Seznam hřišť a sportovišť ve správním území města Příbora
Dětská hřiště ve správě TS – volně přístupná
Číslo

Název

Věková kategorie

Užité prvky

Stav prvků

DH1

Původní
číslo
DH3

Dětské hřiště na ul. Štramberská nad TS

3-12

Pískoviště, pružiny, kolotoč, herní sestava, most k balancování, velká
herní sestava (kovová konstrukce)

DH2

DH5

Dětské hřiště na ul. Fučíkova

3-8

DH3

DH6

Dětské hřiště na ul. Fučíkova za domy (vnitroblok Švermova)

3-15

DH4

DH7

Dětské hřiště na ul. Jičínské

3-8

Lanový prvek, balanční prvek, pískoviště, tabule s počítadlem
(nutno lépe uspořádat prvky v prostoru)
Nově umístěné prvky: pískoviště, nerezová skluzavka, houpací sítě,
pružiny
Sestava se skluzavkou, houpačka, sestava s žebříkem, pískoviště

DH5

DH8

Dětské hřiště v parku u ul. Lidické

3-12

Doplnění hřiště
novými prvky
proběhlo v roce 2017
Dobrý, částečná
obnova
Realizace nového
hřiště v roce 2018
Dobrý, částečná
obnova
Dobrý

DH6

DH11

Dětské hřiště na ul. Dr. Čejky

3-8

DH7

DH12

Dětské hřiště na ul. Myslbekově

3-15

DH8

DH13

Dětské hřiště na ul. U Tatry

3-12

DH9

DH14

Dětské hřiště na ul. Pionýrů

-

DH10

DH15

Dětské hřiště Prchalov

3-12

DH11

DH16

Dětské hřiště Hájov

3-12

DH12

DH18

Dětské hřiště na ul. Ebenově

3-15

DH13

DH23

Dětské hřiště Klokočov

3-12

Herní sestavy se skluzavkou, se žebříkem, lanová pyramida, závěsná
houpačka, vahadlová houpačka, lezecká sestava, pružinové houpadlo,
pískoviště
(nesourodost prvků, nutné vyřešit nepřehlednost prostoru – keřové
patro)
Pískoviště (potřebná výměna pláště)
Dobrý, částečná
obnova
Závěsná houpačka, skákací panák, tzv. šeptanda, lanová sestava,
dobrý
pískoviště
Vahadlová houpačka, závěsná houpačka, kolotoč, pružina, pískoviště, Plánovaná obnova
houpačka závěsná, balanční lávka (prvky jsou nesourodé, nenavazují prostoru v roce 2019
na sebe)
Pískoviště již bylo v horším technickém stavu, dále špatně usazeno
Pískoviště zrušeno
v prostoru.
v roce 2018
Sestava s houpačkami a lezeckou stěnou, lanová stěna, prolézačka,
dobrý
skluzavka, trojhrazda (výměna skluzavky a usměrnění prvků)
Sestava se skluzavkou, sestava šestiúhelník, kolotoč, pískoviště
Dobrý, částečná
z palisád
obnova
Sestava se skluzavkou a houpačkou, vahadlová houpačka, houpačka
dobrý
hnízdo, skákací panák z pryže, pískoviště, kolotoč
Nová dřevěná herní sestava
dobrý

DH14

DH24

Dětské hřiště na ul. Nejedlého

6-15

Nové kovové herní prvky – houpačka hnízdo, prolézačka

dobrý

DH15

-

Dětské hřiště na koupališti

3-12

Nové herní prvky – hřiště vytvořeno v roce 2017

dobrý

Sportovní hřiště ve správě TS – volně přístupná
Číslo

Název

Zaměření sportu

Užité prvky

Stav prvků

SH1

Původní
číslo
SH1

Sportovní hřiště na ul. Bezručově

fotbal

Kovové branky, bokem umístěny pneumatiky na přeskakování

Obnova prostoru

SH2

SH2

Sportovní hřiště na ul. Štramberská u TS

-

Volná travnatá plocha

-

SH3

SH3

Sportovní hřiště na ul. Štramberská nad TS

Basketbal, nohejbal, volejbal

Dobrý, částečná
obnova

SH4

SH4

Sportovní hřiště na ul. Npor. Loma

Basketbal

SH5

SH10

Sportovní hřiště na ul. Školní ZŠ Npor. Loma

Basketbal, běh, fotbal, atletika

SH6

SH13

Sportovní hřiště na ul. U Tatry

Basketbal

Asfaltová plocha, basketbalové koše, kovové kůly pro úchyt sítě
Hřiště bude nejspíš odstraněno a stane se z něj parkovací plocha –
není dostatečně využíváno
zpevněná asfaltová plocha, koše na basketbal, oplocení
(zvažováno ponechání hřiště nebo převedení k jinému účelu)
Koše na basketbal, zpevněné hřiště, zpevněná dráha pro běh, kovové
průlezky
Zpevněná plocha, koše na basket

SH7

-

Sportovní hřiště Prchalov

dobrý

SH8

SH17

Sportovní hřiště Hájov

Basketbal, nohejbal, volejbal, ping pong Zpevněná plocha, koše na basket, kovové kůly na síť, ping pongový
stůl
Basketbal, nohejbal, volejbal
Zpevněná plocha, koše na basket, kovové kůly na síť

SH9

SH19

Sportovní hřiště na ul. Erbenově

Basketbal, nohejbal, volejbal

Zpevněná plocha, koše na basket, kovové kůly na síť

dobrý

SH10

SH20

Sportovní hřiště u ZŠ Dukelské

Fotbal, ping pong

Travnatá plocha, branky, ping pongový stůl

Obnova prostoru

SH11a

SH21

Sportovní hřiště na ul. Štramberské

Workout

SH11b

-

Parkourové hřiště na ul. Štramberské

Parkour

SH12

SH22

Skatepark

Skate, inline brusle

Sestava pro cvičení ve venkovním prostoru umístěna na pryžových
dobrý
dlaždicích
Sestava betonových bloků pro parkour navazující na plochu workoutu Realizace nového
hřiště v roce 2018
Několik konstrukcí pro skate
Obnova prostoru

SH13

-

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

-

SH14

-

Sportovní hřiště na ul. Štefánikova

-

Starý koš na basketbal

Dobrý, částečná
obnova
Obnova prostoru

Dobrý, nutná výměna
oplocení
dobrý
dobrý

dobrý

Další areály pro sport s omezeným režimem přístupu (areály městské, spolků a soukromníků)
Číslo

Název

Přístup, režim

Správa

Stav prvků

S1

Původní
číslo
-

Fotbalové hřiště, TJ Příbor

Volný, režim TJ Příbor

TJ Příbor

Částečná obnova

S2

-

Tenisové kurty, TJ Příbor

Dle objednávky

TJ Příbor

S3

-

Areál TJ Sokol

Volný, režim TJ Sokol

TJ Příbor

S4

-

Areál ZŠ Jičínská

Správa škola

S5

-

Areál ZŠ Npor. Loma

S6

-

Areál MŠ Pionýrů

Pouze pro žáky ZŠ, veřejnosti běžně
nepřístupný
Aktuálně volný, režim ZŠ Npor. Loma,
v budoucnu režim omezen jen na žáky
ZŠ
Režim MŠ, v odpoledních hodinách
volný vstup veřejnosti

Správa škola

Správa škola

Částečná obnova

Obnova prostoru

S7

-

Areál MŠ Frenštátská

Správa škola

Areál MŠ Švermova

Režim MŠ, v odpoledních hodinách
volný vstup veřejnosti
Pouze pro žáky MŠ

S8

-

S9

-

Městské Koupaliště

Uzavřený placený areál

TS, provozovatel

S10

-

Střelnice

Střelba ze zbraně

Správce střelnice

S11

-

Sportovní hřiště na ul. Vrchlického

Aktuálně volný (plocen), v budoucnu
omezený dle návštěvního řádu

Správa škola, v budoucnu po rekonstrukci TS

S12

-

Kynologické hřiště

S13

-

Areál gymnázia

Kynologický spolek
Režim gymnázia, dle objednávky

Sportoviště v budovách s omezeným režimem přístupu
Číslo

Název

Přístup do budovy

O1

Původní
číslo
-

Tělocvična ZŠ Npor. Loma

Žáci, spolky, dle objednávky

O2

-

Sál TJ Sokol

spolky, dle objednávky

O3

-

Tělocvična gymnázia

Žáci, spolky, dle objednávky

O4

-

Fitcentrum, TJ Příboře

Dle objednávky

O5

-

Tělocvična u ZŠ Dukelské

Spolky

Příležitost v rozvoji sportu:











Správa škola

Discgolf
Víceúčelové hřiště v Klokočově
Venkovní šachové stolky (šachy na ulici)
Ping pong
Cyklotrail
Pumptrack
Podpora cyklo dopravy
Venkovní fitness stezka
Geocaching
Pétanque

Níže jsou uvedeny mapové podklady, kde byly zaznačeny stávající i plánovaná hřiště a sportovní plochy.

Materiál vznikl v návaznosti na Koncepční plán města. Práce je neoficiální verzí materiálu KP před projednáním.
Vypracoval: Ing. Romana Šašinková, odbor RM
5/2018

Správa škola

Obnova prostoru
Obnova prostoru,
předpokl. 2020-2022

