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Schvalovací doložka
Plán rozvoje sportu dle ustanovení § 6, odst. 2) a § 6a, odst. 2), zákona č. 115/2001 Sb.
schválilo v souladu s § 84, odst. 1, resp. § 35, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
Zastupitelstvo města Tanvald.
Datum schválení:
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Číslo usnesení:

VIII.

Text usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Plán rozvoje sportu města
Tanvald na období 2021–2025 dle předloženého návrhu.
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1. Úvod
Sport se zejména od druhé poloviny 19. století stal významnou součástí celé lidské
společnosti. V českých zemích stálo v této době za širokým rozvojem sportu založení českého
tělocvičného spolku Sokol (rok 1862), který se postupem času stal největší a nejúspěšnější
tělovýchovnou organizací a dal impulz pro rozvoj nových samostatných sportovních odvětví.
Sport se dotýká života všech lidí, kdy díky svým účinkům pozitivně ovlivňuje kvalitu jejich
života. Děti a mládež se díky sportu učí pracovat s emocemi, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku
a získávat pozitivní přístup k pohybové aktivitě. Sport a tělovýchova upevňují zdraví člověka,
jsou prostředkem seberealizace a nástrojem pro socializaci člověka. Sportovní aktivity jsou též
přínosem pro místní hospodářství, a to jak přímo, tzn. finančně, tak nepřímo prostřednictvím
zdravých a výkonných lidských zdrojů.
Aby bylo možné sport provozovat, je nezbytně nutné mít kvalitní sportovní infrastrukturu,
finanční prostředky na její údržbu ale i na činnost pro sportovní kluby a obětavé dobrovolníky,
kteří jsou hybnou silou sportovního prostředí.
Plán rozvoje sportu slouží ke zmapování stávající situace v oblasti sportování ve městě
(sportovní infrastruktura, sportovní organizace, školy a školská zařízení, organizované /
neorganizované formy sportování, podmínky pro sportování, společenská východiska apod.)
a k navržení opatření a aktivit pro další rozvoj sportovních aktivit a činností. Plán rozvoje sportu
vytvoří efektivní koncepční systém rozvoje města v této oblasti. Zpracování Plánu rozvoje
sportu vychází z platného znění zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, dílčího
metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podpůrným
využitím metodiky zpracování programu rozvoje obce (www.obcepro.cz) Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

2. Obecná východiska
Terminologie
Tělesná kultura
Tělesná kultura je součástí kultury celé naší společnosti, je to souhrn hodnot a norem v oblasti
péče o všestranný rozvoj osobnosti, především v oblasti upevňování zdraví, tělesného
a pohybového zdokonalování. Tělesná kultura představuje úroveň poznatků, činností
a zvyklostí souvisejících s pěstováním těla a s všestrannou péčí o tělesný rozvoj člověka.
Tělesná kultura v sobě zahrnuje:
• tělesnou výchovu (záměrná pohybová aktivita vedoucí k rozvoji a udržování fyzické
zdatnosti)
• pohybovou rekreaci (tělocvičnou aktivitu odpovídající potřebě regenerace sil a aktivního
odpočinku)
• sport (svobodná dobrovolná aktivita závodního typu, charakterizovaná výkonovou motivací)
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Sport
Pojem tělesná výchova je dnes souhrnně nahrazován pojmem sport, který Rada EU definuje
v Bílé knize o sportu následovně:
„Všechny formy tělesné aktivity, které ať v organizované či neorganizované účasti jsou
zaměřeny na vyjádření zlepšení fyzické zdatnosti i mentální pohody i formování
sociálních vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.”
Základní dělení sportu:
• Rekreační sport
(významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma primární prevence
sociálně-patologických jevů, prvek harmonického a zdravého rozvoje člověka)
• Vrcholový a výkonnostní sport
(profesní význam pro vybrané jedince, zdroj zábavy veřejnosti, reprezentativní význam,
prostředek pro budování patriotismu ke svému městu, motivační prostředek pro děti
a mládež)

Sportovní svazy
Organizují sportovní činnost v příslušném druhu sportu na území ČR, hájí zájmy členů, kteří
jsou ve svazu, zodpovídají za státní reprezentaci ČR, jednají o podmínkách podpory na státní
úrovni.

Sportovní kluby, spolky, tělocvičná jednota
Právní subjekty, obvykle zapsané spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Sportovní kluby jsou základními články sportovních svazů
a mateřských (zastřešujících organizací).

Sportovní infrastruktura
Jedná se o veškerá sportovní zařízení nacházející se na vymezeném území.

Sportovní akce
Organizovaná sportovní činnost soutěžního nebo rekreačního charakteru. Jedná se
např. o sportovní soutěž, závod, zápas, hru, pochod, přehlídku, aj.

Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity v rámci předškolní a školní výuky a na ně navazující zájmové soutěžní
i nesoutěžní aktivity organizované příslušnou školou s primárním cílem ovládnutí pohybových
dovedností, rozvojem všestrannosti a budování kladného vztahu ke sportu.

Význam sportu – multiplikační efekty
Pozitivní vliv sportu na tělesné a duševní zdraví člověka je nesporné a bylo popsáno již
v desítkách odborných lékařských studií a bezpochyby je jeho nejvýznamnější rolí. Jeho
pozitivní působení pro lidskou společnost má však mnohem širší pole působnosti.
Zdravotní význam sportu
• Snižování rizik civilizačních onemocnění
• Udržování dobré fyzické a psychické kondice
• Prostředek regenerace po závažných onemocněních a úrazech
Rozvojový význam sportu
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Revitalizace lokalit pro potřeby rozvoje sportovní infrastruktury
Rozvoj lokalit z hlediska cestovního ruchu
Rozvoj obytné funkce lokality

Sociální význam sportu
• Prostředek pro integraci a začleňování
• Rovné příležitosti (sport handicapovaných)
• Posílení komunitního života
• Prevence sociálně-patologických jevů
Ekonomický význam sportu
• Poskytování sportovních služeb
• Snížení nákladů na veřejné zdravotnictví
• Prostor profesní realizace v oblasti sportu
• Zdravé, aktivní, efektivně fungující lidské zdroje
Vzhledem k tomu, že nejčastějšími argumenty, které se týkají významu sportu, jsou ty
zabývající se zdravotními aspekty života jedince, je vhodné je více rozebrat a uvědomit si, že
se dotýkají všech věkových skupin populace. Je vědecky prokázáno, že každý, kdo zvýší
úroveň své pohybové aktivity, se může i po relativně dlouhé době nečinnosti dostat do stavu,
kdy sám pocítí zlepšení svého zdraví bez ohledu na svůj věk. Je důležité si tento fakt uvědomit,
neboť v posledních desetiletích se vlivem odlišného trávení pracovního i volného času (sedavé
zaměstnání, televize, internet, sociální sítě, aj.) rapidně změnil styl života lidí. Rozvíjejí se
civilizační onemocnění včetně kardiovaskulárních chorob. Aktivní způsob života má kromě
zdravotních pozitiv u všech věkových kategorií také řadu dalších sociálních a psychických
přínosů a prodlužuje průměrnou délku života.
Na základě těchto zjištění definuje WHO (Světová zdravotnická organizace) globální zdravotní
politiku, ze které je možné odvodit adekvátní míru pohybových aktivit.
Děti a dospívající (5–17 let)
• 60 minut mírné /intenzivní pohybové aktivity denně ve vývojově vhodné formě
se zaměřením na rozvoj motorických dovedností
• vhodná kombinace aerobních, silových, rovnovážných cvičení všech možných druhů
ve vhodné míře s přihlédnutím na pokračující fyziologický vývoj jedince
• psychologické přínosy – sebekontrola nad příznaky deprese a úzkosti, budování
zdravého sebevědomí, sociální interakce, integrace, adaptace zdravých návky,
vyhýbání se škodlivým látkám, dosahování lepších výsledků ve škole, vznik
smysluplných sociálních skupin
Dospělí (18–64 let)
• 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity týdně (5 x 30 minut / týden), v ideálním
případě 300 minut týdně, minimum 75 minut pohybové aktivity
• volnočasové využití pohybových aktivit, pohybová aktivita jako prostředek dopravy
(chůze, cyklistika, běh), pracovní aktivity, domácí práce, hry, sport a cvičení v rámci
rodinných nebo spolkových aktivit
• aerobní činnosti je vhodné dvakrát týdně doplnit o posilování hlavních svalových skupin
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Dospělí a senioři (65 let a více)
• pokračování dle individuálních možností jako u předcházející kategorie
• zintenzivnění silového tréninku a cvičení pro udržení rovnováhy pro předcházení
pádům
• význam pohodové aktivity roste především za účelem zlepšení kardiorespiračních
funkcí, svalové kondici, zdraví kostí, snížení rizik neinfekčních onemocnění,
předcházení depresí a poklesu kognitivních funkcí
Aby bylo možné provozovat a realizovat sportovní aktivity a tím i naplňovat výše
uvedené významné aspekty sportu, je nezbytně nutná stálá a systematická podpora
rozvoje sportovního prostředí a sportovní infrastruktury napříč celou společností.

Legislativní rámec
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů:
1) Mají obce ve své samostatné působnosti vytvářet vhodné podmínky pro výkon
sportu, zejména
a) zabezpečením rozvoje sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečením přípravy sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajištěním výstavby, rekonstrukcí, udržováním a provozováním svých sportovních
zařízení a poskytováním jich pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolou účelného využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečením finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.
2) Mají obce povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťovat jeho provádění.
Plán rozvoje sportu obce by měl dle § 6a odst. 2 výše zmíněného zákona o podpoře sportu
obsahovat především:
• vymezení oblasti podpory sportu
• stanovení priorit v těchto oblastech podpory
• opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce
• určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu
Dalšími legislativními předpisy a strategickými dokumenty evropského nebo národního
charakteru, ze kterých Plán rozvoje sportu vychází, jsou mimo jiné:
• Bílá kniha o sportu, Brusel (2007)
• Evropská charta sportu, Rada Evropy (1992)
• Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, Evropská komise (2008)
• Koncepce podpory sportu 2016–2025 SPORT 2025, MŠMT (2016)
• Koncepce státní podpory sportu v České republice, MŠMT (2009)
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
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Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Význam a účel Plánu rozvoje sportu
Město Tanvald do této chvíle nemělo k dispozici strategický dokument, který by zabýval
primárně oblastí sportu a jeho dalším rozvojem. To, jakým směrem se sport a sportovní
infrastruktura ve městě do této chvíle vyvíjeli, bylo ovlivněno aktuálními situacemi a politickými
rozhodnutími.
Cílem realizace tohoto plánu rozvoje sportu je tak snaha o uchopení sportu ve městě v co
možná nejširším pojetí, aby se podmínky pro úspěšný a dlouhodobý rozvoj sportu ve městě
odvíjely především od potřeb obyvatel, resp. činných sportovních organizací a současně s tím
v souladu se současným stavem, rozpočtovými omezeními a aktuálními trendy ve sportovním
prostředí.
Cíle a možné přínosy zpracování Plánu rozvoje sportu města:
• Analýza současného stavu sportovního prostředí města
• Zdůraznění významu sportu a pohybových aktivit v běžném životě a nutnosti jejich širší
podpory
• Identifikace hlavních problémů ve sportovním prostředí města
• Definice reálných a realizovatelných cílů, opatření a aktivit pro rozvoj sportu v dalších
letech
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3. Analytická východiska
Relevantní společenské souvislosti
Obyvatelstvo města
Tabulka: Vývoj počtu obyvatel celkem a dle pohlaví v absolutních hodnotách
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Celkem
6 950
6 706
6 698
6 622
6 531
6 477
6 389
Muži
3 389
3 267
3 261
3 227
3 186
3 163
3 133
Ženy
3 561
3 439
3 437
3 395
3 345
3 314
3 256
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

2017
6 293
3 120
3 173

2018
6 252
3 117
3 135

2019
6 216
3 107
3 109

Celkový vývoj počtu obyvatel vykazuje v poslední dekádě stabilní trend úbytku. Celkově tak
město Tanvald ztratilo ve sledovaném období 734 obyvatel.
Níže uvedený graf zachycuje město ve srovnání s SO ORP Tanvald v meziročním vývoji počtu
obyvatel. Z grafu je patrné, že meziroční vývoj počtu obyvatel téměř kopíruje trend vývoje
širšího území SO ORP Tanvald.
Graf: Srovnání meziročního vývoje počtu obyvatel v %, 2010–2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V grafu vývoje a struktury celkového přírůstku obyvatel je zachycen vývoj počtu obyvatel, kdy
je jako výchozí rok uveden rok 2010. Tento rok je znázorněn hodnotou 100 % a v absolutním
vyjádření odpovídá hodnotě 6 950 obyvatel.
Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní složky tohoto ukazatele – mechanický pohyb
obyvatelstva (vystěhovalí a přistěhovalí), přirozená měna obyvatel (narození a zemřelí).
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Graf: Vývoj a struktura celkového přírůstku obyvatel v absolutních hodnotách, 2010–2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Dominantní složkou, která má stěžejní vliv na vývoj celkového počtu obyvatel, je migrační
přírůstek/úbytek obyvatel. Přirozený přírůstek lze dlouhodobě hodnotit jako proměnný
s úbytkovým trendem v posledních letech (2014 a dále). Migrační přírůstek je kolísavý, ale od
roku 2014 vykazuje výrazný nárůst, byť je jeho výsledná hodnota stále v mínusu. Průměrný
roční celkový úbytek obyvatel je pak 56 osob.
Tabulka: Přehled údajů za přirozený a mechanický pohyb obyvatel mezi roky 2010–2019
v absolutních hodnotách
Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek Stav
Rok
Narození Zemřelí
hovalí
hovalí
přirozený migrační celkový 31.12.
2010
84
62
208
234
22
-26
-4
6 950
2011
74
76
203
263
-2
-60
-62
6 706
2012
65
63
191
201
2
-10
-8
6 698
2013
63
74
225
290
-11
-65
-76
6 622
2014
60
61
209
299
-1
-90
-91
6 531
2015
77
70
190
251
7
-61
-54
6 477
2016
77
68
231
328
9
-97
-88
6 389
2017
72
73
175
270
-1
-95
-96
6 293
2018
59
77
189
212
-18
-23
-41
6 252
2019
48
74
179
189
-26
-10
-36
6 216
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Věková struktura obyvatelstva
Věková struktura je sledována v rámci základních věkových skupin, které jsou svým
rozložením ekonomické povahy. Jedná se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let, produktivní
15 až 64 let a postproduktivní 65 let a více. Pro sledování vývoje jsou použity milníky SLDB
(sčítání lidu, domů a bytů) 2001, 2011 a aktuálně rok 2019.
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Tabulka: Územní srovnání vývoje dle produktivních věk. skupin a pohlaví v letech 2001, 2011, 2019
2001
2011
2019
Rok
0–14
15–64
65+ 0–14
15–64
65 +
0–14
15–64
65+
Tanvald
909
3 858
1449
1 116
5 037
831 1 004
4 596 1 106
Muži
478
2015
614
573
2 452
323
520
2 277
470
Ženy
431
1843
835
543
2 585
508
484
2 319
636
Územní srovnání
0–14
15–64
65+ 0–14
15–64
65+
0–14
15–64
65+
Tanvald (%)
14,6
62,1
23,3
16
72,1
11,9
15
68,5
16,5
SO ORP Tanvald (%) 16,6
15
63,1
21,9
71,1
12,4 14,7
69,1
69,1
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Z vývoje je zřetelné, že město vykazuje stabilně negativní vývoj ve věkovém složení obyvatel,
který je ovšem trendově srovnatelný s územím SO ORP Tanvald. Vývoj předproduktivní složky
(0–14) v absolutním vyjádření klesl z hodnot roku 2001 – 1 116 dětí na 909 dětí v roce 2019
(pokles o cca 19 %). Pokles skupiny do 14 let doprovází výrazné stárnutí obyvatel, typické pro
celé Česko. Od roku 2001 zaznamenala postproduktivní složka nárůst z 831 obyvatel na 1 449
(nárůst o 74 %). Vývoj počtu produktivního obyvatelstva reprezentuje klesající trend, kdy
přesun obyvatel skupiny 0–14 let nestačí dorovnávat přesuny silných poválečných ročníků do
skupiny 65+. Změna mezi roky 2001 a 2019 dosahuje poklesu cca 24 %.
Vývoj poměrového složení obyvatelstva v ekonomických věkových skupinách zobrazuje
následující graf, ze kterého lze vyčíst přesuny obyvatel mezi skupinami, a to primárně ve
prospěch postproduktivního obyvatelstva.
Graf: Vývoj základních věkových skupin v letech 2001, 2011, 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001

2011
0 - 14 let

15 - 64 let

2019
65 a více let

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Detailněji pak věkovou strukturu obyvatelstva zobrazuje následující graf, ve kterém jsou
znázorněné 5leté věkové skupiny obyvatel. Průměrný věk obyvatel města Tanvald je cca
44 let.
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Graf: Obyvatelé v pětiletých věkových skupinách celkem a dle pohlaví k 31. 12. 2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obsazení jednotlivých věkových skupin je v případě Tanvaldu horší, než je tomu
u republikového trendu, a to díky celkovému stárnutí obyvatelstva. Město se již nyní potýká se
silným stárnutím obyvatelstva, přičemž nárůst poproduktivního obyvatelstva nebude
v následujících 20 letech citelně klesat, pokud nedojde k významné emigraci obyvatelstva.
Díky migračnímu přírůstku sice dochází k nárůstu mladého obyvatelstva, ten ale stále není
dost silný.
Předpokládá se, že v případě pokračování tohoto trendu bude za 20 let věková struktura
obyvatelstva ještě více charakteristická silným zastoupením obyvatel ve věkových skupinách
65 let a více. Věkové kategorie obyvatel do 14 let se budou pohybovat na dlouhodobě
ustálených nízkých hodnotách (uvažováno bez silné migrační vlny). Počet obyvatel
v produktivním věku bude průběžně klesat.
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Základní přehled sportovní infrastruktury ve městě
Ve městě jsou občanům k dispozici sportoviště jak pro venkovní sportování, tak i pro vnitřní.
Sportoviště jsou dominantně provozované samotným městem Tanvald.
Kód
sportoviště

Název / označení

Provozovatel sportoviště

venkovní /
vnitřní

S001

plavecký bazén v Gymnáziu Tanvald

město Tanvald

vnitřní

S002

městský sportovní stadion Výšina

město Tanvald

venkovní

S003

sportovní hala s malou tělocvičnou a
lezeckou stěnou

město Tanvald

vnitřní

S004

víceúčelové hřiště u Masarykovy ZŠ

město Tanvald

venkovní

S005

tělocvična na Šumburku

město Tanvald

vnitřní

S006

tělocvična ZŠ, Údolí Kamenice

město Tanvald

vnitřní

S007

budova SVČ Tanvald

město Tanvald

vnitřní

S008

víceúčelové hřiště u Základní školy
Tanvald, Údolí Kamenice

město Tanvald

venkovní

S009

minigolfové hřiště

TJ Tanvald z. s.

venkovní

S010

dětská sjezdová dráha 100 m

TJ Tanvald z. s.

venkovní

S011

areál pro běžecké lyžování

město Tanvald

venkovní

S012

velká tělocvična

město Tanvald

vnitřní

S013

areál jezdeckého klubu

TJ Jezdecký klub Tanvald

venkovní

S014

skokanské můstky Desná

Jizerský klub lyžařů Desná

venkovní

S015

SOSHIKI Dojo

SOSHIKI klub bojových sportů

vnitřní

S016

bike park Tanvaldský špičák

Lesy ČR

venkovní

S017

trailcentrum Tanvald

město Tanvald

venkovní

S018

freeridová trať Bobovka

DH-FR racing Tanvald

venkovní

S019

tenisové kurty

Tenis TANVALD

venkovní

S020

prostory FITCAT

FITCAT

vnitřní

S021

koupaliště

město Tanvald

venkovní

S022

trialové sekce

NORTH BIKE CLUB

venkovní

S023

venkovní posilovna pro seniory

město Tanvald

venkovní

S024

kluziště Gumítko

město Tanvald

venkovní

S025

venkovní posilovna u penzionu Bobovka

penzion Bobovka

venkovní

S026

venkovní hřiště Šumburský park

město Tanvald

venkovní

S027

skatepark Tanvald

město Tanvald

venkovní

Poznámka: kódy jednotlivých sportovišť (např. S001) jsou stanoveny pro účely tohoto dokumentu.
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Sportovní infrastruktura školských zařízení
Ve městě se nachází jedno gymnázium, tři základní školy, jedna mateřská škola a jedno
středisko volného času.
Každá ze základních škol ve městě je vybavena vnitřními i venkovními prostory pro pohybové
aktivity žáků a dětí.
Název organizace
Gymnázium
Tanvald, Školní
305, p. o.
Základní škola
Tanvald, Sportovní
576, p. o.
Masarykova
základní škola
Tanvald, p. o.
Základní škola,
Tanvald, Údolí
Kamenice 238, p. o
Mateřská škola
Tanvald, U Školky
579, p. o.

Středisko volného
času Tanvald, p. o

Druh
školy /
zařízení

Sportovní
zaměření

SŠ

NE

ZŠ

ANO

ZŠ

NE

Doplňkové
sportování

➢ plavecký bazén
v Gymnáziu
Tanvald (S001)

➢ rozšířená
tělesná
výchova
➢ sportovní
kroužky

➢ městský
sportovní stadion
Výšina (S002)

➢ sportovní
kroužky

➢ víceúčelové
hřiště u
Masarykovy ZŠ
(S004)
➢ víceúčelové
hřiště u Základní
školy Tanvald,
Údolí Kamenice
(S008)

NE

➢ sportovní
kroužky

MŠ

NE

➢ NE

NE

Venkovní

➢ NE

ZŠ

DDM

Sportovní zázemí

➢ zájmové
sportování

---

➢ freeridová trať
Bobovka (S018)

Vnitřní
--➢ sportovní hala
s malou
tělocvičnou a
lezeckou
stěnou (S003)
➢ tělocvična na
Šumburku
(S005)
➢ velká tělocvična
(S012)
➢ tělocvična ZŠ,
Údolí Kamenice
(S006)

--➢ tělocvična
na Šumburku
(S005)
➢ sportovní hala
s malou
tělocvičnou
a lezeckou
stěnou (S003)
➢ budova SVČ
Tanvald (S007)

Popis: zázemí pro venkovní sportování je pro potřeby školství dostatečné, vnitřní zázemí
je pro tělesnou výchovu a školní pohybové aktivity dostatečné.
V obci nejsou zaznamenány nežádoucí sociálně-patologické jevy ze strany školních dětí
či mládeže.
Potřeby škol a školských zařízení v oblasti sportu / tělesné výchovy:
•
•
•
•

pravidelná údržba školní sportovní infrastruktury
příspěvky na kroužky a školní sportovní akce
nákupy sportovního vybavení a náčiní
rekonstrukce a budování infrastruktury (S004)
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Sportovní organizace ve městě
Ve městě působí řada sportovních organizací, jejichž výčet je uveden v tabulce níže.
V přehledu jsou uvedeny organizace, které vykazují aktivní činnost.
Ozn.

Název organizace

1

Zaměření

Práce s
mládeží

TJ Tanvald, z. s.

➢ běžecké
lyžování
➢ sjezdové
lyžování
➢ basketball
➢ minigolf
➢ handi
➢ skialpinistický
oddíl

TJ Jiskra Tanvald, z. s.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

TJ Jezdecký klub Tanvald

➢ jezdectví

NE

Jizerský klub lyžařů Desná

➢ skoky na
lyžích

ANO

SOSHIKI klub bojových sportů
Tanvald

➢ bojové sporty

ANO

ANO

2

3

4

5

fotbal
horolezectví
volejbal
stolní tenis
lední hokej
šachy

ANO

6

DH-FR racing Tanvald

➢ cyklistika

ANO

7
Tenis Tanvald

➢ tenis

ANO

Sportovní zázemí ve městě
Venkovní
➢ minigolfové
hřiště (S009)
➢ dětská
sjezdová
dráha 100 m
(S010)
➢ areál pro
běžecké
lyžování
(S011)
➢ městský
sportovní
stadion
Výšina
(S002)
➢ budova SVČ
Tanvald
(S007)
➢ areál
jezdeckého
klubu (S013)
➢ skokanské
můstky
Desná (S014)
--➢ bike park
Tanvaldský
špičák (S016)
➢ trailcentrum
Tanvald
(S017)
➢ freeridová
trať bobovka
(S018)
➢ tenisové kurty
(S019)
➢ velká
tělocvična
(S012)

8
Klub bojového umění karate
Tanvald

➢ bojové sporty

ANO

---

Vnitřní

➢ sportovní hala
s malou
tělocvičnou a
lezeckou
stěnou (S003)

---

---

--➢ SOSHIKI dojo
(S015)

---

--➢ sportovní hala
s malou
tělocvičnou
a lezeckou
stěnou (S003)
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Druhy sportů, které jsou ve městě provozovány

Org.

1

2

Sport
➢ běžecké
lyžování
➢ sjezdové
lyžování
➢ basketball
➢ minigolf
➢ handi
➢ skialpinistický
oddíl
➢ fotbal
➢ horolezectví
➢ volejbal
➢ stolní tenis
➢ lední hokej1
➢ šachy

3

➢ jezdectví

4

➢ skoky na
lyžích

5, 8

6

7

Frekvence
tréninků /
aktivit

Místo tréninků /
aktivit

Členská
základna
celkem/ děti a
mládež

Forma
sportování
(zájm./soutěž.)

pravidelná
týdenní,
případně
sezónní

➢ minigolfové
hřiště (S009)
➢ dětská
sjezdová dráha
100 m (S010)
➢ areál pro
běžecké
lyžování (S011)

120/74

zájmová
a soutěžní

275/78

soutěžní

29/0

zájmová
a soutěžní

25/20

závodní

20/16, 39/23

zájmová
a soutěžní

60/30

zájmová
a soutěžní

46/16

zájmová
a soutěžní

pravidelná
týdenní

není
stanoveno
pravidelná
týdenní (4x
týdně)

➢ bojové sporty

pravidelná
týdenní

➢ cyklistika

není
stanoveno

➢ tenis

pravidelná
týdenní

➢ městský
sportovní
stadion Výšina
(S002)
➢ budova SVČ
Tanvald (S007)
➢ areál
jezdeckého
klubu (S011)
➢ skokanské
můstky Desná
(S014)
➢ SOSHIKI dojo
(S015)
➢ sportovní hala
s malou
tělocvičnou
a lezeckou
stěnou (S002)
➢ bike park
Tanvaldský
špičák (S016)
➢ trailcentrum
Tanvald (S017)
➢ freeridová trať
bobovka (S018)
➢ tenisové kurty
(S019)
➢ velká tělocvična
(S012)

Další organizované sportování je zajištěno nabídkou soukromých nebo komunitních aktivit.
Tato nabídka obsahuje:
• power jóga a funkční trénink, provozovna FITCAT (S020)
• požární sport – jednotky Sboru dobrovolných hasičů (Horní Tanvald a Tanvald
Šumburk)
• všestranné sportování pro mládež – TJ Sokol Český Šumburk, ŠSK při Gymnáziu
Tanvald a Školní sportovní klub ZŠ Tanvald
1

Pro provozování hokeje nejsou ve městě žádná místnost sportoviště, sport je provozován v Jablonci nad
Nisou.
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běhání, trial (S022), plavání (S001, S022), horolezectví a využití sportovních naučných
stezek.
skatepark (S027)

Podrobná charakteristika sportovní infrastruktury ve městě
Kód sportoviště

S001

Název / označení:

VNITŘNÍ
Plavecký bazén v Gymnáziu Tanvald

popis

V budově gymnázia, severně od vlakové zastávky „Tanvald
zastávka“.

GPS

50.7381944N, 15.3057417E

Lokalizace

Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

plavání

Infrastruktura sportoviště:

povrch

vodní plocha

vybavení

rozměry bazénu 6x12 m, průměrná hloubka 1,5m, čtyři závodní
dráhy

zázemí

zázemí šaten
veřejnost po zaplacení poplatku, mimo dobu školní výuky

Dostupnost:

•
•
•

Využití:

gymnázium
výuka TV základních škol
veřejnost
SPECIFIKACE

provoz bazénu – 800.000 Kč

Požadavky / potřeby:

modernizace (zavedení slané vody) – 200.000 Kč
příspěvek na sportovní akce a akce pro veřejnost – 20.000 Kč

Kód sportoviště

S002

Název / označení:

VENKOVNÍ
Městský sportovní stadion Výšina

popis

Severně od sportovní haly a budovy základní školy.

GPS

50.7379703N, 15.2966758E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

všestranné sportování
povrch

Infrastruktura sportoviště:

vybavení
zázemí

Dostupnost:
Využití:
Požadavky / potřeby:

zatravněná plocha pro fotbal, atletická dráha s umělým povrchem
a přírodní ledová plocha v zimě
fotbalové hřiště, atletická dráha, workoutové prvky, dráha
pro inline bruslení, skate prvky, hřiště pro beach volejbal,
atletické vrhačské sektory včetně pískoviště
Šatny s přímým napojením k budově školní družiny. Sociální
zařízení a ubytovna pro sportovce
veřejnost dle provozního řádu
•
•
•

školní výuka
tréninky fotbalistů a atletů
sportující veřejnost
SPECIFIKACE
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každoroční údržba – 500.000 Kč
osvětlení a ozvučení prostoru 400.000 Kč
sportovní a kulturní akce – 100.00 Kč

Kód sportoviště

S003

Název / označení:

VNITŘNÍ
Sportovní hala s malou tělocvičnou a lezeckou stěnou

popis

Jižně od městského stadionu, součástí komplexu budov ZŠ.

GPS

50.7370172N, 15.2972872E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

házená, basketbal, volejbal a fotbal

Infrastruktura sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

hala pro házenou, basketbalové hřiště, výbava pro hraní fotbalu
+ volejbalu a lezecká stěna pro horolezce

zázemí

zázemí šaten a umývárny
žáci a organizované skupiny

Dostupnost:

•
•
•

Využití:

školní výuka
organizované skupiny
zájmové skupiny
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba a energie – 1.000.000 Kč
úklidový stroj – 200.000 Kč
sportovní a kulturní akce – 200.000 Kč

Kód sportoviště

S004

Název / označení:

VENKOVNÍ
Víceúčelové hřiště u Masarykovy ZŠ

popis

Severně od vlakové zastávky „Tanvald zastávka“ a jižně
od budovy městského úřadu.

GPS

50.7373897N, 15.3042717E

Lokalizace

Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

házená, malá kopaná, basketbal, volejbal a tenis

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:
Využití:

povrch

zatravněná plocha

vybavení

hřiště vybavená pro provoz výše zmíněných sportů (brány, koše
na házená apod.)

zázemí

--veřejnost dle provozního řádu
•
•

školní výuka
veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:
pravidelná údržba – 100.000 Kč
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kontinuální výstavba – 5.000.000 Kč
kulturní akce pro veřejnost – 20.000 Kč

Kód sportoviště

S005

Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična na Šumburku, tzv. „Malá tělocvična“

popis

Součástí budovy ZŠ Masarykova.

GPS

50.7374778N, 15.3046928E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

výuka TV pro žáky školy a aerobiku pro všechny

Infrastruktura sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

výbava pro výuku TV na úrovni ZŠ

zázemí

šatny pro žáky
žáci ZŠ a organizované skupiny

Dostupnost:

•
•

Využití:

školní výuka
sportování organizovaných skupin
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 100.000 Kč
gymnastické vybavení – 100.000 Kč
kulturní akce pro veřejnost – 20.000 Kč

Kód sportoviště

S006

Název / označení:

VNITŘNÍ
Tělocvična ZŠ, Údolí Kamenice

popis

V budově ZŠ u pobřeží řeky Kamenice.

GPS

50.7374600N, 15.2789686E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

výuka TV pro žáky školy

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:
Využití:

povrch

parkety

vybavení

výbava pro výuku TV na úrovni ZŠ

zázemí

šatny pro žáky
Žáci ZŠ a veřejnost
•
•

školní výuka
sportování organizovaných skupin
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 100.000 Kč
celková rekonstrukce – 2.000.000 Kč
kulturní akce pro veřejnost – 20.000 Kč
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S007

Název / označení:

VNITŘNÍ
Budova SVČ Tanvald

popis

Na křižovatce ulice Husovy a Protifašistických bojovníků.

GPS

50.7400028N, 15.3100328E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

sportovní kroužky DDM

Infrastruktura sportoviště:

povrch

---

vybavení

prostory vybavené na provoz jednotlivých kroužků (například
jóga, tance nebo šachů)

zázemí

zázemí DDM
účastnící kroužků pořádaných DDM

Dostupnost:

•

Využití:

zájemci o volnočasové aktivity DDM
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 250.000 Kč
oprava izolace suterénu – 2.000.000 Kč
příspěvek na pořádání akcí (kroužky a tábory) – 300.000 Kč

Kód sportoviště

VENKOVN
Í

S008

Název / označení:

Víceúčelové hřiště u Základní školy Tanvald, Údolí Kamenice
popis

Severně od budovy ZŠ, podél řeky Kamenice.

GPS

50.7375669N, 15.2792528E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

výuka TV pro žáky školy

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:
Využití:

povrch

zatravněná plocha

vybavení

víceúčelové hřiště doplněné o workoutové prvky

zázemí

zázemí ZŠ pro žáky
žáci ZŠ a veřejnost
•
•

školní výuka
sportování organizovaných skupin
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 30.000 Kč
nákup plotořezu a sekačky – 30.000 Kč
kulturní akce pro veřejnost – 10.000 Kč
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MĚSTO TANVALD

S009

Název / označení:

VENKOVNÍ
Minigolfové hřiště

Popis

Součástí areálu penzionu Bobovka.

GPS

50.7422103N, 15.2928047E

Lokalizace
Provozovatel:

TJ Tanvald z. s.

Sportovní zaměření:

minigolf
povrch

Infrastruktura sportoviště: vybavení
zázemí

18 drah pro hru
sociální zázemí
veřejnost po zaplacení poplatku

Dostupnost:

•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

dráhy situované do zatravněného areálu

členové oddílu minigolf
veřejnost
SPECIFIKACE

pravidelná údržba – 50.000 Kč
buňka pro správce – 130.000 Kč
pořádání republikových sportovních akcí – 120.000 Kč

Kód sportoviště

S010

Název / označení:

VENKOVNÍ
Dětská sjezdová dráha 100 m

popis

Přístup z Radniční ulice.

GPS

50.7404081N, 15.2941244E

Lokalizace
Provozovatel:

TJ Tanvald z. s.

Sportovní zaměření:

sjezdové lyžování
povrch

Infrastruktura sportoviště: vybavení
zázemí
Dostupnost:
Využití:

zasněžená dráha
18 unašečů a zasněžovací systém
sociální zázemí
veřejnost po zaplacení poplatku
•
•

oddíl sjezdového lyžování
veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 100.000 Kč
modernizace areálu – 1.000.000 Kč
pořádání mikroregionálních a krajských sportovních akcí – 30.000 Kč
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S011

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Areál pro běžecké lyžování

popis

Součástí Ski areálu Tanvaldský Špičák I.

GPS

50.7593183N, 15.2727722E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

běžecké lyžování

Infrastruktura sportoviště:

povrch

zasněžené trasy

vybavení

okruh o velikosti 3 km

zázemí

--veřejnost

Dostupnost:

•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

oddíl běžeckého lyžování
veřejnost
SPECIFIKACE

pravidelná údržba (úprava lyžařské stopy) – 40.000 Kč
rolba – 4.000.000 Kč
lokální a krajské sportovní akce – 20.000 Kč

S012

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
Velká tělocvična

popis

Součástí budovy ZŠ Masarykova.

GPS

50.7374778N, 15.3046928E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

výuka TV pro žáky školy, oddíl stolního tenisu při Jiskře Tanvald

Infrastruktura sportoviště:

povrch

parkety

vybavení

výbava pro výuku TV na úrovni ZŠ, výbava pro hraní stolního
tenisu

zázemí

šatny pro žáky a sportovce
žáci ZŠ a organizované skupiny

Dostupnost:

•
•

Využití:

školní výuka
sportování organizovaných skupin
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

pravidelná údržba – 100.000 Kč
kulturní akce pro veřejnost – 20.000 Kč
---
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S013

Název / označení:

VENKOVNÍ
Areál jezdeckého klubu

popis

Přístup z ulice Polní, v západní části katastru města.

GPS

50.7443217N, 15.2718594E

Lokalizace
Provozovatel:

TJ Jezdecký klub Tanvald

Sportovní zaměření:

jezdecký sport
povrch

Infrastruktura sportoviště: vybavení
zázemí

přírodní plocha
komplexní výbava pro výchovu koní, tréninku jezdců
a provozování jezdeckého sportu
zázemí pro členy klubu
členové jezdeckého spolku

Dostupnost:

•
•
•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

jezdecký sport
výcvik koní
výcvik jezdců
hipoterapie
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 100.000 Kč
oplocení a překážky – 300.000 Kč
hipoterapie – 250.000 Kč

Kód sportoviště

S014

Název / označení:

VENKOVNÍ
Skokanské můstky Desná

popis

Součástí Desné, v severní části katastru města.

GPS

50.7616933N, 15.3034783E

Lokalizace
Provozovatel:

Jizerský klub lyžařů Desná

Sportovní zaměření:

skoky na lyžích
povrch

Infrastruktura sportoviště: vybavení
zázemí
Dostupnost:
Využití:

zasněžené skokanské můstky v celoročním provozu (v zimě sníh
a v létě umělá hmota)
skokanské můstky a rozjezdová trať
zázemí pro členy klubu (srub včetně sociálního zařízení)*
členové skokanského klubu
•
•

závody ve skoku na lyžích
výcvik členů klubu
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba – 200.000 Kč
oprava můstků – 1.000.000 Kč
příspěvek na sportovní akce republikových rozměrů – 50.000 Kč
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S015

Kód sportoviště
Název / označení:

VNITŘNÍ
SOSHIKI Dojo

popis

Mezi sportovní halou a městským stadionem.

GPS

50.7374519N, 15.2974714E

Lokalizace
Provozovatel:

SOSHIKI klub bojových sportů

Sportovní zaměření:

bojové sporty

Infrastruktura sportoviště:

povrch

---

vybavení

komplexní výbava pro provoz bojových sportů

zázemí

sociální zázemí pro členy doja
členové klubu

Dostupnost:

•
•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

výcvik členů klubu
provoz sportovních událostí
tematické přednášky
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 40.000 Kč
nákup sportovního náčiní – 30.000 Kč
příspěvek na tematicky zaměřené přednášky – 30.000 Kč

S016

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Bike park Tanvaldský Špičák

popis

Sídlo na stejném místě jako Ski areál Tanvaldský Špičák I.

GPS

50.7599022N, 15.2723539E

Lokalizace
Provozovatel:

Lesy ČR

Sportovní zaměření:

trail

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:
Využití:

Požadavky / potřeby:

povrch

trasy upravené pro trail

vybavení

4 traily

zázemí

--veřejnost
•
•
•

členové North Bike Club
členové DH-FR racing Tanvald
veřejnost
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 100.000 Kč
výstavba nových trailů a pumptracku – 5.000.000 Kč
akce TV a veřejnost – 10.000 Kč
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S017

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Trailcentrum Tanvald

popis

Stejné jako Bike park Tanvaldský Špičák.

GPS

50.7599022N, 15.2723539E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

trail

Infrastruktura sportoviště:

povrch

upravené dráhy pro trail

vybavení

4 traily

zázemí

--veřejnost

Dostupnost:

•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

organizované sportovní skupiny
veřejnost
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 80.000 Kč
výstavba nových trailů, kompletního bikecentra včetně zázemí – 2.000.000 Kč
akce TV a veřejnost

S018

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Freeridová trať Bobovka

popis

Jižně od penzionu Bobovka.

GPS

50.7416967N, 15.2934628E

Lokalizace
Provozovatel:

DH-FR racing Tanvald

Sportovní zaměření:

trail

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:
Využití:

Požadavky / potřeby:

povrch

dráhy upravené pro trail

vybavení

4 traily

zázemí

--veřejnost
•
•
•

členové North Bike club
členové DH-FR racing Tanvald
veřejnost
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 60.000 Kč
oprava lavic a skoků, zázemí klubovny dh-fr – 40.000 Kč
pořádání závodu Bobovka cup – 50.000 Kč
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S019

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Tenisové kurty

popis

Součástí penzionu Tenis Club Tanvald.

GPS

50.7419078N, 15.2910519E

Lokalizace
Provozovatel:

Tenis TANVALD

Sportovní zaměření:

tenis
povrch

Infrastruktura sportoviště: vybavení
zázemí

uměle zatravněné plochy
tři antukové dvorce
služby penzionu
veřejnost po zaplacení poplatku

Dostupnost:

•
•
•
•

Využití:

Požadavky / potřeby:

sportovní akce
soustředění
trénink členů klubu
veřejnost
SPECIFIKACE

každoroční údržba – 100.000 Kč
dostavba zázemí pro klub – 500.000 Kč
Sportovní akce a tréninky klubu – 40.000 Kč

S020

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Prostory FITCAT

popis

Podél ulice Krkonošská, přibližně ve středu katastru města.

GPS

50.7401453N, 15.3089600E

Lokalizace
Provozovatel:

FITCAT

Sportovní zaměření:

jóga

Infrastruktura sportoviště:

povrch

---

vybavení

sportovní pomůcky pro provozování jógy

zázemí

--veřejnost po zaplacení poplatku

Dostupnost:

•
•

Využití:

semináře jógy
masáže a zábaly
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba – 100.000 Kč
nákup sportovního náčiní – 50.000 Kč
cvičení veřejnosti
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S021

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Koupaliště

popis

Severně od FITCAT studia.

GPS

50.7422558N, 15.3083975E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

plavání

Infrastruktura sportoviště:

povrch

vodní plocha

vybavení

skokanské můstky, hřiště pro beach volejbal

zázemí

sociální zázemí a převlékací kabiny
veřejnost po zaplacení poplatku

Dostupnost:

•

Využití:

volnočasové plavání
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba – 120.000 Kč
rekonstrukce koupaliště – 32.000.000 Kč
příspěvek na veřejnost – 20.000 Kč

S022

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Trialové sekce

popis

Součástí kempu Tanvaldský Špičák.

GPS

50.7416872N, 15.2827106E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

triál

Infrastruktura sportoviště:

Dostupnost:

povrch

dráhy upravené pro triál

vybavení

---

zázemí

---Trial Tanvald
•

Využití:

provozování sportu pro členy Trial Tanvald
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

-------
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S023

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní posilovna pro seniory

popis

v rámci sídliště Výšina

GPS

50.7386814N, 15.2931175E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

senior fitness

Infrastruktura sportoviště:

povrch

zatravněná plocha

vybavení

workoutové přístroje se zaměřením na senior fitness

zázemí

přístřešek s možností sezení
veřejnost

Dostupnost:

•
•

Využití:

členové Seniorklubu
veřejnost
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba – 20.000 Kč
nákup nových strojů na posilování – 100.000 Kč
příspěvek na Seniorklub – 20.000 Kč

S024

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
kluziště Gumítko

popis

v areálu školy ZŠ sportovní

GPS

50.7369342N, 15.2967172E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

bruslení

Infrastruktura sportoviště:

povrch

zamrazená plocha

vybavení

---

zázemí

--veřejnost

Dostupnost:

•

Využití:

volnočasové bruslení v zimní sezóně
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba
revitalizace povrchu hřiště
školní TV a veřejnost
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S025

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní posilovna u penzionu Bobovka

popis

v rámci penzionu Bobovka

GPS

50.7421564N, 15.2928853E

Lokalizace
Provozovatel:

penzion Bobovka

Sportovní zaměření:

posilovna

Infrastruktura sportoviště:

povrch

---

vybavení

přístroje pro workout

zázemí

zázemí penzionu
hosté penzionu

Dostupnost:

•

Využití:

provozování workout
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba
-----

S026

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Venkovní hřiště Šumburský park

popis

podél Mánesovy ulice

GPS

50.7415806N, 15.3127097E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

míčové hry

Infrastruktura sportoviště:

povrch

umělý povrch

vybavení

oplocený pozemek vybavený pro míčové hry

zázemí

--veřejnost

Dostupnost:

•

Využití:

trávení volnočasových aktivit zaměřených na míčové
hry
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba
-----
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S027

Kód sportoviště
Název / označení:

VENKOVNÍ
Skatepark Tanvald

popis

poblíž koupaliště podél České ulice

GPS

50.7426017N, 15.3094614E

Lokalizace
Provozovatel:

město Tanvald

Sportovní zaměření:

skateboarding

Infrastruktura sportoviště:

povrch

asfalt

vybavení

skateboardové překážky

zázemí

--veřejnost

Dostupnost:

•

Využití:

volnočasové provozování skateboardingu
SPECIFIKACE

Požadavky / potřeby:

každoroční údržba

Rozvojové potřeby v oblasti sportu
Mapování potřeb vychází z návrhů sportovních organizací, evidovaných podnětů občanů
města a z rozvojových záměrů města. Mapování potřeb přímo vychází z výše uvedených
analytických zjištění.
ROZVOJOVÉ POTŘEBY:
✓ infrastrukturně zajištěné vnitřní prostory pro kvalitní všestranné sportování s využitím
jak pro potřeby výuky tělesné výchovy, tak pro potřeby sportovních organizací včetně
neorganizovaného sportování občanů města,
✓ infrastrukturně zajištěné existující venkovní plochy (sportoviště) pro pohybové aktivity
odpovídající současným nárokům na provozování sportů,
✓ rozšíření kapacit a zázemí pro vnitřní sportování a kapacit pro dostupné venkovní
sportování v rámci celého území města,
✓ klást důraz na rozvoj mládeže za pomoci Střediska volného času, Tělovýchovných
jednot, škol a oddílu,
✓ realizovat regionální a nadregionální sportovní akce
✓ rozšíření nabídky sportovních aktivit o moderní sportovní disciplíny (např. parkour,
workout, pumptrack, senior fitness),
✓ rozšíření nabídky pro rozšířené cílové skupiny (děti, mládež, senioři) v rámci rozvoje
aktivit „Sport pro všechny“.
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SWOT analýza oblasti sportu
SILNÉ STRÁNKY
• různorodá nabídka zázemí pro
sportovní aktivity
• veřejná přístupnost řady venkovních
i vnitřních sportovišť
• zavádění sportovní infrastruktury pro
moderní formy sportování se
zaměření na různé věkové skupiny
obyvatel
• zájem obyvatelstva o soutěžní formu
sportování
• rozvinutá spolková činnost klubů a
sportovních spolků s tradicí
• sportovní organizace se věnují
dětem a mládeži (soutěžní i
nesoutěžní sportování)
• udržení a rozvoj aktivní činnosti
tradičních sportovních organizací
• rozvoj nových/moderních forem
sportování
• investice do obnovy a rekonstrukce
stávajících sportovišť
• využívání geografické polohy města
pro sportování

PŘÍLEŽITOSTI

•

•
•

•
•

•

SLABÉ STRÁNKY
vysoká finanční a infrastrukturální
náročnost sportovišť – udržení
kvality a standardu pro rozvoj
sportovních aktivit a motivace
občanů ke sportu
dostupnost sportovní infrastruktury
v okrajových částech města
klesající trend vývoje obyvatel

ztráta zájmu veřejnosti (zejména dětí
a mládeže) o klasické sportovní
aktivity
snižování členské základny
sportovních organizací –
prosazování individuálních
sportovních aktivit
neorganizovaného typu
chátrání a morální zastarávání
sportovních areálů – ztráta
konkurenceschopnosti sportování
OHROŽENÍ
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4. Návrhová část Plánu rozvoje sportu
Návrhová část Plánu rozvoje sportu ve městě Tanvald je zpracována na 5leté realizační
období, vychází z výstupů a závěrů analytické části a je v souladu s Programem rozvoje města
Tanvald a se záměry sportovních organizací působících ve městě.

Cíl Plánu rozvoje sportu
Název:

Zajištění pestré nabídky možností realizace sportovních aktivit ve městě

Popis:

Cíl v sobě zahrnuje nejen zachování již existujících možností realizace
sportovních aktivit v podobě současné sportovní infrastruktury a fungujících
sportovních organizací, ale i rozšíření nabídky zázemí a podmínek pro
provozování nových sportovních aktivit, včetně inovačních, s využitím pro
všechny věkové skupiny obyvatel.

OPATŘENÍ, AKTIVITY
Opatření agregují tematicky související aktivity do jednoho integrovaného celku, jehož
realizací je řešena specifikovaná tematická oblast a společnou realizací opatření dochází
k naplňování vytyčeného cíle Plánu rozvoje sportu.
Označení
OP01 – Rekonstrukce a údržba stávajících sportovišť, zázemí a vybavení
opatření:
Péče o stávající sportoviště a zařízení v majetku města, podpora péče
o sportovní infrastrukturu v majetku sportovních organizací, které poskytují
Popis:
možnosti organizovaného i neorganizovaného sportování a umožňují využívání
sportovišť široké veřejnosti; spolupráce města a organizací poskytujících
prostory pro sportování veřejnosti.
Aktivity: A01.1 – Modernizace Plaveckého bazénu v Gymnáziu Tanvald (S001)
✓ modernizace (zavedení slané vody)
odhad nákladů: 200.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 800.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.2 – Údržba Městského sportovního stadionu Výšina (S002)
✓ osvětlení a ozvučení prostoru
odhad nákladů: 400.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 500.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.3 – Dokončení probíhající výstavby na víceúčelovém hřišti
u Masarykovy ZŠ (S004)
✓ náklady na dokončení probíhající výstavby
odhad nákladů: 5.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
31

PLÁN ROZVOJE SPORTU
Aktivity:

MĚSTO TANVALD

A01.4 – Komplexní rekonstrukce tělocvičny ZŠ, Údolí kamenice (S006)
✓ celková rekonstrukce tělocvičny
odhad nákladů: 2.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.5 – Oprava izolace v budově SVČ Tanvald (S007)
✓ oprava izolace suterénu
odhad nákladů: 2.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 250.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.6 – Modernizace areálu dětské sjezdové dráhy 100 m (S010)
✓ modernizace areálu sjezdové dráhy
odhad nákladů: 1.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.7 – Provoz areálu pro běžecké lyžování (S011)
✓ nákup nové rolby
odhad nákladů: 4.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště včetně úpravy lyžařské stopy
odhad nákladů: 40.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.8 – Údržba a provoz Velké tělocvičny (S012)
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.9 – Oprava skokanských můstků v Desné (S014)
✓ oprava skokanských můstků
odhad nákladů: 1.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 200.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald, klub
A01.10 – Oprava zázemí Freeridové tratě Bobovka (S018)
✓ oprava lavic, skoků a klubovny
odhad nákladů: 40.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 60.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.11 – Rekonstrukce areálu koupaliště (S021)
✓ rekonstrukce areálu
odhad nákladů: 32.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 120.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A01.12 – Revitalizace kluziště Gumítko (S024)
✓ revitalizace povrchu hřiště
odhad nákladů: bude specifikováno projektem
32

PLÁN ROZVOJE SPORTU

MĚSTO TANVALD

✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: bude specifikováno projektem
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald

Označení
opatření:

OP02 – Rozšíření infrastruktury sportovišť

Popis:

Rozšíření infrastruktury sportovišť:
(i) doplnění stávajících sportovních areálů – nové sporty ve stávající
infrastruktuře, včetně vybavení; doplnění technických a dalších prvků
do stávající infrastruktury,
(ii) vytvoření nové infrastruktury či organizačního zázemí pro vznik nových
sportovních aktivit.

Aktivity:

A02.1 – Výstavba kompletního bikecentra včetně zázemí a trailů v rámci
trailcentra Tanvald (S017)
✓ výstavba bikecentra (zázemí a traily)
odhad nákladů: 2.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 80.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.2 – Doplnění technického vybavení do Sportovní haly s malou
tělocvičnou a lezeckou stěnou (S003)
✓ nákup úklidového stroje
odhad nákladů: 200.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 1.000.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.3 – Nákup sportovního vybavení do tělocvičny na Šumburku (S005)
✓ nákup gymnastického vybavení
odhad nákladů: 100.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.4 – Doplnění technického vybavení pro víceúčelové hřiště u ZŠ
Tanvald, Údolí Kamenice (S008)
✓ nákup plotořezu a sekačky
odhad nákladů: 30.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 30.000,-- Kč / ročně
✓ Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.5 – Zajištění buňky pro správce na minigolfovém hřišti (S009)

Aktivity:

✓ náklady na dokončení probíhající výstavby
zajištění buňky pro správce: 130.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 50.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.6 – Nákup technického vybavení a provozování hipoterapie v areálu
jezdeckého klubu (S013)
✓ oplocení a pořízení překážek pro výcvik
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odhad nákladů: 300.000,-- Kč
✓ provoz hipoterapie
odhad nákladů: 250.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald, klub
A02.7 – Nákup sportovního vybavení pro SOSHIKI Dojo (S015)
✓ nákup sportovního vybavení pro bojové sporty
odhad nákladů: 30.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 40.000,-- Kč / ročně
Financování: město Tanvald, klub
A02.8 – Výstavba nových trailů a pumptracku v rámci bike parku
Tanvaldský Špičák (S016)
✓ výstavba nových trailů a pumptracku
odhad nákladů: 5.000.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.9 – Dobudování zázemí klubu tenisových kurtů (S019)
✓ dostavba zázemí pro tenisový klub
odhad nákladů: 500.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.10 – Doplnění sportovního náčiní v prostorech FITCAT (S020)
✓ zajištění buňky pro správce
odhad nákladů: 50.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.11 – Doplnění sportovní výbavy venkovní posilovny pro seniory
(S023)
✓ nákup nových strojů na posilování
odhad nákladů: 100.000,-- Kč
✓ údržba sportoviště
odhad nákladů: 20.000,-- Kč / ročně
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.12 – Zakoupení umělého (syntetického) mobilního kluziště
✓ nákup mobilního kluziště pro sportovní areál Výšina
odhad nákladů: 3.000.000,-- Kč
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
A02.13 – Vybudování závodní dual krosové dráhy s vlekem
✓ výdaje na výstavbu dual krosové dráhy s vlekem v areálu bývalé
motokrosové dráhy
odhad nákladů: 3.000.000,-- Kč
Financování: dotační zdroje (MŠMT,MMR, EU, kraj), město Tanvald
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Označení
opatření:

OP03 – Pořádání sportovních akcí a podpora sportovišť

Popis:

Město Tanvald významně motivuje sportovní život občanů skrz finanční
podporu jednotlivých sportovišť a klubů. Ve městě se také koná řada
významných sportovních akcí, často celorepublikového rázu.

Aktivity:

A03.1 – Podpora pořádání sportovních akcí lokálního až republikového
charakteru
✓ minigolf
✓ sjezdové lyžování
✓ běžecké lyžování
✓ skoky na lyžích
✓ jízda na bobech
✓ fotbal
✓ tenis
✓ basketball
odhad nákladů: 650.000,-- Kč / ročně
Financování: město Tanvald
A03.2 – Finanční podpora sportovních organizací ve městě Tanvald
✓ finanční podpora sportovních organizací
odhad nákladů: 500.000,-- Kč / ročně
Financování: město Tanvald

Označení
opatření:

OP04 – Územní spolupráce v oblasti sportu

Popis:

Spolupráce s obcemi, sportovními organizacemi a dalšími relevantními
subjekty v rámci širšího regionu – provozování sportovišť, sdílení sportovišť,
podpora sportovních projektů, organizace společných sportovních akcí.

Aktivity:

A04.1 – Spolupráce v rámci obcí širšího regiónu
✓ sdílení sportovišť,
✓ společné sportovní a společensko-sportovní akce,
✓ podpora projektů s větším než lokálním dopadem
Odhad nákladů: 100.000,-- Kč / ročně
Financování: město Tanvald, sportovní organizace, zapojené obce

Realizaci Plánu rozvoje sportu koordinuje město Tanvald. Náklady jsou stanoveny odhadem
na základě zkušeností s provozem a jinými investičními projekty v oblasti sportu a tělovýchovy.
Přesné finanční ohodnocení jednotlivých projektů bude předmětem schvalovacího procesu
v Zastupitelstvu města Tanvald.
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