
Vinoř, sport a sportovní 
infrastrukturainfrastruktura

20. 4. 2022 
MČ Praha – Vinoř

Centrum Mariapoli Praha



Cyklus projednání

• 2. 3. 2022: Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba – I./II
• 23. 3. 2022: Doprava
• 6. 4. 2022: Vinoř a nová (nejen) bytová výstavba – II./II
• 20. 4. 2022: Sportovní a volnočasové plochy 
• 18. 5. 2022: Zeleň a příroda ve městě (18:30, VINCENT)• 18. 5. 2022: Zeleň a příroda ve městě (18:30, VINCENT)
• 6/2022: Voda ve městě 
• 7/2022: Obchody a služby 

+ ankety (pěší doprava, sport, volný čas) vyplnto.cz a 
slido.com (využití Kovárny, dopravní problémy, 
komunitní akce)



Proč projednání, ankety ad.? 

• Strategický plán rozvoje MČ Praha-Vinoř
– Názory, postoje a potřeby obyvatel = uživatelů veřejného 

prostoru v důležitých aspektech (které může MČ ovlivnit)
– Prioritizace (k řešení je toho mnoho, co dřív?), efektivní 

koncentracekoncentrace

Zroj: Growjob.cz



Zástupci MČ Praha-Vinoř

• Milan Antoš, místostarosta MČ 
• Ing. Arch. Jana Zacharová, předsedkyně 

Výboru pro rozvoj a ŽP 



Program 
• Sportovní infrastruktura – možnosti využití
• Plánované projekty a záměry MČ/HMP

– Zimní stadion
– Revitalizace sportoviště (fotbalového areálu)
– Hřiště v Žabokřiku
– Hřiště pro mladé– Hřiště pro mladé

• Soukromé záměry  
– Za Billou
– Golfový areál 

• Důležité sportovní akce 
• Představení sportovních organizací
• Diskuse – problémy, potřeby obyvatel



Východiska 
• Rozdělení sportovních aktivit: 

– Organizované aktivity: spolky 
– Školní aktivity
– Neorganizované sportovně-rekreační aktivity: 

• Fitness centra, sportovně-relaxační centra 
• Placená sportoviště – squash, futsal, beach
• Veřejně přístupná sportoviště, volně přístupné plochy pro rekreaci (parky, lesy)  • Veřejně přístupná sportoviště, volně přístupné plochy pro rekreaci (parky, lesy)  

• Rozdělení sportovišť: 
– Spolková infrastruktura – částečně pro organizované i neorganizované 

aktivity (pronájem) 
– Veřejná infrastruktura – veřejně přístupná hřiště, sportoviště (plně či 

částečně) 
– Soukromá infrastruktura 
– Školní infrastruktura (školní hřiště, tělocvičny)



Územní plán MČ Praha – Vinoř



Sportovní infrastruktura



Sportovní infrastruktura 

• Sokolovna, tenisové kurty 
• Tělocvična ZŠ Vinoř
• Hřiště při ZŠ 
• Fotbalové hřiště • Fotbalové hřiště 

• Přístupnost pro veřejnost?





TJ Sokol Vinoř – tenis. kurty



Sportovní infrastruktura

• Sokolovna: 
https://www.tjsokolvinor.cz/obsazeni-
sokolovny

• Tělocvična: • Tělocvična: 
https://www.zsvinor.cz/Obsazeni_telocvicny-
32/Telocvicna_-_obsazeni-30



Plány a záměry MČ/MHMP





Hřiště v Žabokřiku

• Investor – MČ po převedení pozemku do majetku MČ 
investorem zástavby 

• Využití – veřejně přístupné hřiště/sportovní „plácek“
• Časový horizont realizace – zatím nelze realizovat  

• Stav: Hlavní bariérou jsou aktuálně podmínky investora 
výstavby/vlastníka pozemku, resp. problematický stav 
kanalizace, jejímž převzetím do majetku MČ investor 
podmiňuje předání pozemku vhodného pro vybudování 
hřiště/sportoviště. 



Revitalizace sportovního areálu 



Revitalizace sportovního areálu

• Investor – MHMP/MČ 
• Využití – plánované plochy (atletické hřiště se 

aktuálně nevejde, skatepark ne)
• Výše výdajů – nevyčísleno, zatím zpracována jen 

studie 
• Výše výdajů – nevyčísleno, zatím zpracována jen 

studie 
• Nutné vyřešení majetkových vztahů pro rozšíření 

plochy  
• Časový horizont realizace – výhledově 
• Dříve vybudovány nové kabiny (dotace MHMP)



Zimní stadion - sportoviště 



Zimní stadion - sportoviště 



Zimní stadion - sportoviště 

• Investor (MHMP) – dlouhodobý záměr MHMP 
podporovaný MČ

• Využití – plánované sportovní plochy: lední plocha, 
tělocvična, venkovní bazén, pláž. Volejbal, lezecká 
stěna 

• Výše výdajů – nevyčísleno, zatím pouze studie • Výše výdajů – nevyčísleno, zatím pouze studie 
• Bariéry – výše investičních výdajů, změna ÚP
• Časový horizont realizace – výhledově 
• Role MČ – MHMP investor, MČ provozovatel 

(prostřednictvím organizace zřízené MČ) – možné 
využití pro školy, spolky i veřejnost 



Hřiště pro mladé
• Skatepark – nejčastější požadavek
• KDE? *
• Jak mládež oslovit, přitáhnout, motivovat?

Další možnosti sportu pro mladé:
• Roundnet
• Stolní tenis • Stolní tenis 
• Teqball, teqvolley, …
• Workout

• Minigolf
• Parkour
• Pump track
• In-line 
• Footgolf
• Středisko volného času



Mapa majetkových vztahů





Soukromé záměry 
• Golf – noví majitelé, výhled využití pro veřejnost – situace je komplikovaná 

a v tuto chvíli s nejistým výsledkem  
• Sportovní areál za Billou – oplocený pozemek za výstavbou Uniga – černá 

stavba, komunikace s investorem aktuálně neprobíhá (nelze řešit) 



Sport a veřejné akce

• Miranovy duby – běžecký závod pro obyv. 
Vinoře, příp. blízkého okolí, více 30letá tradice 

• Olympijský běh – součástí národní akce 

• Organizátoři 
• Komu jsou akce určeny 
• Termíny 
• Registrace



Sportovní organizace
• TJ Sokol Vinoř: www.tjsokolvinor.cz
• FK Vinoř 1928: www.fkvinor.cz
• MTAC Praha, z.s.: www.mtac.cz
• HO Satalice z.s.: www.hosatalice.cz
• VINCENT: https://www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/vincent/
• ZŠ Vinoř – sportovní kroužky: www.zsvinor.cz (pouze pro žáky školy)• ZŠ Vinoř – sportovní kroužky: www.zsvinor.cz (pouze pro žáky školy)
• Pohybové studio Majky Šulové: www.studiomajka.cz

• Jezdecká společnost Ctěnice: 
https://www.facebook.com/JSCtenice/

• JUDO ACADEMY: www.judoprodeti.cz



Chybějící aktivity – věkové skupiny
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Chybějící zaměření – aktivity 
• Jaký typ/zaměření kroužku/aktivity podle Vás ve Vinoři nejvíce chybí a 

uvítali byste jeho zavedení?
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Chybějící zaměření – aktivity 
 Atletika mimo ZŠ - školní děti  Sportovní kroužek pro děti 
 Barevny minivolejbal

Jiny tymovy sport pro žáky 1. stupně než fotbal  Sportovní kroužek pro starší děti např Florbal.

 Gymnastika, atletika
 Sportovní přípravka pro děti ve školce/předškolního 

věku. 

 Joga studio pro děti i dospělé
 sportovní zaměření - věk cca11-16 let, kluci, ale 

ještě více holky
 horolezectví (plus zbudování lezecké stěny na  horolezectví (plus zbudování lezecké stěny na 

vhodném místě)  Taneční

 pohybové 
 taneční  - pohybové pro dívky (je malý výběr v 

časech) 
 pohybové  taneční
 pohybové 45 +  sport pro nejmenší 
 pohybové  rehabilitační cvičení pro seniory 
 Sportovni - pohybovky, inline, vek 6-10 let  Pohybové pro seniory 
 sportovní pro mládež 12-18 let  Turistické kroužky 
 sportovní kluby v dalších sportech  Turistický pro seniory třeba pod KČT.
 sportovní kluby  



Poptávka po sportovní infrastruktuře
• Pro jaký typ sportu a/nebo volnočasové aktivity podle Vás chybí ve Vinoři 

infrastruktura?
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Pro jaký typ sportu a/nebo volnočasové aktivity podle Vás chybí ve Vinoři sportovní infrastruktura?
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Shrnutí diskuse
Účastníci setkání diskutovali zejména následující problémy a nedostatky: 
• Absence volnočasového areálu či hřiště s vhodnými prvky pro mládež 

(např. in-line, skatepark apod.)
• Nedostatek vhodných ploch a financí pro vybudování další veřejně 

přístupné sportovní infrastruktury umožňující přirozený rozvoj pohybových 
dovedností a zdravý životní styl všech věkových kategorií, zejména však 
dětí dětí 

• Klesající dovednosti zvětšující se části populace dětí v oblasti sportu a 
klesající zájem o pohybové a sportovní aktivity (obecně)

• Klesající zájem o organizovaný sport (mimo dětí, kroužky jsou kapacitně 
zcela naplněny)

• Absence (veřejně přístupného) atletického hřiště pro rozvoj základních 
pohybových dovedností

• Klesající sportovní aktivity na úrovni rodiny
• Chybějící pozemky v majetku MČ vhodné pro další rozvoj, podmínky 

vlastníků kladené při vyjednávání



Návrhy na využití Kovárny… 

• www.slido.com: 
• #962916
• https://app.sli.do/event/fnLhBcktVtqi82rHRp

Nx7iNx7i
Např. Jaká služba Vám ve Vinoři chybí? Za čím 
dojíždíte do jiných MČ, obcí v okolí?
Jak tento objekt a prostor propojující Zámecký 
dvůr a Vinořské náměstí oživit? Jaká aktivita 
sem přinese život?



Vinoř a doprava

1. Kde jako řidič vnímáte na cestách ve Vinoři bezpečnostní 
problémy, rizika?

2. Kde se jako chodec ve Vinoři necítíte bezpečně?
3. Jak by podle Vás bylo vhodné řešit problémy s parkováním?
4. Jezdíte po Vinoři na kole? Např. za službami, do školy, do 4. Jezdíte po Vinoři na kole? Např. za službami, do školy, do 

obchodu, za zábavou?
5. Co ve Vinoři chybí pro to, abyste například za službami (např. 

na poštu, do obchodu) jeli na kole?
• Slido.com #363217
• https://app.sli.do/event/7CMeW1Nx4FvfyfP5MmEJKX



Děkujeme za Váš čas!

Milan Antoš 

Petra Lindovská Petra Lindovská 
602 199 636 

petra@lindovska.cz

https://www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/strategicky-
plan/


