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I.

Seznam sportovních objektů a zařízení ve městě Kuřim

(není-li uvedeno jinak, jedná se o objekty v majetku města Kuřimi)

A) Sportovní areál:
1. Městský stadion Kuřim, ul. U Stadionu:
1.1. fotbalové hřiště vedlejší – tráva
1.2. fotbalové hřiště hlavní – tráva
1.3. atetická dráha (ovál 400m) – škvára (projekt tartanové dráhy a sektorů pro atlet. disciplíny v přípravě)
1.4. sektory pro atletické disciplíny (skok daleký, vrh koulí …)
1.5. hřiště na házenou (příp. futsal, tenis) s umělým povrchem a nafukovací hala
1.6. překážky pro hasičský sport
+ objekt šaten vč. dalšího zázemí a skladovacích prostor, osvětlení zadního fotbalového hřiště a házenkářského hřiště
2. Wellness Kuřim – aquapark – vnitřní bazény – ul. Blanenská (později: ul. Sportovní)
2.1. plavecký bazén (25m, 4 dráhy)
2.2. výcvikový bazén školní (6x10m, posuvné dno)
2.3. relaxační bazén aquaparku s divokou řekou, protiproudem, vířivé masážní lavice, AquaBike
2.4. tobogan 75m s časomírou, světelnými efekty a vyplavávacím bazénem
2.5. vířivá lázeň pro 10 osob
2.6. parní lázeň aromatická – černá pro 6 osob
2.7. parní lázeň aromatická – žlutá pro 10 osob
2.8. dětské brouzdaliště
2.9. strojové masáže (multifunkční vanový box, suchá vodní masáž), klasické ruční masáže
2.10. privátní finská sauna pro 4-6 osob
2.11. relaxační, zdravotní a pivní koupele
2.12. fitness a kardio zóna (44 stanovišť)
2.13. 3 malé tělocvičny pro skupinová cvičení (TRX, K2-hiking, bossu, power yoga, kruhové treninky, spinning…)
3. Wellness Kuřim – letní koupaliště – ul. Blanenská
3.1. plavecký bazén (nepravidelný tvar, 50m)
3.2. dětské brouzdaliště (hloubka 10-40 cm)
3.3. kurty na plážový volejbal (2)
3.4. trampolína
3.5. betonový stůl na stolní tenis
4. Sportovní areál – horní část – ve výstavbě – ul. Blanenská (po kolaudaci: ul. Sportovní)
4.1. sportovní hala (multifunkční, hřiště 20 x 40m, tribuna pro 300 diváků) – ve výstavbě, plánované dokončení
VII/2018
4.2. zimní stadion pro lední hokej – soukromý investor – ve výstavbě, plánované dokončení IX/2019
4.3. hotel vč. bowlingové dráhy – soukromý investor – probíhá projekční příprava stavby
4.4. střelnice – soukromý investor – probíhá projekční příprava stavby

B) Sportovní areály v nejbližším okolí kuřimských škol:
1. ZŠ Tyršova
1.1. multifunkční hřiště s umělou trávou (20x40m)
1.2. volejbalové hřiště – antuka

1.3. běžecká dráha – 60m
1.4. rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký
1.5. hřiště pro streetball
1.6. tělocvična – větší
1.7. tělocvična – menší
2. Sokolský areál - Tyršova
2.1. sokolovna – tělocvična TJ Sokol
2.2. lezecká stěna – Lezecká stěna Dufek
2.3. tenisové kurty – 2x antuka, 1x umělý povrch – TJ Sokol
2.4. hřiště na nohejbal – antuka – TJ Sokol
2.5. pohybové studio Andy
3. ZŠ Tyršova – 1. stupeň ZŠ na ul. Komenského
3.1. tělocvična – malá
3.2. hřiště – asfalt 20x40m (koše, kůly, malé branky na hokej - v zimě kluziště)
3.3. dráha pro malé cyklisty
3.4. dráha a doskočiště pro skok daleký
4. ZŠ Jungmannova
4.1. tělocvična – větší
4.2. tělocvična – menší
4.3. multifunkční hřiště s umělou trávou (20x40m)
4.4. běžecká dráha (60m)
4.5. rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký
4.6. venkovní posilovna
4.7. 2 betonové stoly na stolní tenis
5. Zámek – střední škola
6.1. hřiště za zámkem – tráva (horší stav)
6.2. posilovna (menší, soukromá)
6. Orelský areál - Křížkovského
5.1. multifunkční hřiště s umělou trávou
5.2. posilovna
5.3. malá tělocvična – stolní tenis (2 stoly)
5.4. malá tělocvična – aerobik
5.5. klubovna – šachy

C) Ostatní sportovní areály a zařízení pro sport
1. Podlesí, kpt. Jaroše
1.1. multifunkční hřiště s umělou trávou (20x40m)
1.2. tenisový kurt TJ Slovan Podlesí – antuka
1.3. menší společenský sál využíván i pro stolní tenis a rekreační florbal
2. Díly za sv. Jánem, Dušínova
2.1. multifunkční hřiště s umělou trávou (20x40m)
2.2. pumptracková dráha pro děti
2.3. workoutové hřiště
3. Kaskáda, Na golfu (není v majetku města)
3.1. golf resort (27 jamek)
3.2. bowlingové dráhy
3.3. bazén
3.4. finská sauna

4. městská sportovní střelnice – v rekonstrukci (plánované dokončení: VIII/2018)
5. cyklostezka Kuřim - Malhostovice
6. cyklotrasa Kuřim - Veverská Bítýška
7. pumptracková dráha, nad sídlištěm Kolébka
8. volejbalové hřiště (sportovní plácek) v ul. Úvoz
9. miniworkout u rybníku Srpek
10. cvičiště požárního sportu na ul. Zahradní (za požární zbrojnicí)
11. cvičiště Kynologického klubu Kuřim, ul. Pod Zárubou
12. výcvikové centrum pro psy (sportovní kynologie, agelity, mondioring, dogdancing), ul. Na Samotě
E) Připravované sportovní objekty (ve fázi projekční přípravy nebo výstavby)
1. zimní stadion ve sportovním areálu – plánovaná výstavba X/2018 – X/2019 - soukromý investor
2. jezdecký klub Srpek – 3x parkur – probíhá příprava výstavby – soukromý investor
3. multifunkční hřiště ve sportovním areálu – ZM v r. 2018 schválilo zahájení projekční přípravy
4. cyklostezka Kuřim - Vev. Bítýška – mikroregion Kuřimka připravuje projekt
5. bowling - sportbar v OC Zahrádky, ul. Tyršova – probíhá příprava výstavby
6. bowling – v hotelu ve sportovním areálu, budoucí ul. Sportovní – probíhá příprava výstavby
7. krytá sportovní střelnice v ul. Na Samotě (v lokalitě „za TOSkou“) – probíhá výstavba

Rozložení sportovních center ve městě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sportovní areál (stadion, Wellness Kuřim, víceúčelová hala a zimní stadion-ve výstavbě)
ZŠ Jungmannova
ZŠ na ul. Komenského (tzv. Komenda)
Podlesí, ul. kpt. Jaroše
TJ Orel, ul. Křížkovského
Areál ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim, ul. Tyršova
Díly za sv.J., ul. Metelkova
Kaskáda – golf resort a wellness, ul. Na golfu

II.

Stav plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi (dále jen SPRM) v aktivitách
zaměřených na oblast sportu

Úvod:
SPRM byl schválen usnesením č. 1049/2015 Zastupitelstva města Kuřimi dne 28. 4. 2015.
Výsledky analytických šetření byly shrnuty v SPRM v kapitole 1 – Analýza SWOT. Základní východiska pro
formulaci návrhové části strategického plánu jsou obsaženy v kapitole 2 – Východiska strategického plánu dle
provedené analýzy. V kapitole 3 SPRM (Mapa návrhové části) je představena mapa prioritních oblastí a jim
odpovídajících rozvojových záměrů. Ty jsou následně v kapitole 4 (Popis návrhové části) rozpracovány do
jednotlivých opatření, k nimž jsou uvedeny aktivity, které je budou naplňovat. Tyto aktivity jsou současně i
akčním plánem – zásobníkem projektů na období 2015-2018.

Prioritní oblast B: „Životní prostředí, zdraví“
Cíl B.3: Podpořit zájem občanů o sport a zachování zdraví
Opatření B.3.1: Zlepšení stavu sportovišť a podpora činnosti občanů a sdružení (pozn.: nově „spolky“)
organizujících pravidelnou sportovní činnost.
SPRM se zabývá i dalšími oblastmi, které částečně nebo nepřímo souvisí s podmínkami pro sportovní činnost.
Např. prioritní oblasti A: -Infrastruktura (viz opatření A.1.3 Vybudování sítě cyklostezek). Tato oblast je
v návrhu opatření Plánu rozvoje sportu rovněž zahrnuta.

Aktivity v oblasti sportu stanovené SPRM (Cíl B.3) a stav jejich plnění k 30. 5. 2018:
1. Výstavba sportovní haly
Dokončuje se výstavba nové víceúčelové sportovní hal, probíhá výstavba dopravní a technické infrastruktury
sportovního areálu – plánovaný termín zahájení provozu haly: do IX/2018
2. Rozšíření a rekonstrukce zázemí stadionu
Proběhla rekonstrukce stadionu i rozšíření o nové skladovací prostory.
Konkrétní realizované aktivity:
a) rekonstrukce kanalizace a WC v budově stadionu
b) výměna venkovních oken a vstupních dveří
c) nová vzduchotechnika v šatnách / rekuperace
d) nová fasáda
e) rekonstrukce společenské místnosti (klubovna)
f) výzdoba chodeb stadionu (propagace činnosti oddílů)
g) nový systém pro ukládání sportovního vybavení (skříně na míče v chodbách, nový sklad, využití prostor bývalé sauny),
úpravy skladovacích prostor a stavba dalšího objektu pro skladování materiálu

3. Podpora stavby tribuny v areálu stadionu
Realizována stavba menší zastřešené tribuny pro 64 sedících diváků vč. přístupové komunikace.
4. Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní činnost
prostřednictvím grantů z programů finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti a z programu
Podnikatelský obolus
Finanční podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní činnost se
realizuje prostřednictvím dotačního programu Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi, přičemž se
postupně zvyšují finanční prostředky vynakládané městem na jeho realizaci. Program Podnikatelský obolus
není již vyhlašován, a to zejména z důvodu změny pravidel rozpočtového určení daní. Program, který byl
založen na principu „daňové asignace“ pro plátce daně z příjmů fyzických osob (původně ze 100% příjmem
rozpočtu města) již zcela ztratil svůj původní smysl i zdroje. Nově byl vyhlášen dotační programu Podpora
tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry.
5. Výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem v areálu stadionu
Původně zvažovaný záměr výstavby hřiště s umělým povrchem v místě dnešního tzv. horního (resp.
vedlejšího) travnatého hřiště byl přehodnocen. Toto hřiště s travnatým povrchem bude zachováno a plánuje
se jeho rekonstrukce v rámci rekonstrukce atletického stadionu. Pro stavbu hřiště s umělým povrchem bylo
potřeba zajistit vhodný prostor. Zastupitelstvo města Kuřimi v III/2018 schválilo realizaci výkupu pozemků,
které navazují na městský sportovní areál a územním plánem jsou určené jako plochy sportovního vybavení.

6. Výstavba multifunkční stezky pro in-line bruslaře
Pro tyto účely se počítá s využitím úseků cyklostezky Kuřim – Lipůvka, jejíž výstavba bude zahájena v létě roku
2018, včetně navazující opravy povrchu na komunikaci za areálem TOS.
7. Rekonstrukce stadionu
Realizováno:
a-g) viz bod 2
h) nová dlažba před budovou šaten
ch) nové oplocení (bude dokončeno v r. 2018)
i) nová malá zastřešená tribuna pro 64 diváků
j) nové střídačky (FC Kuřim)
i) probíhá projekční příprava odvodnění celého sportovního areálu vč. odvádění dešťových vod ze stadionu
m) nový zavlažovací systém na horním hřišti,
n) nové sítě za brankami horního hřiště
o) odstranění betonové zídky podél hlavního hřiště, tzn. zvýšení bezpečnosti
p) zavlažování napojeno na vlastní vodní zdroj – studnu

r) v prostoru před stadionem schválena realizace zpomalovacích prahů v zájmu zvýšení bezpečnosti
v křižovatce před vchodem ke stadionu – realizace v r. 2018
s) před stadionem vybudováno nové parkoviště pro 12 osobních automobilů
t) další parkovací plochy ve výstavbě v rámci rozšíření sportovního areálu v jeho horní části (u sportovní haly),
vč. přímé přístupové cesty od haly ke stadionu
u) rekonstrukce vstupního prostoru do sportovního areálu (nová fasáda na bývalou pokladnu a plynostanici,
nové zárubně včetně dveří), nové vstupní brány, oprava kamenné zídky
v) instalace výrazného označení „Městský stadion Kuřim“ na budovu stadionu
8. Program na podporu sportovní činnosti
Dotační program „PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI" je každoročně vyhlašován, finanční
prostředky vyčleněné zastupitelstvem pro podporu sportu z rozpočtu města byly navýšeny. Zastupitelstvo
města na doporučení sportovního výboru ZM schválilo další program, jehož cílem je podpora sportu v Kuřimi –
dotační program „PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY“.
9. Využití odpadního tepla a využití vlastního zdroje vody na Wellness Kuřim
Byly realizovány investiční akce, které zajistili využití odpadního tepla (rekuperace) z vypouštěných
bazénových vod i možnost využití vlastního zdroje vody (výstavba úpravny studniční vody z vrtu ve sportovním
areálu). Zároveň bylo zajištěno úspornější (ekologické) vypouštění použité bazénové vody do potoka Kuřimka.
10. Výstavba víceúčelového sportovního hřiště
Nové víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou a osvětlením bylo postaveno v místě dříve prašného hřiště
na Podlesí, ul. kpt. Jaroše a ZM schválilo projekční přípravu dalšího víceúčelového sportovního hřiště ve
sportovním areálu (za sportovní halou).
11. Rekonstrukce sportoviště ZŠ Komenského
Na hřiště u ZŠ na ul. Komenského byl nejméně do doby rekonstrukce nám. Osvobození (a jeho využívání pro
společenské akce města) ponechán asfaltový povrch umožňující pořádání městských společenských akcí jako
je např. Mikulášský jarmark, Babské hody, Medové dny apod. Investováno bylo do rozšíření dětského hřiště byl pořízen výrazný multifunkční herní prvek podporující pohybovou zdatnost dětí předškolního věku.
12. Rekonstrukce objektu střelnice
Stav plnění k 30/05/2018:
Probíhá rekonstrukce městské sportovní střelnice. Plánovaný termín dokončení: VI/2018.
Cílem rekonstrukce bylo vyřešení havarijního stavu, střelnice bude nově ve stavu odpovídajícím platným
mezinárodním pravidlům sportovní střelby. Zvýší se také celková bezpečnost a odhlučnění povede k nižší
hlukové zátěži.

III.

SWOT analýza podmínek pro sport ve městě Kuřimi (VI/2018)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

1. Wellness Kuřim jako zařízení pro sport a rekreaci
regionálního významu

1. Nafukovací hala (za hranou životnosti) s tvrdým
povrchem

2. Vzniká sportovní areál regionálního významu

2. Slabší vybavení a zázemí pro atletiku u ZŠ a zastaralé
povrchy pro atletiku na městském stadionu

(areál Wellness Kuřim, městský stadion, nová víceúčelová
sportovní hala a zimní stadion; dopravní a technický infrastruktura
pro další rozvoj, vstup soukromých investorů (zimní stadion, hotel,
střelnice), projekční příprava městského atletického stadionu a
multifunkčního hřiště, nákup pozemků pro další rozvoj areálu)

3. Veřejně přístupná venkovní školní sportoviště

3. Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a dobrovolníků

4. Podpora propagace sportovních subjektů ve městě

4. Kolize zájmů rozvoje plaveckého sportu s rekreačním
provozem a komerčními zájmy Wellness Kuřim, s.r.o.

5. Dotační programy města podporujících rozvoj sportu a
jejich transparentní projednávání

5. Nedostatečná kapacita vnitřních sportovišť
v exponovaných časech (16 – 19h)

6. Péče města a jeho organizací o veřejná sportoviště

6. Technický stav letního koupaliště

7. Široká škála sportovišť a akcelerace jejich rozvoje
(investiční akce města a vstup soukromých investorů)
PŘÍLEŽITOSTI:

HROZBY:

Investiční dotace (zejména MŠMT) pro rozvoj sítě
sportovních zařízení ve městě (např. atletický stadion).

Nepříznivý demografický vývoj (méně dětí)

Spolupráce s okolními obcemi při propagaci a dopravě dětí
z okolí na tréninky kuřimských klubů a spolupráce se
základními školami při zavádění rozšířené výuky tělesné
výchovy formou sportovních tříd.

Tzv. kanibalizace kolektivních sportů (případný vznik dalších
oddílů kolektivních sportů jako je např. hokej, korfbal nebo
basketbal by směřoval k tomu, že se o snižující množství
kuřimských dětí bude „přetahovat“ stále více kolektivních
sportů a hrozí podstav hráčské základny v některých
věkových kategoriích kolektivních sportů.
Některé nepříznivé trendy ve společenském vývoji (dětská
obezita, upřednostňování virtuálních her před skutečnými
sportovními hrami a pohybem, nedostatek času rodičů)

Některé příznivé trendy ve společenském vývoji (vývoj
ekonomiky přinášející i růst mezd a vyšší daňové příjmy
města).

IV.

Aktivity Plánu rozvoje sportu ve městě Kuřimi
1. Rozvoj sportovního areálu
a) dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury sportovního areálu s cílem zajistit připravenost pro
další možný rozvoj areálu
b) výstavba multifunkčního hřiště s hrací plochou 20x40m s možností budoucího zastřešení
c) výstavba hřiště 20 m x 40 m s umělou trávou zejména pro potřeby tréninkové činnosti fotbalistů v zimním
období, ale i k využití pro širší sportovní veřejnost (umístění: na stadionu - v místě házenkářského hřiště s
nafukovací halou)
d) vytvoření podmínek pro budoucí využití pozemků města na valu bývalé železniční vlečky pro další rozvoj
sportovního areálu
e) zlepšit vzhled a bezpečnost svahu tribuny (úpravy veřejné zeleně, cca 100 - 200 míst pro sezení, obnova
schodiště a pěších tras propojujících jednotlivé části sportovního areálu)
f) integrovat odpočinkové travnaté plochy letního koupaliště do sportovního areálu i mimo letní sezónu –
umožnit jejich využití pro rekreaci a odpočinek i mimo sezónu letního koupaliště
2. Rekonstrukce běžecké dráhy a sektorů pro atletiku (vč. zadního fotbalového hřiště)
a) zajištění odvádění dešťových vod z areálu městského stadionu
b) výstavba tartanové atletické dráhy a sektorů pro atletiku
Podmíněno zajištěním spolufinancování (např. dotace MŠMT).

3. Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní činnost
prostřednictvím dotací z programů na podporu sportu
a) průběžné vyhodnocování podmínek a potřeb sportovních organizací a případné úpravy podmínek dotačních
programů města i navýšení finančních zdrojů dotačních programů („Podpora sportovní činnosti ve městě
Kuřimi“ a „Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“)
b) propagace sportu ve městě (jako například propagace náboru dětí z Kuřimi i okolí do sportovních oddílů
v Kuřimi, prezentace sportovních organizací a jejich akcí apod.)
c) opravy a investice města do sportovních zařízení města a individuální dotace města do obnovy veřejně a
bezplatně přístupných sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních organizací
4. Příprava multifunkční stezky pro in-line bruslaře
K tomuto účelu využít cyklostezku Kuřim – Lipůvka včetně navazující opravy povrchu na komunikaci za
areálem TOS, případně upravit povrch asfaltové cesty pod Cimperkem.
5. Rekonstrukce sportoviště ZŠ Komenského
V návaznosti na plánovanou rekonstrukci nám. Osvobození a následný přesun společenských akcí města z
„Komendy“ na nám. Osvobození modernizovat povrch a vybavení hřiště pro potřeby I. st. ZŠ a sportovní
veřejnosti.
6. Rekonstrukce objektu střelnice
Po dokončení rekonstrukce (VIII/2018) využívat střelnici především pro tréninky a závody ve sportovní střelbě.
Pro ostatní zájemce o střelbu je v Kuřimi připravována krytá střelnice soukromým investorem v lokalitě „za
TOSkou“ v objektu bývalé sýpky.
7. Rekonstrukce letního koupaliště
I. etapa rekonstrukce koupaliště: výstavba nového nerezového dětského brouzdaliště s atrakcemi, záchytným
dětským WC, prostory pro bufet a samostatnou strojovnou k tomuto brouzdališti.
II. etapa rekonstrukce: venkovní bazén s nerezovou vanou a zlepšení podmínek pro závodní plavání (např.
prodloužení dráhy ze 49 na 50m nebo rozdělení venkovního bazénu na rekreační a 25m plavecký), doplnění
atrakcí, rekonstrukce bazénových technologií, šaten a sociálního zázemí, dlažeb apod.
8. Výstavba saunového (vitálního) světa
Rozšíření areálu wellness centra o bezplavkovou příplatkovou zónu saunového/vitálního světa spolu
s mokrým barem.
9. Rozšíření výuky tělesné výchovy na základních školách

Rozvoj spolupráce sportovních klubů se školami a rozšířená výuka tělesné výchovy formou zavedení
sportovních tříd.
10. Spolupráce s okolními obcemi a partnerskými městy Kuřimi
Zajištění výměnných pobytů a výměny trenérských a metodických zkušeností s partnerskými městy.
Spolupráce při propagaci sportovních klubů a podmínek pro sport v Kuřimi s okolními obcemi.
11. Rozvoj lokality Horka-Záruba pro rekreaci a sport
Dokončení územní studie „US-02: rekreační les Záruba a Horka".
12. Zajištění podmínek pro sportovní vyžití v připravované lokalitě Záhoří
Podmínit souhlasné stanovisko města k výstavbě v lokalitě Záhoří mimo jiné i výstavbou ploch a zařízení pro
sportovně rekreační aktivity, a to již od I. etapy výstavby.
13. Rozšíření a vybavení plochy pro sport a rekreaci nad sídlištěm Díly za sv. Jánem
Na pozemcích v lokalitě Díly za sv.J., jejichž odkup schválilo ZM Kuřim usnesením č. 1057/2018.
14. Rozvoj sítě cyklostezek
a) dokončení výstavby cyklostezky „Kuřim - Lipůvka“
b) podpora výstavby cyklostezky „Kuřim - Vev. Bítýška“ (projekt Mikroregionu Kuřimka)
c) spolupráce s Jihomoravským krajem při přípravě výstavby cyklostezky „Brno-Kníničky – Kuřim“
d) podpora budování bezpečných cyklistických koridorů a tras (např. Kuřim – Česká)
15. Pravidelná a systematická údržba stávajících sportovišť

1

Akční plán Plánu rozvoje sportu ve městě Kuřimi (určení finančních prostředků na realizaci Plánu rozvoje sportu ve městě Kuřimi)
2018

2019

2020

200 000 Kč

4 200 000 Kč

2021

2022

2023

2024

2025

1. Rozvoj sportovního areálu
a) dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury sportovního areálu s cílem zajistit připravenost pro další
možný rozvoj areálu

15 000 000 Kč
150 000 Kč

b) výstavba multifunkčního hřiště s hrací plochou 20x40m s možností budoucího zastřešení
c) výstavba hřiště 20 m x 40 m s umělou trávou zejména pro potřeby tréninkové činnosti fotbalistů v zimním období, ale
i k využití pro širší sportovní veřejnost (umístění: na stadionu - v místě házenkářského hřiště s nafukovací halou)

700 000 Kč

d) vytvoření podmínek pro budoucí využití pozemků města na valu bývalé železniční vlečky pro další rozvoj sportovního
areálu

500 000 Kč

e) zlepšit vzhled a bezpečnost svahu tribuny (úpravy veřejné zeleně, cca 100 - 200 míst pro sezení, obnova schodiště a
pěších tras propojujících jednotlivé části sportovního areálu)
Pozn.
budování pěších tras v areálu je i součástí dalších opatření (viz 1a, 2a)

500 000 Kč

f) integrovat odpočinkové travnaté plochy letního koupaliště do sportovního areálu i mimo letní sezónu – umožnit jejich
využití pro rekreaci a odpočinek i mimo sezónu letního koupaliště
Celkem:

100 000 Kč
15 150 000 Kč

300 000 Kč

4 200 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč

1 700 000 Kč

2. Rekonstrukce běžecké dráhy a sektorů pro atletiku (vč. zadního fotbalového hřiště)
a) zajištění odvádění dešťových vod z areálu městského stadionu

b) výstavba tartanové atletické dráhy a sektorů pro atletiku
Podmíněno zajištěním spolufinancování (např. dotace MŠMT).
Celkem:

3. Podpora činnosti osob a sdružení provozujících sportoviště a organizujících sportovní
činnost prostřednictvím dotací z programů na podporu sportu
a) průběžné vyhodnocování podmínek a potřeb sportovních organizací a případné úpravy podmínek dotačních
programů města i navýšení finančních zdrojů dotačních programů („Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi“ a
„Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry“)

2 000 000 Kč

2 400 000 Kč

2 450 000 Kč

2 500 000 Kč

2 550 000 Kč

2 600 000 Kč

2 650 000 Kč

2 700 000 Kč

b) propagace sportu ve městě (jako například propagace náboru dětí z Kuřimi i okolí do sportovních oddílů v Kuřimi,
prezentace sportovních organizací a jejich akcí apod.)

300 000 Kč

350 000 Kč

400 000 Kč

450 000 Kč

500 000 Kč

550 000 Kč

600 000 Kč

650 000 Kč

2 300 000 Kč

2 750 000 Kč

2 850 000 Kč

2 950 000 Kč

3 050 000 Kč

3 150 000 Kč

3 250 000 Kč

3 350 000 Kč

22 000 000 Kč

22 000 000 Kč

c) opravy a investice města do sportovních zařízení města a individuální dotace města do obnovy veřejně a bezplatně
přístupných sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních organizací
Celkem:

4. Příprava multifunkční stezky pro in-line bruslaře
K tomuto účelu využít cyklostezku Kuřim – Lipůvka včetně navazující opravy povrchu na komunikaci za areálem TOS,
případně úpravy povrchu asfaltové cesty pod Cimperkem.

viz 14a

Celkem:

5. Rekonstrukce sportoviště ZŠ Komenského
V návaznosti na plánovanou rekonstrukci nám. Osvobození a následný přesun společenských akcí města z „Komendy“
na nám. Osvobození modernizovat povrch a vybavení hřiště pro potřeby I. st. ZŠ a sportovní veřejnosti.

2 500 000 Kč

Celkem:

6. Rekonstrukce objektu střelnice
Po dokončení rekonstrukce (VIII/2018) využívat střelnici především pro tréninky a závody ve sportovní střelbě. Pro
ostatní zájemce o střelbu je v Kuřimi připravována krytá střelnice soukromým investorem v lokalitě „za TOSkou“
v objektu bývalé sýpky.
Celkem:

4 100 000 Kč

7. Rekonstrukce letního koupaliště
I. etapa rekonstrukce koupaliště: výstavba nového nerezového dětského brouzdaliště s atrakcemi, záchytným dětským
WC, prostory pro bufet a samostatnou strojovnou k tomuto brouzdališti.
II. etapa rekonstrukce: venkovní bazén s nerezovou vanou a zlepšení podmínek pro závodní plavání (např. prodloužení
dráhy ze 49 na 50m nebo rozdělení venkovního bazénu na rekreační a 25m plavecký), doplnění atrakcí, rekonstrukce
bazénových technologií, šaten a sociálního zázemí, dlažeb apod.
Celkem:

10 000 000 Kč
100 000 Kč
10 100 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

8. Výstavba saunového (vitálního) světa
Rozšíření areálu wellness centra o bezplavkovou příplatkovou zónu saunového/vitálního světa spolu s mokrým barem.

250 000 Kč

Celkem:

2 000 000 Kč

20 000 000 Kč

16 000 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

9. Rozšíření výuky tělesné výchovy na základních školách
Rozvoj spolupráce sportovních klubů se školami a rozšířená výuka tělesné výchovy formou zavedení sportovních tříd.
Celkem:

10. Spolupráce s okolními obcemi a partnerskými městy Kuřimi
Zajištění výměnných pobytů a výměny trenérských a metodických zkušeností s partnerskými městy. Spolupráce při
propagaci sportovních klubů a podmínek pro sport v Kuřimi s okolními obcemi.
Celkem:

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

11. Rozvoj lokality Horka-Záruba pro rekreaci a sport
Dokončení územní studie „US-02: rekreační les Záruba a Horka".
Pozn.: financuje investor výstavby v lokalitě Záhoří
Celkem:

12. Zajištění podmínek pro sportovní vyžití v připravované lokalitě Záhoří
Podmínit souhlasné stanovisko města k výstavbě v lokalitě Záhoří mimo jiné i výstavbou ploch a zařízení pro sportovně
rekreační aktivity, a to již od I. etapy výstavby.

2 000 000 Kč

Celkem:

13. Rozšíření a vybavení plochy pro sport a rekreaci nad sídlištěm Díly za sv. Jánem
Na pozemcích v lokalitě Díly za sv.J., jejichž odkup schválilo ZM Kuřim usnesením č. 1057/2018.

4 000 000 Kč

Celkem:

14. Rozvoj sítě cyklostezek
28 900 000 Kč

a) dokončení výstavby cyklostezky „Kuřim - Lipůvka“

2 000 000 Kč

b) podpora výstavby cyklostezky „Kuřim - Vev. Bítýška“ (projekt Mikroregionu Kuřimka)

2 000 000 Kč

c) spolupráce s Jihomoravským krajem při přípravě výstavby cyklostezky „Brno-Kníničky – Kuřim“

500 000 Kč

d) podpora budování bezpečných cyklistických koridorů a tras (např. Kuřim – Česká)

500 000 Kč
Celkem:

28 900 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

15. Pravidelná a systematická údržba stávajících sportovišť vč. zajištění jejich provozu
Celkem:

CELKEM:

6 150 000 Kč

6 300 000 Kč

6 500 000 Kč

6 600 000 Kč

6 700 000 Kč

6 800 000 Kč

6 900 000 Kč

8 900 000 Kč

56 700 000 Kč

26 800 000 Kč

22 650 000 Kč

17 450 000 Kč

29 950 000 Kč

48 150 000 Kč

36 350 000 Kč

14 450 000 Kč

