□ podrobné informace o aktuální nabídce sportovních zařízení a areálů, 
□ podrobné informace o veřejně přístupných sportovišť, která nespadají pod systém reservace a 

případného objednání na daný konkrétní termín, 
□ podrobné informace o možnosti využití a případné možnosti reservace sportovních zařízení 

spadajících pod systém centrálního reservačního systému, 
□ podrobné informace o možnosti zapůjčení sportovního vybavení v rámci sportovních areálů,  
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U každého sportovního zařízení by měly být uvedeny následující podrobné informace (například. adresa, 
otevírací doba, dostupnost, parkování, sportovní možnosti, herní prvky, restaurace, sociální zařízení, 
nejbližší policejní stanice,nejbližší zdravotní zařízení, hodnocení a komentáře uživatelů, reservační systém 
atd.)  

PŘÍKLAD WEBOVÉ STRÁNKY IS   

  

Obdobným způsobem je vhodné nastavit www databázi i pro ostatní oblasti kultury, společenských a 
sociálních aktivit.    
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IV.2. Doporu čení pro konkrétní za řízení   

V této části dokumentu se věnujeme doporučením pro rozvoj jednotlivých klíčových sportovních a kulturně-
společenských zařízení a areálů a to především: 

□ sportovně kulturního a společenského centra, 
□ Sokolovně a přilehlým sportovištím, 
□ ostatním zařízením. 

IV.2.1. Sportovn ě kulturní a spole čenské centrum 

Potřeba nového sportovně kulturního a společenského centra vychází ze dvou typů potřeb MČ P17. Jednou 
potřebou je zabezpečit na odpovídající úrovni sportovní aktivity a druhou je potřeba vytvoření kulturního 
prostředí s nezbytným zázemím pro pořádání společenských akcí, které mohou přitáhnout zájem subjektů 
mino působnost MČ P17 a mohou být zdrojem financí a zvýší prestiž a povědomí o MČ P17 v Práce ČR i 
mimo republiku. 

IV.2.1.1. Potřeba výstavby sportovního centra 

Sportovní aktivity v Městské časti Praha 17 v jsou v současné době realizovány především na sportovních 
areálech základních škol: 

□ Základní škola Praha – Řepy Laudova,  
□ Základní škola genpor. Františka Peřiny,  
□ Základní škola JANA WERICHA. 

které disponují jak venkovními hřišti, tak tělocvičnami. Tato zařízení jsou využívána v rámci tělesné výchovy 
a po skončení výuky jsou pak zařízení využívána sportovními kluby i širokou veřejností. Venkovní i vnitřní 
sportovní areály základních škol jsou v současné době postupně rekonstruovány a budovány. Stav těchto 
zařízení je nebo v brzké době bude na takové úrovni, že bude plně vyhovovat výuce tělesné výchovy v 
letním i zimním období. Problematické je využití venkovních sportovních ploch pro veřejnost, jelikož 
sportující nemají k dispozici hygienické zázemí (šatny, toalety atd.) a jsou k dispozici pouze v době mimo 
výuku a to po 16:00 hod. Z tohoto důvodu je také problematické využití těchto zařízení pro výkonový sport. 

Dále je pro sport využíván prostor Sokolovny a areálu kolem sokolovny (objekt v soukromém vlastnictví), 
který si městská část pronajímá a využívá pro aktivity TJ Sokol Řepy. Budova Sokolovny je však po stránce 
dispozičního a stavebního řešení poplatná době svého vzniku. Budova je soukromníkem provozována jako 
multifunkční objekt, jak pro sportovní činnost, tak i pro společenské akce. Současně je zde provozováno 
restaurační zařízení. V současném stavu je Sokolovna pro sport naprosto nevyhovující díky velikosti 
tělocvičny, jejímu současnému technickému stavu a stavu zázemí, v ne poslední řadě díky provozování 
restauračního zařízení.  

Z pohledu zimního tréninku sportovních klubů a oddílů jsou v současné době využívány tělocvičny u 
základních škol. Tato sportoviště nesplňují parametry potřebné pro soutěže ČSTV a tělocvičny jsou navíc 
k dispozici pouze omezeně a také svým dispozičním řešením v některých případech neodpovídají 
požadavkům pro provozování daného sportu, jako například basketbalu.  

Pro sportovní vyžití široké veřejnosti dále probíhají v současné době postupné rekonstrukce veřejných 
sportovních ploch, kde vznikají multifunkční hřiště přístupná veřejnosti celodenně. Tyto plochy jsou bez 
jakéhokoli zázemí, takže je také není možné využívat pro organizovaný sport. 

Po vyhodnocení výše uvedeného a všech souvislostí se dá konstatovat, že jediným smysluplným řešením je 
výstavba sportovně kulturního a společenského centra včetně víceúčelové sportovní haly, pokrývající 
všechny potřeby sportovních oddílů s možností využití širokou sportovní veřejnosti. Toto centrum by bylo 
využitelné, jak pro širokou veřejnost, tak pro základní školy, sportovní kluby a oddíly působící na Praze 17, 
dále je také možná využitelnost pro aktivity i jiných sportovních subjektů v rámci celorepublikových a 
mezistátních utkání a soutěží.  

Některé hlavní důvody výstavby nového sportovního objektu: 

1. nevyhovující stav momentálně využívaných prostor, zejména stav Sokolovny a přilehlých sportovišť, 
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2. nedostatečné kapacity pro sálové sporty, 
3. absence zařízení s odpovídajícím zázemím (šatny, ubytování, atd.), 
4. omezené možnost zimní přípravy organizované sportovními oddíly, 
5. nedostatečná kapacita stávajících zařízení pro sport veřejnosti v zimě, 
6. absence zařízení, splňující technické parametry požadované pro organizování sportovních soutěží 

ČSTV, 
7. absence zařízení poskytující komplexní služby pro organizování významnějších sportovních a 

kulturních událostí, 
8. náklady na pronájem Sokolovny a přilehlých sportovišť. 

ZÁVĚR 

Z vyhodnocení výše uvedených skutečností a všech souvislostí vyplývá, že problémy v oblasti rozvoje 
zázemí pro sport je možné vyřešit pouze výstavbou nového komplexního areálu, který bude mít minimálně 
parametry požadované ČSTV a bude mít dostatečné zázemí dimenzované pro budoucí očekávané 
využívání tohoto areálu. 

IV.2.1.2. Potřeba výstavby kulturního a spole čenského centra  

Většina aktivit v oblasti kultury a společenského dění probíhá v prostorách Kulturního střediska Průhon a 
v prostorách Sokolovny. Kulturní středisko Průhon je víceúčelové zařízení poskytující služby pro všechny 
věkové kategorie. Sokolovna může poskytnout kapacity sálu. 

KS Průhon v uvedených prostorách zajišťuje výstavy, vernisáže, různé druhy kurzů jako jsou například kursy 
hudební, pohybové, výtvarné, jazykové, počítačové, školičky pro nejmenší atd., pořádá zde divadelní 
představení, koncerty a hudební pořady, setkání se zajímavými osobnostmi atd.  

Část programové nabídky KS Průhon probíhá v prostorách Sokolovny, která je pro KS Průhon v pronájmu 
od soukromého subjektu. 

Nabídka kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit KS Průhon je v současné době omezena kapacitou 
v KS Průhon či málo vyhovujících prostor Sokolovny. V KS Průhon je pouze foyer s 9 vitrínami pro výstavy, 6 
učeben pro 2-12 osob, tělocvična s kapacitou 12 osob a společenský sál pro 100 osob. Sokolovna nabízí sál 
pro 120 osob, ale bez technického vybavení a provozního zázemí. KS Průhon je provozován od 9 do 21 
hodin ve všední dny, v sobotu a neděli pouze v době konání akcí. Sokolovna je využívána pro kulturní a 
společenské potřeby příležitostně. 

Kapacity KS Průhon jsou tedy maximálně využity a nelze již navýšit a technický stav KS Průhon i Sokolovny 
vyžaduje z pohledu správy majetku výraznější rekonstrukci.  

Další kulturně společenské aktivity jsou pořádány v prostorách škol. Nedostatkem je však velikost prostor, 
které mají školy k dispozici. Pro větší akce typu loučení s devátými ročníky, koncerty s rodiči a podobně jsou 
školy omezeny velikostí tělocvičen.  

Prostory školy jsou také dále využívány v rámci akcí městské části jako jsou zasedání zastupitelstva, 
vzdělávací akce, semináře atd. Tyto prostory však opětovně nejsou pro uvedené aktivity zcela vyhovující a 
to jak z pohledu technického zázemí, tak z pohledu omezené možnosti využití.  

Některé akce městské části se také konají ve venkovních prostorách, jako je například pozemek před hlavní 
budovou městské části. Nedostatkem je technická vybavenost, která musí být vždy řešena provizorně 
(například mobilní pódia, hlediště, toalety atd.). 

Některé kulturně společenské aktivity organizované pod záštitou nebo spoluprácí Městské části Praha 17 
také probíhají v prostorách domu sv. Karla Boromejského. Jeho výhodou jsou, jak velice zajímavé vnitřní 
prostory kostela a krypty, tak možnost venkovního pódia. Prostředí domu sv. Karla Boromejského však 
omezuje možnosti využívání uvedených prostor pro některé typy aktivit. Například rockový koncert není 
vhodné v těchto prostorách pořádat.  

Neopomenutelnou aktivitou z pohledu kulturně, společenského a vzdělávacího charakteru je také městská 
knihovna. Prostory knihovny jsou však provizorní a současný stav je nevyhovující. 
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V brzké době se plánuje výstavba domova seniorů s kapacitou 400-500 seniorů. V rámci plánování výstavby 
domova je počítáno s kulturními a společenskými místnostmi pro seniory.  

V současné době se v Řepích nenachází cenově a kapacitně přijatelné ubytování, které by mohlo být využito 
pro při pořádaných akcích. Neopomenutelná je i blízkost letiště, sportovně kulturní a společenské centrum 
zvyšuje pravděpodobnost možného mezinárodního využití. 

ZÁVĚR 

Z vyhodnocení výše uvedených skutečností a všech souvislostí je řešením současné situace v oblasti 
kulturních a společenských akcí výstavba moderního kulturního a společenského centra, jehož kapacity by 
mohly využívat všechny subjekty pořádající kulturní a společenské akce, zejména akce pod záštitou MČ P17 
a KS Průhon. Tento moderní areál by měl mít dostatečnou kapacitu a zázemí pro pořádání akcí s dosahem 
mimo území MČ P17 jako jsou semináře, školení, konference a jiné vzdělávací aktivity pro republikové, ale i 
zahraniční subjekty (blízkost letiště, dobré umístění, zajímavé prostředí, atd.) a kulturní akce obdobného 
rozsahu.  

IV.2.1.3. Účel sportovn ě kulturního a spole čenského centra  

Účelem stavby sportovně kulturního a společenského centra je v oblasti sportu zajištění: 

□ chybějících kapacit sportovišť, která splňují sportovně technické parametry pro potřeby konání 
oficiálních soutěží (mezinárodní utkání, ligové soutěže, mistrovství republiky) a také bylo dostatečně 
vybaveno pro sporty, provozované sportovními kluby působícími na Praze 17 včetně možnosti 
využití v rámci školní tělesné výchovy pro akce většího rozsahu, 

□ nových možností pro rozvoj sportu MČ P17 (provozování nových sportů, pro které nejsou 
v současné době vhodné podmínky), 

□ zajištění kontinuity sportování i v zimních měsících. 

V oblasti kulturně společenských aktivit je účelem vytvoření pěkného a účelného prostředí pro: 

□ aktivity KS Průhon, 
□ konání plesů a velkých společenských akcí,  
□ vzdělávacích seminářů a jiných vzdělávacích akcí,  
□ knihovnu MČ P17, 
□ jednání zastupitelstva, 
□ velké akce základních škol jako je loučení s devátými ročníky nebo kulturní akce, koncerty a jiné 

akce určené pro celé školy, rodiče i veřejnost. Speciálně Základní umělecká škola Blatiny by mohla 
uvedené prostory využívat pro svá vystoupení a kapacitně by tím byla umožněna návštěvnost široké 
veřejnosti. 

Z hlediska možného umístění sportovně kulturního a společenského centra, které bude v blízkosti 
plánovaného domu seniorů se dá předpokládat i výrazný zájem seniorů o aktivity pořádané v rámci 
Sportovně kulturního a společenského centra. Také plánovaná výstavba na území Zličína je v těsné blízkosti 
možného umístění sportovně kulturního a společenského centra, a proto lze očekávat zvýšení zájmu o 
sportovně kulturní aktivity MČ P17.  

Dalším důležitým faktem je, že z dlouhodobého hlediska se dá z pohledu věkových skupin žijících v Řepích 
očekávat spíše stárnoucí populace, která bude využívat spíše kulturně společenské než sportovní centrum 
(viz údaje z kapitoly Demografická prognóza a její dopady).   

Samostatnou kapitolu je začlenění plaveckého bazénu a to jak krytého nebo otevřeného, který by uspokojil 
oprávněné požadavky obyvatel. Praha celkově trpí nedostatkem vodních ploch vhodných ke koupání, 
existující bazény jsou přeplněné, zejména v dobách, kdy občané mohou bazény navštívit vzhledem ke 
své pracovní době. Je jasné, že nedostatek možností provozování vodních sportů je stále aktuálnějším 
tématem pro občany městské části všech věkových kategorií.   

IV.2.1.4. Požadavky na vybavenost sportovn ě kulturního a spole čenského centra  

Základním požadavkem na sportovně kulturního a společenského centra je jeho víceúčelovost a 
komplexnost. 
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Komplexnost centra by měla být zajištěna výstavbou minimálně dvou „velkých“ sálů v jedné budově nebo ve 
dvou budovách a několika menších sálů přizpůsobitelných pro specifické sporty (např. fitness, spining, 
aerobic, atd.) a nesportovní aktivity (kroužky, hudební zkušebny, divadlo, atd.). 

První "velký" sál by měl být zaměřen čistě na sportovní aktivity, a proto by měl být vybaven pro pořádání 
vrcholových sportovních soutěží v různých typech sportu a měl by splňovat parametry pro různé druhy 
sportů, například extraligové zápasy volejbalu, basketbalu, softbalu, sálové kopané, nohejbalu, gymnastické 
přebory atd.  

Velice podstatná je možnost rozdělení tohoto centrálního sálu na několik menších hracích polí, kde by bylo 
možné provozovat nerušeně více sportů najednou (instalovat systém přepažení, možnost umělého osvětlení 
na pásma, apod.). Z provozního hlediska je taková možnost také ekonomicky výhodná při zajišťování 
pronájmů, organizaci turnajů atd.  

Výška sálu by měla odpovídat nárokům na různé sportovní aktivity. Dostatečná výška, zázemí a vybavení 
haly musí splňovat kritéria pro výkonnostní a ligové soutěže jako jsou například volejbal, basketbal, házená, 
florbal, futsal, halová verze lakrosu, moderní gymnastika (vyhazování náčiní) atd. 

Druhý „velký“ sál by měl být uzpůsoben pro pořádání kulturních a společenských akcí a musí být oddělený a 
zcela samostatně provozovatelný. Musí mít oddělené i zázemí a příslušenství jako jsou šatny, sociální 
zařízení tak, aby nebyly rušeny kulturní a společenské akce sportovními a naopak. Musí být zcela 
samostatný i z hlediska tepelného komfortu, který je jiný pro sportovní akce a jiný pro kulturní akce.  

Pro pořádání velkých akcí by měla být zvážena možnost navýšení kapacity sálu (např. propojením se 
sportovním sálem nebo otevřením do volného uzpůsobeného prostoru (podobně jsou řešeny i některé kryté 
bazény, které lze za vhodného počasí „otevřít“). Tento sál by také měl umožňovat vytváření prostorově i 
zvukově oddělených zón pro pořádání seminářů, konferencí a podobných akcí. Tomu by mělo odpovídat i 
osvětlení, ozvučení a další technické služby jako sítě LAN. Technické zázemí by mělo umožňovat konání 
několika nezávislých kulturních, společenských nebo vzdělávacích akcí.  

Musí být pamatováno na dostatečné a vhodné skladovací prostory pro uskladnění sportovního vybavení, 
sedacího nábytku, přepažovacích stěn a dalšího materiálu potřebného pro jednotlivé aktivity. Musí být 
dostatečně dimenzováno technické vybavení obou sálů (vzduchotechnika, osvětlení, a podobně) v souladu s 
platnými hygienickými předpisy a musí být pamatováno na dostatek prostor, které vytvoří nezbytné zázemí 
pro vystupující tělesa (šatny, zkušebny, atd.). 

Velice důležité je také poskytování souvisejících služeb (ubytování, stravování, parkování, atd.) Zejména 
ubytování může být pro potřeby konání sportovních soutěží, seminářů, kulturních akcí jednou ze základních 
podmínek. Ubytovací kapacity a zejména stravovací by měly být úměrné kapacitám obou sálů pro případ 
pořádání souběžných akcí. Stravovací kapacity by měly být rozděleny do dvou úrovní a to "rychlé" 
občerstvení a restaurace. Obě úrovně stravování by měly zabezpečit různé požadavky na stravování 
(sportovní soutěže, semináře a kulturní akce). 

Venkovní plochy v rámci sportovně kulturního a společenského centra je vhodné zaměřit k realizaci dalších 
sportovních volnočasových aktivit. V rámci prostorových podmínek je možné vybudovat dráhu pro in-line, 
která v Řepích v současné době neexistuje. Také venkovní hřiště pro např. volejbal, beachvolejbal, tenis a 
podobné sporty jsou velkým lákadlem pro využívání centra občany. Pro horolezecké stěny je stěna haly 
ideálním možným nově vybudovaným zařízením, pokrývajícím tento oblíbený moderní sport.  

Počítat je také potřeba se zlepšením dopravní infrastruktury, ke kterému pravděpodobně dojde vybudováním 
Břevnovské radiály a velkokapacitní silnice vedoucí z mimoúrovňové křižovatky Praha - Slaný - Karlovy Vary 
kolem sportovně kulturního a společenského centra. Výstavba nové dopravní infrastruktury na jednu stranu 
zvýší atraktivitu a dostupnost sportovně kulturního a společenského centra a tím i pravděpodobnost jeho 
využívání, ale na druhou stranu může přinést problémy s parkováním, zejména v blízkosti  konečné stanice 
tramvají v ulici Na chobotě. 

Z tohoto důvodu také počítat s dostatečnými parkovacími kapacitami pro hosty sportovně kulturního a 
společenského centra a to nad rámec zákonem požadovaných limitů parkovacích míst pro tento typ stavby. 
Parkování může být vyřešeno takovým způsobem, že bude využito pouze pro potřeby sportovně kulturního 
centra a nebude využíváno pro parkování vozidel občanů bydlících v blízkém okolí, nebo bude část 
parkovacích kapacit vyhrazena pro placené parkování. V obou případech doporučujeme využít systém 
uplatněný v některých obchodních centrech, kdy první hodiny jsou zdarma a další jsou zpoplatněny 
progresivní sazbou s výjimkami pro účastníky akcí a hotelové hosty.  
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Součástí centra by mohl být i bazén délky 25m s počtem drah umožňujícím organizování plaveckých 
závodů. Bazén by mohl být využit i pro plavecký oddíl, plavecké kroužky a tělesnou výchovu mládeže i v 
rámci školní tělovýchovy. I pro ostatní věkové kategorie je však možnost vodní plochy velice přínosná. 
Cvičení typu Aqua aerobic, rehabilitačních cvičení v rámci bazénu, ale i vlastní plavání jsou dnes častou a 
velice využívanou volnočasovou aktivitou.  Součástí bazénu mohou být i vodní atrakce, které přilákají 
skupinu obyvatel mladšího věku a rodin s dětmi. 

O výstavb ě sportovn ě kulturního a spole čenského centra by m ělo být rozhodnuto na základ ě 
provedené studie proveditelnosti , která zhodnotí investiční a provozní náklady a celkovou ekonomickou 
efektivnost centra ve variantách: 

□ sportovně kulturní a společenské centrum s bazénem a vodními atrakcemi, 
□ sportovně kulturní a společenské centrum bez bazénu. 

IV.2.1.5. Studie proveditelnosti 

Před zahájení projektu výstavby nového sportovně kulturního a společenského centra by měla být 
zpracována studie proveditelnosti, která odpoví na tyto dvě otázky: 

1. Je zaměření centra správné (bude plnit stanovené požadavky a jsou tyto požadavky na centrum 
reálné)? 

2. Bude centrum plnit ekonomické požadavky MČ P17? 

Účelem studie proveditelnosti by tedy mělo být: 

□ posouzení technické proveditelnosti centra, 
□ posouzení finanční udržitelnosti výstavby a provozu centra, 
□ posouzení ekonomické návratnosti centra, 
□ poskytnutí údajů pro hodnocení a výběr varianty projektu, 
□ vyhodnocení analýzy rizik a citlivosti. 

Navrhujeme zpracovat studii proveditelnosti pro tři varianty: 

a)  sportovně kulturní a společenské centrum bez bazénu, 

b)  sportovně kulturní a společenské centrum s bazénem, 

c)  sportovně kulturní a společenské centrum se stavět nebude. 

IV.2.1.6. Umíst ění s sportovn ě kulturního a spole čenského centra 

Návrh umístění víceúčelového sportovně kulturní a společenského centra je v ulici Na chobotě. Dle 
územního plánu Hlavního města Prahy se jedná o pozemek určený pro sport. Areál by mohl být vybudován 
na prostranství volně navazujícím na stávající sportovní zařízení Sokolovny (tj. škvárové a volejbalové 
hřiště). Vytvoří se tak se stávajícími sportovišti komplex, včetně příjezdových komunikací a parkovacích 
ploch.   

V případě výběru varianty výstavby sportovně kulturní a společenského centra s bazénem bude potřeba 
zohlednit i podloží v navrhované lokalitě a tomuto podloží bude potřeba přizpůsobit projekt výstavby 
sportovně kulturní a společenského centra. 

IV.2.2. Sokolovna 

Pro sport jsou využívány prostory Sokolovny a areálu kolem sokolovny. Tyto prostory jsou v soukromém 
vlastnictví a městská část si je pronajímá a využívá pro aktivity TJ Sokol Řepy. Také část programové 
nabídky KS Průhon probíhá v prostorách Sokolovny, která je pro KS Průhon v pronájmu. 

Budova je soukromníkem provozována jako multifunkční objekt, jak pro sportovní činnost, tak i pro 
společenské akce. V Sokolovně je provozováno také restaurace. Venkovní sportovní areál se skládá 
z volejbalových hřišť a škvárového fotbalového hřiště, které jsou rovněž pronajímány od vlastníka. Tato 
zařízení jsou využita pro sportovní činnost TJ Sokol Řepy, ale je zde možné sportovat pouze v letním 
období. Škvárové hřiště navíc neodpovídá požadavkům na soutěžní činnost a tím je působení fotbalového 
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klubu na tomto místě velice omezeno. Fotbalový klub pro své působení využívá zrekonstruovaných hřišť 
v areálech základních škol. 

V současném reálnem stavu je Sokolovna pro sport naprosto nevyhovující. Je to dáno velikostí tělocvičny, 
stavem současného technického vybavení, stavem objektu a v ne poslední řadě díky provozování 
restauračního zařízení. Minimální je i technické a hygienické zázemí. Problematické je i z hygienického 
hlediska střídání kulturních a sportovních akcí. V zakouřených prostorách nelze provádět sportovní akce. 
Objekt se z těchto důvodů pro sport organizovaný Městkou částí nevyužívá. Situaci navíc komplikují 
majetkové poměry okolo budovy Sokolovny, jelikož je v soukromém vlastnictví a její rekonstrukce není 
ovlivnitelná Městkou částí.  

Pronájem přináší také zvýšené náklady na provoz, ale i významná rizika. Jedním z rizik je potenciální 
možnost nečekaného ukončení pronájmu ze strany soukromého subjektu. Důsledkem by pak bylo přerušení 
práce KS Průhon a vynaložení dalších dodatečných prostředků na obnovu činnosti v jiných prostorách. 
Dalším rizikem je nekontrolované zvyšování ceny pronájmu. A ne posledním rizikem může být změna 
podnikatelského záměru současného vlastníka s objektem Sokolovny a přilehlých prostor. Žádné z těchto 
rizik nemůže MČ P17 za současného stavu eliminovat. Jediným způsobem jak tato rizika eliminovat je zbavit 
se závislosti na tomto pronájmu a to buď získáním objektu do vlastnictví nebo výstavbou svého sportovního 
střediska. 

Budova Sokolovny je po stránce dispozičního a stavebního řešení poplatná době svého vzniku a je 
v současném reálnem stavu nevyhovující pro sport i pro kulturní a společenské.  

Současný stav Sokolovny a okolí, včetně přístupové cesty, je jedním z důvodů malého zájmu obyvatel o 
pořádané akce.  

Řešení této situace je možné ve dvou variantách: 

1. Získat Sokolovnu a přilehlé prostory do vlastnictví MČ P17, Sokolovnu a přilehlá sportoviště 
rekonstruovat a začlenit tento objekt do areálu sportovně kulturního a společenského centra. 

2. Neusilovat o získání Sokolovny a přilehlých prostor a výstavbu sportovně kulturního a společenského 
centra přizpůsobit této situaci. To znamená začlenit požadavky na sportoviště Sokolovny do projektu 
výstavby sportovně kulturního a společenského centra. 

ZÁVĚR 

Se Sokolovnou je lépe v současné době nepočítat. Měly by být učiněny veškeré dostupné kroky k získání 
Sokolovny a přilehlých sportovišť do vlastnictví MČ P17 a po rekonstrukci ji začlenit do areálu sportovně 
kulturního a společenského centra, čímž vznikne komplex zařízení, který bude schopen pokrýt většinu 
současných i budoucích potřeb. 

IV.2.3. Ostatní ve řejná sportovní za řízení   

U ostatních zařízení je vhodné co nejrychleji (v závislosti na finančních zdrojích) dokončit probíhající projekt 
Koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně na území MČ Praha 17 a 
v souladu s tímto projektem splnit tyto cíle: 

□ dokončit rekonstrukce a modernizace veřejných hřišť, které dosud neprošly úpravami, 
□ rozšířit nabídku o nové sporty, 
□ nastavit transparentní pravidla obsazování, reservace, vybavenosti, využitelnosti atd. hřišť při 

základních školách  
□ rozšířit sítě cyklostezek a cyklotras, 
□ vytvořit funkčního rezervační systém na internetovém portálu viz kapitola Systémová opatření 
□ dokončit výstavbu sportovně rekreačního areálu – lesoparku i ve spolupráci s Prahou 5 se 

zajištěním: 
� dokončení parkových úprav (cesty, odpočívadla), 
� vytvoření in-line stezky na jedné z plošin parku,  
� vyznačení okruhů na cestách, jednotlivých tras, mapy areálu v souladu s legislativními 

požadavky na ochranu lesa,  
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� zajištění informačních tabulí v areálu (popis tras, informace o možnosti využití pro běh, chůzi, 
rychlochůzi, cyklistiku, informace o délce trasy, náročnosti trasy, povrchu trasy, informace 
související se zdravím sportem, poradenství v oblasti sportovních aktivit - provázání na věk, 
váhu, délku trasy, způsobu pohybu, důsledcích atd.), 

� iniciace výstavby nebo možného využití jednoduchého venkovního fitness– areálu zdraví (5-
10 jednoduchých cvičební venkovní zařízení podél trasy, cest u odpočívadel a u každého 
stanoviště přesný popis cviků a pokynů bezpečného použití sportovního zařízení), 

� hřiště na petangue, 
� vybudování cyklostezky, 
� vybudování dráhy pro sáňkování a bobování, 
� výstavby areálu pro skatebording (místo by mělo být v dostatečné vzdálenosti od obytné zóny 

aby nerušilo okolí; prostorově je park natolik rozsáhlý, že lze umístit areál v dostatečné 
vzdálenosti od ostatní klidové zóny, vhodné je umístění v blízkosti bicrosové dráhy). 

Tabulka XXI.: Nabídka nových sport ů a sportovních za řízení, které je budou podporovat 
Sportovní zam ěření Opatření Cílové za řízení 

Nohejbal Rekonstrukcí veřejných hřišť Některé z veřejných hřišť v ulici Španielova 

Plážový volejbal Výstavba  Sportovně kulturní centrum Na chobotě 

Skateboarding Výstavba areálu Lesopark u ulic Na Fialce – část u 
bicrosové dráhy 

Jízda na kolečkových 
bruslích 

Výstavba okruhu Sportovně kulturní centrum Na chobotě 
Lesopark u ulic Na Fialce 

Hokej Rekonstrukcí veřejných hřišť Za domem Vondroušova 1181 – 1188 

Bruslení Rekonstrukcí veřejných hřišť Za domem Vondroušova 1181 – 1188 

Lacross Výstavba  Sportovně kulturní centrum Na chobotě 

Horolezectví Výstavba  Sportovně kulturní centrum Na chobotě 

Vodní sporty Výstavba  Sportovně kulturní centrum Na chobotě 

Adrenalinové sporty Výstavba horolezecké stěny, 
skatebordingového areálu 

Sportovně kulturní centrum Na chobotě 
Lesopark u ulic Na Fialce – část u 
bicrosové dráhy 

Mini-golfu Výstavba  Sportovně kulturní centrum Na chobotě 

Venkovního fitness Výstavba cvičících venkovních 
prvků 

Lesopark u ulic Na Fialce 
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Lesopark u ulic Na Fialce
Navrhované prvky:
parkové úpravy, in-line 
stezka, vyznačení okruhů, 
informační tabule, venkovní
fitness, hřiště na petangue , 
cyklostezky, dráha pro 
sáňkování

Areál ZŠ Sochá ňova : 
Navrhované prvky:
nastavení
transparentních pravidel 
obsazování, reservací, 
vybaveností, 
využitelnosti, zázemí
pro sportovce

Sportovn ě kulturní
centrum : 
Navrhované prvky:
výstavba nového sportovně
kulturního centra

Areál ZŠ Jana Wericha
Navrhované prvky:
nastavení
transparentních pravidel 
obsazování, reservací, 
vybaveností a 
využitelnosti, zázemí
pro sportovce

Areál ZŠ Laudova : 
Navrhované prvky:
nastavení
transparentních pravidel 
obsazování, reservací, 
vybaveností, 
využitelnosti, zázemí
pro sportovce

KS Průhon : 
Navrhované prvky:
rekonstrukce střediska, 
začlenění knihovny a 
informačního střediska

 
Obrázek VII: P řehled nejvýznamn ějších areál ů a zařízení Městské části Praha 17 
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V. Závěr 

Tato koncepce Městské části Praha 17, která vyjadřuje způsob pojetí, chápání a hlavní záměr vedení 
městské části v oblasti volnočasových aktivit dostupných na území MČ Praha 17, je výchozím dokumentem, 
který by měl být základem pro vypracování dalších dokumentů jako strategie rozvoje oblasti trávení volného 
času a technicko-ekonomický model . Strategie by měla stanovit jednoznačné odpovědnosti, měřitelné cíle, 
základní principy přístupu a hlavní kroky (opatření) včetně termínů, které povedou k naplnění koncepce a 
technicko-ekonomický model by měl stanovit ekonomické parametry výstavby a provozování jednotlivých 
zařízení. 

MČ P17 by také měla realizovat doporučení, zejména ta systémová, která povedou ke zlepšení celkové 
situace v oblasti řízení volnočasových aktivit v působnosti MČ P17 a jí řízenými organizacemi. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována plánování výstavby nového sportovně kulturního a společenského 
centra, kdy by měla být vypracována studie proveditelnosti se zaměřením na reálnost věcného plánu stavby 
(zda bude plnit očekávání všech zainteresovaných subjektů) a zejména na reálnost udržení finančního 
zajištění provozu centra. 
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VI. Přílohy 

VI.1. Příloha 1 

PŘEHLED ČESKÝCH A ZAHRANI ČNÍCH KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ. 

Tato příloha obsahuje přehled dokumentů, které byly předmětem analýzy českých a zahraničních 
koncepčních dokumentů zaměřených především na rozvoj sportovních, ale i kulturních aktivit. U jednotlivých 
dokumentů byla provedena základní analýza struktury a obsahu tohoto dokumentu pro zhodnocení a 
nalezení nejlepších praktik pro tvorbu koncepčních a strategických dokumentů v této oblasti.  

VI.2. Příloha 2 

NÁMĚTY PRO ŘÍZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SPORTOVNĚ KULTURNÍHO A SPOLE ČENSKÉHO CENTRA 

Tato příloha uvádí možný přístup k vytvoření vhodného nástroje pro systémové ekonomické řízení 
jednotlivých zařízení pro volnočasové aktivity. Tímto nástrojem je technicko-ekonomický model, který může 
být použit podle požadavků městské části na plánování a řízení provozních nákladů na jednotlivá zařízení 
nebo skupinu zařízení. 

Přínosem technicko-ekonomického modelu je: 
□ predikce provozních nákladů jednotlivých zařízení, 
□ predikce investičních nákladů na rekonstrukce zařízení, 
□ cenové kalkulace poskytovaných služeb přizpůsobené pro konečného zákazníka (kluby, veřejnost), 
□ simulace dotační politiky městské části, 
□ interaktivní simulace, 
□ jednoduché používání. 

VI.3. Příloha 3 

SEZNAM OSLOVENÝCH OSOB  

Seznam oslovených osob obsahuje osoby, které byly osloveny v průběhu tvorby „Koncepce rozvoje zařízení 
pro trávení volného času na území městské části Praha 17“ z důvodu získání podkladů a dalších informací 
nutných pro vytvoření tohoto dokumentu. Tyto osoby tak měly možnost uplatnit své myšlenky, názory a 
požadavky. 


