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1. MĚSTO NÝRSKO
1.1. Základní údaje
Město Nýrsko leží pod posledními výběžky Královského Hvozdu. Řeka Úhlava zde vystupuje
z Hamerského údolí. Město vzniklo ve 12. století při obchodní cestě do Bavorska. Původní pohraniční
osada sloužila k výběru cla a odpočinku cestujícím. Až do 16. století existovala Nýrska dvě – Horní
a Dolní. V roce 1558 byla obě městečka spojena.
Město Nýrsko leží v Plzeňském kraji, v okrese Klatovy 10 km od hranic se Spolkovou republikou
Německo. Ze správního hlediska je druhým nejvýznamnějším městem v okrese i v SO ORP Klatovy
a vykonává na části SO ORP přenesenou státní správu jako obec s pověřeným obecním úřadem (POU),
neboli obec II. stupně. Do správního obvodu města patří Železná Ruda, Dešenice, Hamry a Chudenín.
Město Nýrsko má 7 částí: Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Nýrsko, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená
Lhota, Zelená Lhota – u nádraží. Město Nýrsko vykonává činnost obce s pověřeným obecním úřadem.
Nýrsko je přirozeným centrem mikroregionu.
V Nýrsku se nachází dvě základní a dvě mateřské školy, Základní umělecká škola, Dům dětí
a mládeže, městská knihovna a muzeum. Ve městě jsou dostupné základní lékařské služby, rehabilitace
i služby masérské. Působí zde více než dvacet spolkových organizací, které zajišťují volnočasové aktivity
pro děti, mládež i dospělé. Více než polovina z nich pak zajišťuje sportovní aktivity. Pouze několik málo
z nich však na výkonnostní úrovni.
Sportovní infrastruktura ve městě slouží hlavně pro volnočasové aktivity místní veřejnosti,
obyvatelům okolních obcí i návštěvníkům města.
Většina sportovních zařízení byla vybudována v průběhu 20. století. Některá z nich byla
částečně nebo zcela zrekonstruována v posledních letech, další na svou rekonstrukci teprve čekají.
V posledních letech pak bylo vystavěno několik nových sportovních zařízení.

1.2. Sociodemografická oblast
Ke konci roku 2017 žilo ve městě 4930 obyvatel. Od roku 2010 se počet trvale žijících obyvatel
ve městě stále snižuje, převážně z důvodu vystěhovávání obyvatel. Průměrný věk obyvatel v roce 2017
činil 42, 45 let, přičemž se tato hodnota dlouhodobě stále zvyšuje. I přesto je průměrný věk obyvatel
nižší než průměrný věk okresu i kraje. Více než polovina obyvatel města má středoškolské vzdělání, je

zde však vyšší procento obyvatel se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity. Ve městě
je nízká míra nezaměstnanosti, 45,9% obyvatel města je ekonomicky aktivních.
Okres Klatovy
Okres Klatovy je svou rozlohou největším okresem České republiky, rozloha činí 1939,6 km 2.
V Okrese žije 87 524 osob. Průměrná lidnatost okresu je velmi nízká. Velkou část okresu zaujímá
Šumava.
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj leží na jihozápadě České republiky. Svou rozlohou 7 561 km2 je třetím největším
krajem v České republice. Se svým počtem obyvatel, tedy 580 816, se však řadí až na 9. místo. Tvoří
celkem 5,4 % celkového počtu obyvatel České republiky. Téměř 30% obyvatel žije v Plzni, další asi jedna
pětina obyvatel žije ve městech s více než 5 000 obyvatel, kterých je v kraji 12. Necelá polovina obyvatel
je pak rozptýlena do menších lokalit. Region má strategicky významnou polohu, nejen v dopravním
spojení východní a západní Evropy. Díky své poloze je přitažlivý pro investory.

1.3. Analýza aktérů
Při tvorbě koncepce byli vymezeni aktéři – jednotlivci i skupiny, které jakýmkoli způsobem
ovlivňují, mohou ovlivňovat nebo mohou být sami ovlivňováni rozhodováním o podpoře sportu
a vytváření podmínek pro jeho realizaci. Cílem této analýzy bylo tyto aktéry identifikovat, popsat jejich
pozici, kompetence a vzájemné vazby. Tato analýza by měla být využita i při definici záměrů a cílů
podpory sportu právě vzhledem k těmto aktérům. V našem případě byli identifikováni následující
aktéři:
a) Vedení města, zastupitelstvo
Starostou města je Ing. Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko a spádové obce), zastupitelstvo
města má 13 členů. Devět zastupitelů jsou členové Volby pro Nýrsko a spádové obce, dva
členové Ano 2011, KDU-ČSL a ODS po jednom členovi. Město Nýrsko nemá radu města.
Program Volby pro Nýrsko a spádové obce obsahuje podporu sportovních organizací formou
dotací. Město každoročně rozdělí formou dotací místním sportovním spolkům více než 600 tis.
korun. Město Nýrsko v posledních letech investovalo přibližně 70 milionů korun do výstavby
a rekonstrukce sportovních zařízení. V roce 2014 byla vybudována nová in-line dráha se
zázemím, v letech 2015 – 2016 venkovní kluziště, v letech 2016 – 2017 proběhl celková
rekonstrukce venkovního koupaliště.

b) Správa sportovišť města Nýrska
Od poloviny roku 2016 spravuje většinu sportovišť v majetku města Správa sportovišť města
Nýrska. Jedná se o středisko vytvořené v rámci Technických služeb města Nýrska. Správa
sportovišť se stará o koupaliště, kluziště, sportovní halu u ZŠ Nýrsko, Komenského ulice, in-line
dráhu, areál fotbalového hřiště a dětská hřiště ve městě. Správa sportovišť zajišťuje také
cvičení pro veřejnost – rodiče s dětmi, cvičení pro ženy a seniory.
c) Školy
V Nýrsku jsou dvě základní školy, dvě mateřské školy a základní umělecká škola. Základní škola
Nýrsko, Školní ulice využívá vlastní tělocvičnu, ve školní zahradě je hřiště s umělou travou. Toto
zařízení však již není v dobrém technickém stavu. Základní škola Nýrsko, Komenského ulice
užívá sportovní halu, kterou spravuje Správa sportovišť, malé travnaté hřiště v areálu školy a
areál fotbalového hřiště.
d) Sportovní kluby a spolky
V Nýrsku působí více než deset sportovních spolků, které sdružují cca 1 790 občanů města.
Podrobněji se spolkovému sektoru budeme věnovat v samostatné kapitole.
e) Dům dětí a mládeže Nýrsko
DDM Nýrsko je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Sídlí v budově kulturního domu, kde
využívá společenský sál a tělocvičnu. Zajišťuje širokou nabídku sportovních aktivit pro děti i
dospělé, pořádá sportovní i kulturní akce. Podrobněji je činnost DDM Nýrsko popsána
v samostatné kapitole.
f)

Komerční sektor
Na území města působí i komerční subjekty, které poskytují sportovní a volnočasové aktivity.
Komerční sektor nabízí zejména fitness a relaxační služby. Jejich přehled je součástí analytické
části.

g) Pořadatelé sportovních akcí
Nejčastějšími pořadateli sportovních akcí jsou místní sportovní kluby. Některé kluby se účastní
mistrovských zápasů. Tradičně se v Nýrsku koná Jarní přespolní běh, turnaj v malé kopané,
novoroční turnaj ve stolním tenisu, volejbalový turnaj. Správa sportovišť pořádá den sportu a
zdraví. Velmi aktivní v této oblasti je i Dům dětí a mládeže Nýrsko. Ve spádových obcích Nýrska
se tradičně konají nohejbalové turnaje v Hodousicích, v zimě běh na historických lyžích, závody
ve střelbě ze vzduchovky a hasičské soutěže v Zelené Lhotě a hasičské soutěže v Bystřici nad
Úhlavou.
h) Obyvatelé města
Vztah obyvatel města ke sportu, jejich názory a podněty byly zjišťovány formou dotazníkového
šetření, kterému je věnována samostatná kapitola.

1.4. Turisté a návštěvníci
Turisté a návštěvníci města jsou uživateli sportovních zařízení, a to jak komerčních zařízení tak
i zařízení v majetku města. Jednou měsíčně probíhá na koupališti dotazování na místo bydliště
návštěvníků. Při tomto bylo zjištěno, že tři čtvrtiny návštěvníků koupaliště nejsou z Nýrska. Město
navštíví ročně přibližně 6000 turistů. Nejčastěji jsou to Češi, ze zahraničních návštěvníků převládají
návštěvníci z Německa a Holandska.

2. SPORTOVIŠTĚ MĚSTA NÝRSKA
Nabídka sportovního vyžití ve městě je široká, a to jak v letních, tak i v zimních měsících. Ve
městě jsou dětská hřiště, fotbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty, sportovní hala a v posledních
letech byla vystavena další nová sportoviště. V roce 2014 obohatila město in-line dráha o rok později
se otevřelo městské kluziště a od roku 2017 je po rekonstrukci opět v provozu letní koupaliště. Proto
se s narůstající nabídkou sportovního vyžití v roce 2016 vytvořilo nové středisko správy sportoviště,
které spadá pod Technické služby města Nýrska a spravuje většinu sportovišť ve městě.
Následující mapa ukazuje rozmístění jednotlivých sportovišť ve městě.
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Ledová plocha
Sportovní hala
Koupaliště
In-line dráha
Fotbalové hřiště
Areál pod sjezdovkou
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Komenského 963, Nýrsko 340 22
Havlíčkova 874, Nýrsko 340 22
Tylova 520, Nýrsko 340 22
Tylova 940, Nýrsko 340 22
Komenského 690, Nýrsko 340 22
Tylova 940, Nýrsko 340 22
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Tenisové a volejbalové kurty
Sjezdovka
Dětské hřiště

Tylova, Nýrsko 340 22
Tylova 940, Nýrsko 340 22
Husova, Ulice Práce, Areál pod sjezdovkou, Hodousice

2.1. Kluziště
Adresa

Komenského 963, Nýrsko 340 22

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Výstavba

2015

Provoz

celoroční

Zázemí

parkoviště - 42 parkovacích míst, lavičky, šatna

Služby

bruslení pro veřejnost, pronájem kluziště, ostření bruslí

Projekt na výstavbu nového veřejného kluziště byl zahájen již v roce 2012. Na projekt získalo
město Nýrsko dotaci z Regionálního operačního programu jihozápad ve výši 85 %. V letech 2014 a 2015
probíhala realizace a 16. 12. 2015 bylo kluziště slavnostně otevřeno. Celkové náklady na výstavbu se
vyšplhaly na 14 200 560 Kč včetně DPH.
Ledová plocha má celoroční využití. V zimních měsících je využívána k veřejnému bruslení nebo
k hraní hokeje. Naopak v letních měsících je možné v areálu hrát hokejbal. Kluziště je venkovní,
nezastřené, provoz sportoviště tedy vždy záleží na počasí. Kluziště pravidelně navštěvují obě dvě nýrské
základní školy. Bruslení pro veřejnost je mimo čtvrtka každý den, rezervace jsou převážně využívané
místními sportovními spolky a občany s okolních vesnic.
Obr. č. 1: Kluziště

2.2. Sportovní hala
Adresa

Havlíčkova 874, Nýrsko 340 22

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Výstavba

2000

Provoz

celoroční

Zázemí

parkoviště, sociální zázemí (toalety, sprchy), šatny

Služby

pronájem sportovní haly, posilovna, sauna, občerstvení, ubytování
Sportovní hala byla vystavena již v roce 2000. Od tohoto roku ji spravovala Základní škola

Nýrsko, Komenského, ale při vzniku nového střediska (správy sportovišť) přešla k 1. 1. 2017 správa
sportovní haly pod Technické služby města Nýrska.
V týdnu sportovní halu využívají žáci ze základní školy Nýrsko, Komenského ulice.
V odpoledních hodinách jsou ve sportovní hale jednotlivé sportovní spolky (Fotbalový klub Okula
Nýrsko, Tělovýchovná jednota Nýrsko, Asociace sportu cvičení pro všechny, Tenis Klub Nýrsko, dále
volejbalisté, nohejbalisté, florbalisté a další). Součástí sportovní haly je také ubytovna s 30 lůžky, kterou
využívají především sportovní kluby při soustředění. V prostorách haly je také sauna, které je
provozována každé úterý a čtvrtek a posilovna.
Obr. č. 2: Sportovní hala

2.3. Koupaliště
Adresa

Tylova 520, Nýrsko 340 22

Výstavba

2017 (po rekonstrukci)

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Provoz

Sezónní

Zázemí

převlékárny, toalety, sprchy, ošetřovna

Služby

dva bazény se slanou vodou, skluzavky, vodní chrlič, vodní hřib,
občerstvení s prostorem k sezení, prostor k relaxaci, první pomoc
Důvodem k rekonstrukci původního koupaliště byl nevyhovující stav bazénů a veškerého

zázemí. Rekonstrukce proběhla v roce 2016 a z původních tří bazénů byly nově zrekonstruovány dva.
Kompletně nově postaveno bylo sociální zázemí a pokladna. Zrekonstruované koupaliště bylo
slavnostně otevřeno 16. 6. 2017 a celková rekonstrukce vyšla na 24 000 000 Kč. Koupaliště má sezónní
využití. V závislosti na počasí je otevřeno od června do září každý den od 10:00 – 19:00 hodin.
Obr. č. 3: Koupaliště

2.4. In-line dráha
Adresa

Tylova, Nýrsko 340 22

Výstavba

2014

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Provoz

celoroční

Zázemí

parkoviště -22 parkovacích míst, toalety, sprchy, šatna

Služby

půjčovna bruslí

Na výstavbu in-line dráhy získalo město Nýrsko dotaci z Regionálního operačního programu
Jihozápad ve výši 85 %. Realizace projektu probíhala v letech 2013 – 2014. Slavnostně se otevřela 4. 6.
2014 a celkové náklady na výstavbu činily necelých 13 071 667 Kč včetně DPH.
Dráha je dlouhá 1,5 km a bruslařům nabízí celkem tři možné okruhy, provozována je
nepřetržitě po celý rok. V jarních, letních a podzimních měsících pro bruslaře a cyklisty (vymezené
časy v provozním řádě), v zimních měsících při dostatku sněhu jako běžecká stopa.
Obr. č. 4: In-line dráha

2.5. Fotbalové hřiště
Adresa

Komenského 690, Nýrsko 340 22

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Provoz

celoroční

Zázemí

parkoviště - 42 parkovacích míst, toalety, sprchy, šatny

Služby

občerstvení, pronájem hřiště
Fotbalové hřiště využívají čelenové Fotbalového klubu Okula Nýrsko k zápasům a také

k tréninkům. V areálu se nachází také tréninkové hřiště, které je možné pronajmout. V současné době
využívá tréninkové hřiště místí ragbyový tým. V sezóně se odehrávají zápasy na fotbalovém hřišti každý
víkend.

Obr. č. 5: Fotbalové hřiště

2.6. Dětská hřiště
Adresa

Nýrsko: Husova ulice, Ulice práce, Areál pod sjezdovkou,
Hodousice

Vlastník

Město Nýrsko

Provozovatel

Technické služby města Nýrska

Provoz

duben-říjen

Zázemí

herní prvky, lavičky

V Nýrsku se nachází celkem tři dětská hřiště, která jsou veřejnosti přístupná od dubna do října denně
od 07:00 do 19:00 hodin. Jedno hřiště se nachází ve spádové obci Hodousice.
Obr. č. 6: Dětské hřiště – Areál pod sjezdovkou

Další sportoviště, které již nespravují Technické služby města Nýrska.

2.7. Tenisové a volejbalové kurty
Adresa

Tylova, Nýrsko 340 22

Provoz

duben-říjen

Zázemí

toalety, sprchy, lavičky

Služby

pronájem kurtů, vybavení

Tenisové kurty byly vybudovány v první polovině 20. století v těsné blízkosti koupaliště. O tyto
kurty se stará Tenis klub Nýrsko, který je má od města Nýrska v bezplatné výpůjčce. V areálu se nachází
čtyři antukové kurty a budova zázemí. Členové klubu kurty hojně využívají, nabízí je také k pronájmu
veřejnosti. O volejbalové kurty se stará oddíl volejbalu.

2.8. Areál Pod sjezdovkou
Adresa

Tylova, Nýrsko 340 22

Provoz

Celoroční

Zázemí

toalety, sprchy, lavičky

Služby

pronájem areálu, hřiště, dětské hřiště
Sportovní areál Pod sjezdovkou má ve výpůjčce Tělovýchovná jednota Nýrsko, která se o tento

areál stará. V areálu je hřiště na malou kopanou, dětské hřiště, workoutové hřiště, pódium a kiosek na
občerstvení se zastřešenou pergolou. Areál je od jara do podzimu v provozu. Konají se zde kulturní
akce pro děti i dospělé. Areál je volně přístupný pro veřejnost. Okolo areálu vede in-line dráha.

2.9. Sjezdovka
Adresa

Tylova, Nýrsko 340 22

Provoz

Sezónní

Zázemí

toalety, sprchy

Služby

Parkoviště, toalety, sprchy

Sjezdovka se nachází na jižním okraji města v těsné blízkosti sportovního areálu Pod
sjezdovkou a in-line dráhy. Svah je dlouhý 300 metrů, navazuje na něj kratší dětská sjezdovka.
V provozu je v závislosti na počasí. V dřívějších letech sněhové podmínky neumožňovaly provoz
sjezdovky. V roce 2016 pak bylo vybudováno umělé zasněžování, voda je čerpána z řeky Úhlavy. Při
dobrých sněhových podmínkách je sjezdovka v provozu denně, díky osvětlení na svahu nabízí možnost
večerního lyžování. Po předchozí domluvě je možná výuka lyžování pro děti i dospělé. K dispozici je
půjčovna a servis lyží. Sjezdovku provozuje soukromá osoba, která ji má v pronájmu.

Obr. č. 7: Sjezdovka

2.10. Bike dráha
Na jaře roku 2018 byla slavnostně otevřena Bike dráha. Pro nadšence je tato dráha přístupná
vedle sjezdovky.

Obr. č. 8: Bike dráha

2.11. Komerční zařízení
Komerční sektor nabízí ve městě možnosti sportovního nebo regeneračního vyžití.
➢

Milano Nýrsko – Praporčíka Veitla 62, Nýrsko 340 22
Nabízené služby: fitness, squash, bowling

➢

REHA Praktik – Šmilovského 640, Nýrsko 340 22
Nabízené služby: masáže, rehabilitace

➢

Halasová Lucie – Boženy Němcové 858, Nýrsko 340 22
Nabízené služby: masáže

➢

Koskubová Monika – Havlíčkova 260, Nýrsko 340 22
Nabízené služby: masáže

➢

Čížková Petra – Praporčíka Veitla 62, 340 22 Nýrsko
Nabízené služby: masáže

3. ORGANIZOVANÝ SPORT
Tradice sportovních klubů a spolků začala kolem roku 1895, kdy byl ve městě založen první
tělocvičný spolek. V současné době ve městě působí 16 spolků a organizací, které zajišťují sportovní
aktivity pro děti i dospělé. Spolky sdružují cca 1790 obyvatel města. Členská základna se v posledních
letech výrazně nemění. Od roku 2016 v Nýrsku nově působí rugbyový klub, u kterého jsme zaznamenali
nárůst členů, a to zejména díky tomu, že od roku 2017 trénují také s dětmi.
Vedoucí klubů se ve většině případů shodují v názoru, že státní podpora sportu je
nedostatečná. Podpora ze strany města by měla být směřována na sportující děti a mládež. Většina se
potýká s nedostatkem trenérů a vedoucích, osob, které by se ve volném čase věnovaly činnosti ve
spolku a zejména tréninku s dětmi.
Sportovní infrastrukturu pro veřejnost hodnotí jako velmi dobrou, pro jejich potřeby jim však
sportovní zařízení často chybí nebo jsou nedostatečná. Sportovní areály jsou po městě různě
rozmístěné a nabídka je široká. Většinu z nich spravuje město prostřednictvím Správy sportovišť.
Z hlediska sportovní infrastruktury chybí ve městě víceúčelové hřiště, které by bylo kdykoli volně
přístupné, cyklostezka vedoucí centrem města. Dále chybí relaxační zařízení pro regeneraci sportovců
– wellness, sauny, apod.
Nevyužitý potenciál města vidí zejména v lepší propagaci sportovních zařízení, města jako
turisticky zajímavé oblasti, propagaci sportovních akcí a lepší koordinaci sportovních aktivit
a jednotlivých oddílů. Chybí zde ucelený přehled sportovní nabídky ať již z hlediska sportovišť nebo
sportovních klubů.

3.1. Tělovýchovná jednota Nýrsko
•

Sídlo: Klatovská 696, Nýrsko 340 22

•

Sport: Malá kopaná, lyžování, od září 2017 atletika.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Sportovní hala u ZŠ Komenského, areál Pod sjezdovkou, inline dráha.

•

Využívaná sportoviště v jiných městech: Pouze při zápasech v malé kopané.

Rok

Počet členů celkem

Děti a mládež

Dospělí

2018

64

3

61

2017

64

3

61

2016

55

3

52

Tělovýchovná jednota Nýrsko má ve městě dlouholetou historii. TJ má ve výpůjčce sportovní
areál Pod sjezdovkou, o který se stará. V tomto areálu pořádá i kulturní akce pro děti i dospělé.
V minulosti patřil k TJ oddíl turistky, který se později osamostatnil. TJ Nýrsko má lyžařský oddíl,
tento již není aktivní a oddíl malé kopané, který hraje Pošumavskou amatérskou ligu. V roce 2017 vznikl
oddíl atletiky pro děti od 4 do 12 let. Oddíly atletiky a malé kopané trénují jednou týdně 1,5 hodiny.
Z hlediska sportovní infrastruktury postrádá TJ ve městě sportovní zařízení pro atletiku. Jako
negativum vidí TJ zejména nedostatek osob, které by chtěly ve volném čase vést sportovní oddíly a
kluby, trénovat děti a pořádat aktivity pro druhé. Do budoucna chce TJ udržet stávající stav.

3.2. Tenis klub Nýrsko
•

Sídlo: Sportovní areál u koupaliště, Nýrsko 340 22

•

Sport: Tenis.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Sportovní hala u ZŠ Komenského, tenisové kurty, tělocvičnu
v KD, in-line dráhu při soustředěních.

•

Využívaná sportoviště v jiných městech: Tenisová halu v Lamu navštěvují 2x týdně, díky
nevyhovujícím časům ve sportovní hale. Tenisová hala má lepší podmínky a podlahu pro
hraní tenisu.

Rok

Počet členů celkem

Děti a mládež

Dospělí

2018

94

45

49

2017

89

44

45

2016

82

43

39

Tenis klub sídlí v areálu tenisových kurtů u koupaliště, tyto kurty byly postaveny ve třicátých
letech 20. století. O areál se starají členové klubu.

Dospělí členové klubu trénují dle vlastní potřeby, na základě domluvy mezi sebou. Děti, které
hrají závodně, trénují 4x v týdnu. Tréninky těchto dětí hradí klub z vlastních prostředků. Děti, které se
závodů nezúčastňují, trénují dle uvážení rodičů. Tyto tréninky si hradí rodiče sami.
Tenis klub pořádá soustředění pro děti, celostátní turnaje, okresní přebory, turnaj rodinných
dvojic. Každoročně pořádají výlet na Ostrý.

Vedení klubu postrádá ve městě univerzální nebo tenisovou halu, z důvodu značné vytíženosti
sportovní haly v Nýrsku. Do budoucna se vedení klubu bude zaměřovat na trénování dětí a mládeže.
Pro zlepšení podmínek pro své členy chce klub vybudovat nafukovací halu nad tenisovým kurtem a
dobudovat zázemí.

3.3. Kynologové
•

Sídlo: Hodousice 50, 340 22 Nýrsko

•

Sport: Sportovní kynologie

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: areál kynologického klubu

•

Využívaná sportoviště v jiných obcích: fotbalové hřiště Všeruby
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

23

1

22

2017

23

2

21

2016

18

1

17

Kynologický klub pro své potřeby využívá areál, který se nachází u nýrské sjezdovky. Areál má
klub ve výpůjčce od města Nýrska a členové jej udržují svépomocí. V areálu je klubovna, cvičiště a kotce
pro psy. Členové klubu mají možnost individuálně trénovat každý den, zpravidla však trénují 1 – 2x
týdně. Kynologický klub zajišťuje zkoušky výkonu psů, pro veřejnost pořádá výcvikové kurzy a ukázky
výcviku psů.
Plány klubu do budoucna jsou udržet stávající členskou základnu, vytvořit dobré podmínky pro
trénování agility. Jedním z cílů je účast 2 – 3 členů v republikových soutěžích.

3.4. Fotbalový klub Nýrsko
•

Sídlo: Komenského 690, Nýrsko 340 22.

•

Sport: Fotbal.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Fotbalové hřiště a tréninkové hřiště, hřiště s umělou trávou
ZŠ Školní, sportovní hala ZŠ Komenského, hřiště u ZŠ Komenského, in-line dráha.

•

Využívaná sportoviště jiných městech: Při nepříznivém počasí a nevyhovujícímu stavu se
odehrávají fotbalová utkání na hřišti v Domažlicích nebo v Sušici.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

161

105

56

2017

160

105

55

2016

160

105

55

Do roku 2016 působil v Nýrsku Sportovní klub policie Okula Nýrsko, tento klub sdružoval
několik sportovních oddílů – volejbal, stolní tenis, sport pro všechny atd. Oddíl fotbalu byl
nejpočetnějším oddílem. V roce 2017 se fotbalový oddíl osamostatnil a vznikl Fotbalový klub Okula
Nýrsko.
FK využívá areál fotbalového hřiště na okraji města. Do poloviny roku 2017 byl tento areál
majetkem FK, po vzájemné dohodě klub areál městu Nýrsku daroval a nyní jej bezplatně využívá.
Vzhledem k tomu, že FK má celkem 9 mužstev dětí i dospělých, trénují členové každý den, přičemž
dospělí 2x týdně, děti 3x týdně.
FK se účastní mistrovských zápasů, soutěží organizovaných Okresním fotbalovým svazem a
Plzeňským krajským fotbalovým svazem. Dále pořádají a zúčastňují se turnajů dětí.
Pro potřeby FK chybí ve městě kvalitní tréninkové hřiště s umělou trávou, menší fotbalové
hřiště pro děti, aby tak travnaté hřiště mělo dostatečnou možnost regenerace. Areál fotbalového hřiště
není osvětlen, zejména v podzimních a brzkých jarních měsících by tak členové FK měli širší možnosti
k tréninkům.
Do budoucna chce FK stále zajišťovat jednotlivé soutěže a zkvalitnit podmínky pro trénování
výstavbou tréninkového hřiště.

3.5. Sport Team
•

Sídlo: Stará Lhota 19, Nýrsko 340 22

•

Sport: Florbal, hokej, lyžování, bike.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Ledová plocha, sportovní hala ZŠ Komenského, Areál pod
sjezdovkou, sjezdovka.

•

Využívaná sportoviště v jiných městech: Sport team jezdí na soustředění do sportovní haly
na Špičáku. V případě, že ledová plocha v Nýrsku je z důvodu nepříznivého počasí zavřena,
využívá klub zimní stadion Klatovy. Členové navštěvují také Bikepark na Špičáku.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

23

13

10

2017

23

13

10

2016

23

13

10

Sport team 2016 Nýrsko vznikl v roce 2016. Členové trénují dle potřeby 2x týdně. Pro své členy
pořádá klub turnaje a závody v bikeparku. Veřejnosti přístupné sportovní akce klub nepořádá.
Sport team postrádá ve městě zázemí pro florbal, hala u ZŠ Komenského je malá a nevyhovuje
mistrovským zápasům. V zimních měsících je hala značně vytížená z důvodu tréninků ostatních klubů,
které přes léto využívají venkovní sportoviště. Členové by také uvítali více času, který by byl určen na
rezervace na místním kluzišti.
Sport team chce i nadále pokračovat ve své činnosti, využívat sportoviště ve stejné míře jako
nyní, spíše i více. Jedním z cílů je také rozšíření bike parku vedle sjezdovky v rámci možností pozemků
města Nýrska a vytvoření cyklotrasy, která by vedla ze Suchého kamene , kolem sjezdovky a in-line
dráhy do Nýrska.

3.6. Rugby Šumava Nýrsko
•

Sídlo: Náměstí 142, Nýrsko 340 22

•

Sport: Rugby.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Fotbalové hřiště (tréninkové hřiště), hala u ZŠ Školní, hřiště
s umělou trávou u ZŠ Školní.

•

Využívaná sportoviště v jiných městech: Pouze při soustředění
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

70

25

45

2017

18

0

18

2016

10

0

10

Rugby Šumava Nýrsko je v našem městě poměrně novým sportovním klubem, svou činnost
zahájil v roce 2016. Členové Rugby Šumava Nýrsko se scházejí 2x týdně, ke svým tréninkům využívají
tréninkové fotbalové hřiště, které však není v dobrém stavu. Pro své členy pořádají soustředění. Pro
veřejnost pořádá klub náborové dny dětí, sportovní dny a přátelská utkání.
Ze sportovní infrastruktury je pro sportovní klub nedostatečné hřiště, na kterém trénují.
V budoucnu chtějí rozšířit členskou základnu dětí. K tomu je potřeba více trenérů. Cílem klubu je mít 1
tým v každé kategorii dětí a mládeže (kategorie 6-18 let, rozdělené vždy po dvou letech a samostatná
kategorie 19 let).

3.7. Asociace sportu pro všechny
•

Sídlo: Strážovská 529, Nýrsko 340 22.

•

Sport: Cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení pro seniory, cvičení na míčích, pilates, bodystaling.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Sportovní hala u ZŠ Komenského.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

59

12

47

2017

59

12

47

2016

59

12

47

Asociace sportu pro všechny zajišťuje cvičení pro širokou veřejnost ve sportovní hale u ZŠ
Komenského, tréninky se konají 5x týdně. Pro veřejnost pořádají pěší vycházky o prázdninách a
táboráky. Do budoucna je cílem ASPV udržet členskou základnu v současné výši, na rozšíření nabídky
nejsou ani časové ani personální možnosti.

3.8. HC 2008
•

Sídlo: Nýrsko

•

Sport: Hokej.

•

Využívaná sportoviště v Nýrsku: Ledová plocha - 1x týdně.

•

Využívaná sportoviště v jiných městech: Zimní stadión Klatovy 1x týdně.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

18

0

18

2017

18

0

18

2016

20

0

20

Tréninky HC 2008 probíhají 2x v týdnu. Spolek nepořádá žádné akce pro veřejnost. Jeho cílem
je udržet stávající aktivitu a začít pořádat na místním kluzišti hokejové turnaje.

3.9. Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko
•

Sport: Požární sport.

•

Využívaná sportoviště: Cvičiště u hasičské zbrojnice, cvičiště v hadravské čtvrti.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

86

18

68

2017

86

18

68

2016

86

17

69

Dobrovolní hasiči trénují 2x -3x týdně, pořádají soutěže pro dospělé i děti, soutěže pro děti
z místních mateřských škol. Cíle spolku je rozšířit řady dětí.

3.10. Sbor dobrovolných hasičů Bystřice na Úhlavou
•

Sport: Požární sport.

•

Využívaná sportoviště: Bystřický park

•

Využívaná sportoviště jinde: atletický stadion Klatovy, Atletický tunel Plzeň, cvičiště HZS
Domažlice
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

103

28

75

2017

98

25

73

2016

97

29

68

Hasiči z Bystřice nad Úhlavou trénují 2x týdně a každoročně pořádají okrskové soutěže. Ve
městě jim chybí atletický ovál a tartanové dráhy, dále uvedli, že podpora sportu by měla být směřována
na mládež. Jejich cílem je vybojovat postup na mistrovství České republiky.

3.11. Sbor dobrovolných hasičů Zelená Lhota
•

Sport: Požární sport.

•

Využívaná sportoviště: Cvičiště v Zelené Lhotě, cvičiště v hadravské čtvrti.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

50

8

42

2017

50

8

42

2016

52

6

46

Tréninky hasičů v Zelené Lhotě probíhají dle potřeby vždy před soutěží. SDH pořádá jednu
hasičskou soutěž ročně. Jejich cílem je získat více členů, účastnit se většího počtu soutěží a získat
hasičské auto.

3.12. Sbor dobrovolných hasičů Hodousice
•

Sport: Požární sport.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

50

8

42

2017

50

8

42

2016

52

6

46

3.13. Tady a teď
•

Sport: Malá kopaná.

•

Využívaná sportoviště: Tělocvična v KD Nýrsko. Rádi by využívali hřiště v areálu pod
sjezdovkou.

•

Využívaná sportoviště jinde: Hřiště – ZŠ Masarykova Klatovy. Zde mají domovské hřiště pro
amatérskou ligu v malé kopané.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

11

0

11

2017

10

1

9

2016

10

2

8

Tady a teď je zapojen do amatérské pošumavské ligy v malé kopané. Členové trénují jednou
týdně, žádné akce pro členy ani pro veřejnost nepořádají. Členové postrádají vhodné tréninkové hřiště,
jejich domovským hřištěm je hřiště u ZŠ Masarykova v Klatovech. Cílem spolku je udržet členskou
základnu a zajistit hřiště v Nýrsku či okolí, aby nemuseli jezdit trénovat do Klatov.

3.14. Volejbalový klub
•

Sídlo: Thámova 882, Nýrsko 340 22

•

Sport: Volejbal.

•

Jaká sportoviště využíváte? Volejbalové kurty u koupaliště, v zimě sportovní halu ZŠ
Komenského.

Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

15

0

15

2017

15

4

11

2016

16

5

11

Oddíl volejbalu byl dříve sdružen v SKP Okula Nýrsko, od roku 2017 pak působí samostatně,
není však zapsaným spolkem. Členy oddílu jsou zejména starší osoby, oddílu chybí stálá členská
základna dětí. Členové se schází 1x týdně. Každoročně pořádají vánoční turnaj, který se koná 25.12. Pro
veřejnost pak v letních měsících pořádají volejbalový turnaj mužů.

3.15. Stolní tenis
•

Sídlo: Rybářská 776, Nýrsko 340 22.

•

Sport: Stolní tenis.

•

Jaká sportoviště využíváte? Sportovní hala ZŠ Komenského.
Rok

Počet členů

Děti a mládež

Dospělí

2018

17

1

15

2017

13

2

11

2016

15

1

14

Oddíl stolního tenisu byl sdružen pod SKP Okula Nýrsko. V současné době je oddíl samostatný,
avšak není zapsaným spolkem. Tenisté se zúčastňují mistrovských zápasů od října do dubna, 2x týdně
pak trénují. Oddíl pořádá pro své členy turnaj ve stolním tenise ve Sklené Huti, pro veřejnost pak
pořádá novoroční turnaj pro děti i dospělé.

3. 16. Cyklovýlety
Milovníci cykloturistiky mají v okolí města značné možnosti, díky bohaté síti cyklotras, které
vedou po asfaltových silnicích i lesních cestách. Nýrskem vede i tzv. Šumavská magistrála tedy
cyklotrasa č. 33 ze Všerub do Vyššího Brodu. Od dubna do října jsou pro zájemce organizovány společné

cyklovýlety s průvodcem. Každý měsíc se uskuteční jeden až dva výlety, vždy o víkendech. Začátek je
vždy u autobusového nádraží v Nýrsku, výlety jsou celodenní do blízkého i vzdálenějšího okolí města.
Podrobné informace o výletech jsou vždy na www.posumave.cz Organizátorem je pan František
Bechyně.

4. ŠKOLNÍ SPORT
V Nýrsku jsou dvě základní, dvě mateřské školy a základní umělecká škola. Součástí
vzdělávacích programů těchto škol jsou pohybové aktivity.

V mateřských školách je cvičení dětí nepovinné, většina tříd však cvičí cca 10 – 15 minut denně.
Základní škola Nýrsko, Komenského ulice využívá sportovní halu, která je od 1. 1. 2017 spravovaná
Správou sportovišť Nýrsko, venkovní travnaté hřiště v areálu školy a dle potřeb hřiště ve fotbalovém
areálu. V rámci vyučování mají žáci standardně 2 hodiny tělesné výchovy týdně. Ve vybraných ročnících
je pak o jednu hodinu tělesné výchovy týdně navíc. Děti od 3. třídy pak mají možnost navštěvovat
zájmovou tělesnou výchovu na rámec výuky (1 hodina týdně). Žáci třetích a čtvrtých tříd jezdí do Klatov
na výuku plavání. V zimních měsících při dobrých podmínkách chodí žáci bruslit a lyžovat na místní
sportoviště. Žáci sedmých ročníků pak absolvují lyžařský kurz na Špičáku.

Základní škola Nýrsko, Komenského pořádá okresní finále v přespolním běhu a v softbalu, zúčastňuje
se soutěží okrsků McDonald cup. Pořádá v rámci Klatovska fotbalové a florbalové turnaje pro školy, pro
menší děti turnaje ve vybíjené, přehazované. Žáci se pravidelně zúčastňují atletických závodů, turnajů
v basketbalu, florbalu a fotbale.

Základní škola Nýrsko, Školní ulice využívá pro hodiny tělesné výchovy vlastní tělocvičnu,
venkovní hřiště s umělou travou. Standardně mají žáci v rámci výuky dvě hodiny tělesné výchovy týdně.

Do školního sportu zařazujeme i Dům dětí a mládeže Nýrsko (dále jen DDM). DDM je
příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, sídlí v budově kulturního domu, která je v majetku města.
Pro sportovní aktivity využívá prostor společenského sálu, tělocvičny v kulturním domě a od roku 2017
také tělocvičnu v Základní škole Nýrsko, Školní ulice a sportovní halu u Základní školy Nýrsko,
Komenského ulice.

DDM Nýrsko navštěvuje více než 900 osob, z nichž největší část tvoří žáci základních škol.
Počet členů celkem
943
890
965

2017
2016
2015

Děti a mládež
110 dětí/ 708 žáků
94 dětí / 680 žáků
131 dětí / 656 žáků

Dospělí
125
113
178

Pozn.: stav počtu členů je vždy k 31.10. daného roku. Fyzicky navštěvuje DDM cca 500 dětí. V celkovém počtu jsou děti
navštěvující více kroužků započteny vícekrát. DDM má financované pouze aktivity pro žáky, aktivity dospělých a předškolních
dětí jsou nad rámec úvazků zaměstnanců.

DDM zajišťuje volnočasové aktivity sportovní, vzdělávací i umělecké. Druhy sportu, které DDM
nabízí, můžeme rozdělit do dvou kategorií – výkonnostní a hobby úroveň.
Počty dětí viz následující tabulka.
Výkonnostní úroveň
Sport
Sportovní gymnastika
Florbal
Mažoretkový sport

Počet dětí
68 dětí
25 dětí
64 dětí

Pozn.
17 dětí na vrcholové úrovni
Zúčastňují se turnajů
Zúčastňují se soutěží, v roce
2018 postoupily na mistrovství
světa
3x ročně se děti zúčastní
soutěží

Aerobik

30 dětí

Hobby úroveň
Pohybové aktivity pro všechny

Aktivity pro děti předškolního věku, školního věku i dospělé

Míčové hry, sportovky
Karate

Ve školním roce 2017/2018 zavedl DDM kroužek krasobruslení, při kterém využíval venkovní
kluziště.
Děti, které sportují na výkonnostní úrovni, trénují 2x – 3x týdně. Mažoretky mívají ještě
pravidelná soustředění jednou za měsíc. Na hobby úrovni trénují jednou týdně.
DDM Nýrsko pořádá každoročně přehlídku činnosti, kde je prezentována veškerá nabídka
zájmových kroužků DDM. Ze soutěžních akcí pořádá soutěž v aerobicu MasterClass, které se může
zúčastnit i široká veřejnost. V březnu roku 2018 pořádal DDM první kvalifikační kolo na mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu. Dále pak pořádají letní gymnastické závody pro děti ze základních škol
z Nýrska i okolí.

DDM se soustředí zejména na aktivity, pro které mají prostor a vybavení v rámci kulturního
domu. Venkovní aktivity nabízejí co nejméně, protože z důvodu počadí není možné zajistit pravidelnou
činnost kroužků. Do budoucna se chtějí zaměřit na rozvoj kvality nabízených aktivit, reprezentovat
město ve stávajících aktivitách na úkor rozšiřování druhů nabízených sportů. Snaží se maximálně využít
kapacitu kulturního domu. V příštích letech se DDM zaměří na rozvoj klubových aktivit (Čekárna).
Z hlediska DDM by město mělo svou podporu směřovat do kvality a vrcholových sportů. Pro
běžné rekreační sportovce je ve městě vybudované kvalitní zázemí.

5. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Abychom zjistili názor občanů na sportovní vybavenost města, vytvořili jsme dotazník, který
má celkem 14 otázek týkajících se sportu ve městě. Díky odpovědím na otázky bychom měli zjistit,
které sportovní vyžití občanům chybí nebo naopak co se jim ze sportovní nabídky nejvíce líbí.

Pohlaví

179
226

muž

žena

Dotazník nám vyplnilo celkem 405 respondentů, z toho 226 žen a 179 mužů.

Věk
47
170
115

73

0-15

15-26

27-60

61 a více

Druhá otázka v dotazníkovém šetření byla rozdělena na čtyři věkové kategorie. První skupinou
jsou děti od 0 do 15 let, tedy ti, co navštěvují základní školy. Druhá skupina představuje mladistvé a
studenty od 15 do 26 let. Nejpočetnější kategorií byli občané od 27 do 60 let. Poslední věkovou
skupinou jsou lidé v důchodovém věku. Jednotlivé počty respondentů v daných věkových skupinách
lze vyčíst z grafu.

Jak často ve svém volném čase sportujete?
17%

5%
45%

33%

sportuji nejméně 3x týdně

sportuji nejméně 1x týdně

sportuji jen příležitostně

nesportuji

Z odpovědí je patrné, že téměř polovina respondentů sportuje alespoň třikrát týdně, další
početnou skupinou jsou lidé, kteří sportují nejméně 1x týdně. Možnost, že ve svém volném čase
vůbec nesportují, zvolilo 21 osob.

Forma sportu
5%
34%
48%
13%

organizovaně + člen spolku

organizovaně

neorganizovaně

nesportuji

Polovina lidí sportuje neorganizovaně, tedy samostatně a nejsou členové žádného spolku.
Více než 1/3 respondentů jsou členové sportovního spolku. Přesné počty členů jednotlivých spolků
jsou uvedeny v článku č. 3.

Následující otázka v dotazníku se zabývá jednotlivými spolky, ve kterých jsou občané
zapojeni.
Dům děti a mládeže
FK Okula Nýrsko
Rugby team
Tělovýchovná jednota
SDH Bystřice
SDH Nýrsko
HC 2008
Rybářský svaz
Jumping
Spartak
Motokros
Jóga

40
23
18
15
3
3
3
3
2
2
2
1

Z dotazovaných osob je nejvíce respondentů členem DDM Nýrsko, což není tak překvapující,
jelikož sporty DDM navštěvuje každoročně okolo 850 dětí, jak je zmiňováno v článku 4. dalším často
zmiňovaným spolkem je FK Okula Nýrsko a Rugby team, který začal fungovat v roce 2016.
Z celkového počtu 405 respondentů odpovědělo 48, že jsou zapojeni ve sportovním spolku
v jiném městě. Důvodem bylo, že využívají například halu na tenis v Klatovech, hokejisté si pronajímají
zimní stadion v Klatovech. Dále bylo uváděno, že sport, který provozují v našem městě, není.
Následující otázka uvádí, jaký sport občané ve městě nejvíce provozují.

Cyklistika
In-line
Bruslení
Plavání
Běh
Fotbal
Lyžování
Turistika
Florbal
Hokej
Fitness
Rugby
Tenis
Mažoretky
Gymnastika
Požární sport

145
97
70
64
58
55
40
30
31
26
24
20
20
19
13
8

Velkou převahu v našem městě má cyklistika. Lze říci, že každý třetí z osob, kteří se zúčastnili
dotazníkového šetření, jezdí na kole. Druhým často zmiňovaným sportem je in-line bruslení. Ve městě
byla in-line dráha otevřena v roce 2014 a 97 osob, kteří odpovídali, že provozují in-line bruslení
dokazují, že vybudování in-line dráhy je pro občany jistě přínosem. Další odpovědí bylo bruslení, které
lze v zimních měsících provozovat na místním kluzišti a plavání na nově otevřeném koupališti.
Zjistit jsme také chtěli, jaké sportoviště je ve městě nejvíce navštěvované. Výsledky odpovědí
jsou zaznamenány v tabulce.
In-line dráha
Koupaliště
Kluziště
Areál pod sjezdovkou
Fotbalové hřiště
Sportovní hala
Dům dětí a mládeže
Sjezdovka
Rugby hřiště
Fitness

126
100
99
55
45
37
29
20
13
13

První tři sportoviště, která byla nejčastěji zmiňována, byla vybudována nebo zrekonstruována
v posledních čtyřech letech a z odpovědí je patrné, že občané města sportoviště opravdu využívají.
Nejvíce navštěvují in-line dráhu, což lze již vyčíst z předchozí otázky, kdy často zmiňovaným sportem
bylo právě in-line bruslení. Dále byl uváděn areál Pod sjezdovkou nebo fotbalové hřiště.
Důležitý pro nás byl také přehled sportovního vyžití, které ve městě občané postrádají.
Nejčastěji zmiňované ukazuje tabulka níže.
Krytý bazén
Atletický ovál
Softbalové hřiště
Jump aréna
Dětské hřiště
Venkovní fitness
Cyklostezky
Skate areál
Lezecká stěna
Beach volejbal

58
26
19
19
15
8
8
7
6
6

Tato otázka měla napovědět, co občanům ze sportovní nabídky ve městě chybí. Nejčastější
odpovědí byl krytý bazén, následoval atletický ovál, softbalové hřiště, Jump aréna a dětské hřiště.
Odpovědi z této otázky budou nejvíce rozebrány v kapitole č. 7.

V poslední tabulce jsou vypsána sportoviště, která se občanům líbí nejvíce.
Koupaliště
In-line dráha
Kluziště
Areál pod sjezdovkou
Fotbalové hřiště
Rugby
Celkově sportovní nabídka v Nýrsku
Sportovní hala
Tenisové kruty
Sjezdovka
Dům dětí a mládeže

130
94
89
37
22
19
14
12
11
9
8

Sportoviště, která občané nejvíce navštěvují, se jim také nejvíce líbí. Nejvíce hlasů od
respondentů získalo koupaliště, které bylo otevřeno po rekonstrukci v roce 2017.

6. FINANCOVÁNÍ SPORTU
6.1. Financování sportovišť
Technické služby města Nýrska spravují následující sportoviště: kluziště, koupaliště, sportovní
halu, in-line dráhu a fotbalové hřiště. Na provoz a údržbu těchto sportovišť dostávají od města
příspěvek. Ostatní sportovní spolky a organizace mohou každý rok podat žádost o dotaci na svoji
činnost.
Následující tabulky ukazují náklady a výnosy jednotlivých sportovišť pod správou města za rok
2017, z tabulky vždy vyplývá, jakou částkou přispívá na provoz město.

6.1.1. Správa sportovišť
Středisko správy sportovišť netvoří žádné výnosy a náklady v roce 2017 činily 811 000,-.
Příspěvek od města na správu sportovišť byl tedy ve výši 811 000,-.

SPRÁVA SPORTOVIŠŤ
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
811 000
811 000

VÝNOSY
0
811 000
811 000

6.1.2. Kluziště
Kluziště lze pronajmout a také je zde nabízena služba ostření bruslí. Za rok 2017 dosáhlo dané
sportoviště výnosů ve výši 65 000,- a celkové náklady činily 578 000,-. Město muselo středisko
zafinancovat 513 000,- .

KLUZIŠTĚ
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
578 000
578 000

VÝNOSY
65 000
513 000
578 000

6.1.3. Sportovní hala
Sportovní hala nabízí pronájem haly, ubytování, saunu, posilovnu a z toho za rok 2017 dosáhla
výnosů v částce 415 000,-. Celkové náklady byly 628 000,-. Sportovní hala byla dotována příspěvkem
od města ve výši 213 000,-.

SPORTOVNÍ HALA
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
628 000

VÝNOSY
415 000
213 000
628 000
628 000

6.1.4. Dětská hřiště
Dětská hřiště netvoří žádné výnosy. V roce 2017 činil příspěvek od města na jejich provoz
57 000,-.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
57000
57 000

VÝNOSY
0
57 000
57 000

6.1.5. Fotbalové hřiště
Stejně tak i středisko spravující fotbalové hřiště nemělo v roce 2017 žádné výnosy. Příspěvek
od města tvořil 227 000,-. Fotbalové hřiště správa sportovišť převzala až 1. 7. 2017. Náklady tedy
odpovídají pouze 6 měsícům.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
277 000
277 000

VÝNOSY
0
277 000
277 000

6.1.6. In-line dráha
Na in-line dráze je možné si pronajmout sociální zázemí nebo zapůjčit brusle. Z toho byly
výnosy v roce 2017 ve výši 10 000 a náklady se dostaly na částku 100 000,-. Středisko bylo dotováno
městem ve výši 90 000,-.

IN-LINE DRÁHA
příspěvek od města
CELKEM

NÁKLADY
100 000
100 000

VÝNOSY
0
100 000
100 000

6.2. Financování sportovních spolků a jednotlivců
Jednotlivým sportovním spolkům a jednotlivcům město každoročně přispívá na jejich činnost
dotací. Výši dotace pro sportovní spolky za posledních 5 let znázorňuje následující tabulka.
Sportovní spolky
Kynologický klub
FKP Okula Nýrsko
Klub českých turistů
Tenisový klub
NK Okula nohejbal - RČ-Šmíd
HC 2009 hokej
Tady a Ted -RČ-Vejskal
TJ Nýrsko ČSRS - Stránský
Divoký prasata o. s.
Volejbalový klub - Polomis RČ
Sport Team Nýrsko 2016
Stolní tenis - RČ p. Doubek
R. Kodera - Rugby Šumava
DDM Nýrsko -Česko se hýbe
SRPDŠ DDM Nýrskomažoretky
Jednotlivci - reprezentace
Jiří Nesveda
Daniel Vítovec
Václav Anděl
Martin Peller

2014
20 000
713 900
15 000
35 000
4 000
4 000
40 000
4 000

2015
20 000
700 000
15 000
50 000
5 000
0
5 000
40 000
0

2016
28 000
585 000
15 000
57 000
5 000
30 000
4 000
20 000
4 000
15 000
8 000

2017
55 000
400 000
0
25 000
0
18 000
4 000
35 000
0
0
0
8 000
40 000
40 000

2018
0
480 000
0
30 000
0
20 000
0
40 000
0
8 000
32 000
8 000
45 000
0
20 000

2014
5 000
5 000
3 000

2015
5 000
10 000
8 000
2 500

2016
0
8 000
8 000
3 000

2017
0
10 000
8 000
3 000

2018
0
10 000
7 000
3 000

Dominik Laně
Simona Kadlecová
celkem

850 914

862 515

792 016

6 000

6 000
10 000

654 017

721 018

6.3. Investice
Za poslední roky město Nýrsko vystavělo nebo zrekonstruovalo řadu sportovních zařízení.

➢

Rok 2014

V roce 2014 byla nově vybudována in-line dráha, na její výstavbu získalo město Nýrsko dotaci
z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 85 %. Celkové náklady na novou in-line
dráhu činily 13 071 667,- vč. DPH.

➢

Rok 2015

V roce 2015 bylo slavnostně otevřeno nové venkovní kluziště. S výstavbou se začalo již v červenci
roku 2014 a na projekt kluziště získalo město Nýrsko dotaci z Regionálního operačního programu
Jihozápad ve výši 85 %. Celkové náklady na projekt činily 14 200 560,- vč. DPH.

➢

Rok 2017

Po rekonstrukci bylo 15. 6. 2017 slavnostně otevřeno venkovní koupaliště. Rekonstrukce trvala
necelé dva roky. Rekonstrukcí prošly bazény, sociální zázemí, technologie, místnosti pro plavčíky,
nově byla postavena budovy pokladny. Celkové náklady činily 24 000 000,-.
V roce 2017 proběhly také úpravy v budově sportovní haly. Přímo ve sportovní hale byl vyměněn
původní koberec za nový a začalo se s nákupem nového nábytku na ubytovnu.

7. CÍLE
7.1. Rozvoj a údržba sportovních zařízení
a) Koupaliště
V roce 2020 plánujeme na koupališti zabudovat zavlažovací systém, jelikož trávník na koupališti
je nutné zavlažovat každý den. V současné době zabere závlaha areálu koupaliště 2,5 hodiny denně.
Novým zavlažovacím systémem by pro správu sportovišť odpadly mzdové náklady a závlaha by byla
možná nastavit v závislosti na počasí. Rozpočet na závlahu areálu je stanoven na cca 350 000,-.
Dále je v plánu každý rok dokoupit jeden herní prvek na dětské hřiště v areálu koupaliště,
jelikož podstatnou většinou návštěvníků jsou právě děti. Nyní jsou v areálu již houpačky. Cena záleží
na výběru herního prvku, náklady by se pohybovaly od 20 000,- do 60 000,-.

b) Fotbalové hřiště
Areál fotbalového hřiště byl tento rok nově oplocen a v následujících letech je nutné počítat
s dalšími opravami areálu. Příští rok je v plánu začít s rekonstrukcí tribuny, kdy by postupně proběhl
nátěr sezení. Ale také výměna sezení, které je již v nevyhovujícím stavu. Postupně budou probíhat
i nátěry zábradlí kolem hřiště a dvou nádrží na vodu.
Velmi důležitá je údržba hlavního travnatého hřiště, jelikož v současné době zažívá hřiště velký
nápor. Jak již bylo zmiňováno v kapitole 3, tak v oddílu FK Okula působí 9 mužstev a nejméně 2x
týdně dospělí a 3x týdně děti na hřišti trénují. Tráva poté nemá dostatek prostoru k regeneraci,
proto v dalších letech bude snaha připravit realizaci hřiště s umělým trávníkem. Na hřišti s umělým
trávníkem by se mohly konat veškeré tréninky nebo přátelská utkání. Naopak hlavní hřiště by bylo
využívané pouze při zápasech.
Z dotazníkového šetření vyšlo najevo, že občanům ve městě chybí atletický ovál. Atletický ovál
by tak mohl být realizován společně s hřištěm s umělým povrchem. Atletický ovál by poté mohli
využívat žáci základních škol a veřejnost.

c) Kluziště
Na kluzišti máme v plánu v průběhu dvou až tří let vybudovat sociální zázemí pro veřejnost,
které v současné době shledáváme jako největší problém tohoto areálu. Dále je v plánu řešit omezení

provozu kluziště kvůli nepříznivému počasí. Jedna z variant je pořízení plexiskel nebo jiné ochrany,
která by zabránila znehodnocování ledu při silnějším větru. Finančně nákladnější variantou je
zastřešení kluziště, kdy již při výstavbě bylo s touto možností počítáno. Zastřešení by chránilo kluziště
i za deštivého počasí a sezóna pro bruslaře by se tím mohla prodloužit. V průběhu čtyř let bude snahou
zhodnotit obě dvě varianty.
Dalším cílem je pořízení umělého povrchu na plochu kluziště, tento povrch by pak značně
rozšířil možnosti využití kluziště zejména v letních měsících. Předpokládaná investice do umělého
povrchu činí 1 000 000,-.

d) Sportovní hala
Snahou je udržet stálý provoz sportovní haly a využívat všechny sportovní a odpočinkové
možnosti, které hala nabízí. Hala byla vystavena již v roce 2000, proto je potřeba průběžně provádět
opravy. V roce 2017 proběhla výměna koberce na zdích sportovní haly a také začala obměna nábytku
na ubytovně. V plánu je vyměnit zbývající nábytek za nový a vymalovat všechny prostory sportovní
haly. Dále je v plánu vyměnit všechny venkovní vchodové dveře, které jsou již v nevyhovujícím stavu.
Investice do nových dveří je odhadována cca na 230 000,- a měla by ušetřit náklady za topení.

7.2. Podpora sportovních aktivit
a) Univerzální veřejně přístupné hřiště
Z dotazníkového šetření je zřejmé, že občané, a především také členové jednotlivých
sportovních organizací postrádají ve městě víceúčelové hřiště, které by mohli využívat při svých
sportovních aktivitách. Sportovní hala, která je sportovním spolkům k dispozici, je velmi obsazena, a
tak sportovní spolky nemají možnost trénovat v takové míře, ve které by chtěly. Venkovní volně
přístupné hřiště by mělo tento problém odstranit a nabídnout tak možnost sportu jednak sportovním
spolkům, ale i ostatním.
Prioritně ale bude řešena realizace hřiště s umělý trávníkem a atletickým oválem v areálu
fotbalového hřiště. Víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal, házenou a další sporty by bylo řešeno až
poté, co bude zhodnocena využitelnost hřiště s umělým trávníkem. V průběhu pěti let pak bude
rozhodnuto, zda by víceúčelové hřiště bylo dostatečně využitelné.

b) Dětská hřiště
Dalším často zmiňovaným nedostatkem v nabídce sportovních možností bylo dětské hřiště.
Nyní máme ve městě celkem čtyři dětská hřiště, a to u jídelny v ulici Husova, v ulici Práce, v areálu Pod
sjezdovkou a poslední ve spádové obci Hodousice.
Z odpovědí respondentů lze vyčíst, že dětské hřiště v areálu Pod sjezdovkou navštěvují, ale
postrádají hřiště, které by bylo spíše v centru města. Jedna z možností je do budoucna rozšířit o další
herní prvky dětské hřiště u jídelny, kde je na případné rozšíření prostor a další výhodou je blízkost
centra a také zde děti navštěvují školní jídelnu. Spíše než o vybudování nového hřiště, by bylo vhodné
jednat o rozšíření herních prvků na zmiňovaném hřišti.

7.3. Podpora tradičních sportovních akcí – finanční podpora, propagace
Tímto jsou myšleny akce, které mají ve městě dlouhodobou tradici a jsou pořádány
každoročně. Podpora by měla být jednak finanční, aby pořadatelé nepřestali akce připravovat z důvodu
nedostatku finančních prostředků, jelikož každá akce je náročná na přípravu časově i finančně. Dále je
potřeba pomoci aktérům danou akci propagovat. Zveřejnit informace o akci na webových stránkách
informačního centra, pokud se bude akce týkat sportu, tak i na stránkách sportovišť. Nabídnout tisk
plakátů a vyvěšení u informačních vitrínách do kterých nemají občané přístup. Tyto akce by měly být
vždy včas oznámeny.

7.4. Propagace sportu
7.4.1. Zavedení sportovní komise

Komise je iniciativním a poradním orgáne starosty města. Schází se nejméně 1 za půl roku.
Bude pracovat ve složení vedoucí správy sportovišť, 1 zastupitel a 1 zástupce sportovních spolků.
Náplň činnosti:
•

Kontrola a aktualizace plánu rozvoje sportu

•

Aktualizace pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města

•

Rozdělování dotací z rozpočtu města na základě žádostí, následně komise předloží
zastupitelstvu města návrh ke schválení

•

Rozhodování o poskytnutí mimořádných dotací od 20 000,-. Po rozhodnutí komise předloží
zastupitelstvu návrh ke schválení

•

Koordinace kulturních a sportovních aktivit ohledně termínů akcí

•

Předkládá návrhy na pořádání akcí městem Nýrskem

•

Zpracovává a předkládá návrhy na ocenění občanů města za reprezentaci města v oblasti
sportu.

7.4.2. Ucelený přehled sportovní činnosti a sportovních zařízení
Bude připraven přehled sportovní činnosti ve městě, tento přehled bude následně vydán ve
formě brožury nebo letáku a zveřejněn na webových stránkách města a správy sportovišť. V přehledu
budou obsaženy základní informace o provozu jednotlivých sportovišť (provozní doba, vstupné,
možnosti pronájmu pro veřejnost apod.) s kontakty na odpovědné osoby. Zároveň bude přehled
obsahovat samostatnou kapitolu s přehledem sportovních spolků a organizací.

7.4.3. Podpora a propagace sportovních zařízení a akcí i ve spádových obcích
Kulturní a informační centrum města Nýrska ve spolupráci s pořadateli jednotlivých sportovních
akcí zajistí včasnou a odpovídající propagaci pořádaných sportovních akcí ve městě i spádových obcích.
IC zajistí vyvěšení plakátů na akce ve všech vývěskách města včetně spádových obcí, zveřejnění
v tiskovinách a na webových stránkách města.
Sportovní komise ve spolupráci s IC zajistí aktualizaci propagace sportovních zařízení na webových
stránkách města Nýrska a Správy sportovišť, 2x ročně v Klatovském deníku.

