
 

PŘEDKLADATEL:  zastupitelé pro Fryšták společně,                                                                                            

Alois Langer, Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Roman Lauterkranc  

ORGÁN:   ZMF 

ZASEDÁNÍ DNE:  12. 5. 2021 

PŘEDMĚT:  

Návrh usnesení v rámci nastávajícího zasedání Zastupitelstva města 

Fryštáku: 

a) NÁVRH NA REALIZACI WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ A STAVBU SKATEPARKU V AREÁLU FC FRYŠTÁK 

„NEJEN PRO NÁCTILETÉ“,  

b) NÁVRH NA AKTUALIZACI PLÁNU ROZVOJE SPORTU MĚSTA FRYŠTÁKU.  

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:  

S odkazem na Plán rozvoje sportu Města Fryštáku 2020-2026 předkládáme ve spolupráci 

s panem Jaroslavem Kristkem z Fryštáku několik možných variant WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ 

v areálu fotbalového hřiště ve Fryštáku. Dále předkládáme návrh na vybudování SKATEPARKU. 

Sportoviště je místem, kde se schází všechny generace obyvatel města Fryštáku, a to nejen na 

fotbalové tréninky či utkání. Jeho součástí je také tenisová plocha a hřiště pro rodiny s dětmi, 

zázemí pro občerstvení a sociální zařízení. Rozšíření sportoviště o WORKOUTOVÉ PRVKY a 

SKATEPARK může nabídnout sportovní vyžití v rámci areálu také skupině obyvatel města, kteří 

se věnují jiným sportům.  

Ze SWOT ANALÝZY uvedeného plánu rozvoje sportu vyplývá, že chybí prostory pro venkovní 

aktivity „náctiletých“ (str. 12). Město Fryšták si dalo jako jeden z dlouhodobých cílů vytvářet 

nebo zlepšovat podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit. Domníváme se, že 

realizace WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ a SKATEPARKU je realistickým cílem, které lze uskutečnit i 

v krátkodobém horizontu. Navrhované rozšíření o výše uvedené cvičební prvky v areálu FC 

Fryšták lze navíc koncipovat pro využití všech věkových kategorií. Výhodou je dostupná 

vzdálenost hřiště od základní a mateřské školy a jeho přímého vyžití v rámci hodin TV, školní 

družinou, apod. Přínosem je také nabídka pana Kristka aktivně se zapojit jako trenér. Zároveň 

se domníváme, že rozšíření možností venkovních aktivit bude veřejností velmi vítáno.  

Výše uvedené koresponduje se strategickým cílem č. 1 Plánem rozvoje sportu (str. 14): „Sport 

dětí a mládeže. Cílem je ve spolupráci s místní mateřskou školou, základní školou a neziskovým 

sektorem působícím na území města vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a sportovní 

činnosti, budovat v nich kladný vztah k pravidelným pohybovým aktivitám. Opatření:                       

• podpora rozvoje pohybových aktivit pro maminky na mateřské dovolené • podpora rozvoje 

pohybových aktivit u dětí a žáků v MŠ a ZŠ • podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže 



• podpora činnost a rozvoj sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících s 

dětmi a mládeží • podpora sportovních akcí pro děti a mládež • podpora prostorového zázemí 

pro sportovní a volnočasové aktivity využívané dětmi a mládeží • podpora outdoorových 

sportovišť pro náctileté.“  

Současně navrhujeme aktualizaci plánu rozvoje sportu města Fryštáku. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ:   

a) ZMF podporuje záměr vybudování workoutového hřiště a stavby skateparku v areálu 

FC Fryštáku a ukládá RMF prověřit možnosti využití pozemků v areálu FC Fryšták 

k uvedenému záměru.   

b) ZMF ukládá RMF zahájit práce na aktualizaci Plánu rozvoje sportu města Fryštáku.  

 

Varianty řešení pro inspiraci: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Návrh usnesení podávají společně členové Zastupitelstva města Fryštáku: : Alois Langer, 

Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Roman Lauterkranc dne 4.5.2021 

 

 

 


