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1. ÚVOD 

 

Plán rozvoje sportu města Osek je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.115/2001 Sb., o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výňatek z novely:  

§6: Úkoly obcí  

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:  

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit 

v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení 

pro občany města. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu města, které jsou 

nezbytné k naplnění plánu. Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření a 

možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a 

všech aktivit sním spojených.  Převážně se jedná o otevřený dokument, který se může měnit či 

doplňovat v závislosti na aktuálních prioritách města. Cílem je podpořit sport ve všech jeho 

aspektech a určit způsob jeho financování. 
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A POJMY 

1. Sport, všeobecné sportovní činnosti 

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo 

organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní 

pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či 

rozvoj společenských vztahů. 

2. Sport pro všechny 

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, 

rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 

pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i 

psychické kondice, uspokojení potřeb a regenerace. 

3. Sport na školách 

Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních sportovních 

klubech a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury 

mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale 

zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná 

se o povinnou tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu. 

4. Výkonnostní sport 

Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, 

organizovanou ve sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. 

Pravidelné soutěže v diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí 

sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport vytvářejí sportovní 

hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace, 

zvyšování výkonnosti a utužování zdraví). 

5. Prioritní a preferované sporty 

Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují město. Důraz 

je kladen na úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty 

jsou vyšší formou preferovaných sportů. 

6. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 

Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování 

občanů, zajišťování sportu a pohybových aktivit občanů města. Sportovní kluby 

jsou základními články sportovních organizací.  

7. Sportovní akce 

Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita 

sportovního charakteru. 

8. Sportovní infrastruktura 

Veškerá sportovní zařízení a jejich zázemí nacházející se v daném územním celku. 
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3. MĚSTO OSEK 

Město Osek je lemováno zalesněnými vrchy Krušných hor a nachází se v okrese Teplice v 

Ústeckém kraji. Obklopují ho obce Hrob, Duchcov, Lom, Litvínov.  

Při posledním sčítání obyvatel, které proběhlo v roce 2021 se ukázalo, že ve městě Osek žije 

4754 obyvatel. Poloha města nabízí příznivé podmínky pro využívání rekreačních sportů jako 

je zejména cyklistika a pěší turistika. 

 

Základní informace o obci:  

Statut: město 

Počet obyvatel: 4 754 obyvatel 

Nadmořská výška: 307 m. n. m. 

GPS souřadnice:50.622537 N, 13.691388E 

Katastrální plocha: 42,379 km2 

Počet místních částí: 3 části 

Názvy místních částí: Osek – město, Dlouhá Louka, Hrad Osek 

Adresa MěÚ: Zahradní 246, 417 05 Osek 

Telefon: 417 837 203 

E-mail: osek@osek.cz 

Web: www.osek.cz 

Tabulka č. 1: Počet obyvatel k 1.1.2021: 

Chlapci (do 15 let) Muži (nad 15 let) Dívky (do 15 let) Ženy (nad 15 let) Celkem 

340 1997 295 2122 4 754 

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel města Osek:  

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2020 2021 

Osek 4066 4227 3728 5663 5194 5030  4734 4806 4754 

Osek 

město 
3858 4041 3591 5569 5162 4972  4668   

 

Hrad 

Osek 
67 17 15 14 5 8 55    

 

Dlouhá 

Louka 
141 169 122 80 27 50  11   

http://www.osek.cz/
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4. SOUČASNÝ STAV PODPORY SPORTU VE 

MĚSTĚ 

Město Osek se spolupodílí na financování sportu ve prospěch města a svých občanů. Podporuje 

zdravý pohyb zvláště pro děti a mládež, který je důležitý pro zdravý rozvoj osobnosti. 

Kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Město v této oblasti vychází vstříc 

zájmům všech věkových skupin vlastních obyvatel. Příspěvková organizace FrýTajm zřízená 

městem Osek, spravující sport ve městě Osek (dále jen FrýTajm Osek) převzala a spravuje 

sportovní zařízení v Městském sportovním areálu vč. fotbalového hřiště s přírodní trávou a 

hřiště s umělým povrchem, multifunkčního hřiště, nohejbalového hřiště, volejbalového hřiště, 

tenisového kurtu, atletického sportoviště a boulderingové stěny. Město také spravuje dětská 

hřiště s herními prvky a workoutové cvičební prvky pro sportovce z řad veřejnosti.  

Ve městě je v současné době několik aktivních organizovaných sportovních celků, mezi které 

náleží především – Oddíl kopané TJ Baník Osek, Lyžařský oddíl TJ Baník Osek, Lyžařský klub 

Osek, Sokol Osek a Sbor dobrovolných hasičů Osek. Vedení města se snaží zájmové a sportovní 

organizace co nejvíce podporovat.  

 

Dále ve městě v současné době působí 5 sportovních a rekreačních středisek, které spadají do 

správy příspěvkové organizaci FrýTajm Osek. Tato organizace zajišťuje provoz, údržbu a 

rozvoj podmínek v těchto střediscích. Výčet sportovních středisek najdete v kapitole č. 7 s 

názvem „Financování z rozpočtu města“.   

 

FrýTajm Osek p.o. je organizátorem převážné většiny sportovních akcí ve městě Osek.  
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5. VIZE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ 

Město Osek podporuje zájem o sport jako samozřejmou součást moderního životního stylu 

s důrazem na utužování zdraví občanů města Osek. Město usiluje o prostor k rozvíjení se ve 

volnočasové aktivní činnosti.  

Jednou z hlavních priorit města je celková údržba a modernizace Městského sportovního areálu vč. 

výstavby nového zázemí pro sportovce. Tato modernizace je ve fázi vydaného stavebního povolení 

na základě zpracované projektové dokumentace. Zvýšení atraktivnosti všech provozovaných 

středisek nacházejících se na území města Osek patří k prioritám vedení města. V poslední letní 

sezóně mělo nejvyšší návštěvnost přírodní koupaliště, autocamp a sportoviště umístěná v Městském 

sportovním areálu.   

1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro jejich zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má 

značný vliv na vývoj chování dětí a mládeže. Sport je silným výchovným prostředkem a 

významně působí jako prevence sociálně patologických jevů. Cílem vedení města je podnícení 

a udržení zájmu mládeže o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby pohybové 

aktivity mladých. Dlouhodobým záměrem, který se daří postupně plnit, je pořádání veřejně 

přístupných soutěží a sportovních turnajů na sportovištích města.  

2. Sport pro všechny 

Cílem je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny 

věkové kategorie žijící na území města. Město bude nadále podporovat sportovní akce pořádané 

pro co nejširší skupiny obyvatel v masovém měřítku.  

3. Sportovní infrastruktura 

Modernizací Městského sportovního areálu město vytváří základní podmínky pro další možné 

formy sportování. Role města je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Město se v současné 

době zaměřuje na maximální využití a rozvoj kvality sportovišť, na přípravu nových projektů 

dle možností rozpočtu města a případného využití dotačních programů. Plánuje úpravu a 

podporu využití stávajících a vznik nových tras pro cykloturistiku a značených tras pro pěší 

turistiku ve spolupráci s okolními obcemi.    

4. Organizovaný sport 

Hlavním nositelem organizovaného sportu ve městě je především TJ Baník Osek, oddíl kopané, 

jehož družstva se pravidelně účastní okresních a krajských soutěží. Město zajišťuje sezonní 

údržbu a provoz fotbalového hřiště (včetně zázemí), které také významně dotuje. Důležitým 
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hráčem v oblasti pohybových aktivit je Sbor dobrovolných hasičů, který se podílí na přípravě 

sportovních, kulturních a společenských akcí v obci. 

6. FORMY PODPORY SPORTU OD MĚSTA 
 

1. Přímá podpora 

• Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních 

zařízení a náčiní 

• Financování nákladů na provoz Městského sportovního areálu 

• Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení 

• Zajištění kvalitního personálního obsazení všech provozovaných středisek 

 

2. Nepřímá podpora 

• Údržba stávajících sportovních a rekreačních zařízení 

• Propagace sportovních akcí 

• Organizační zajištění sportovních aktivit 

• Tvorba nových podnětů k rozšiřování sportovních aktivit 

• Poskytování bezplatného využití Městského sportovního areálu žákům Základní 

školy Osek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

9 

7. FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU 

MĚSTA 

V této kapitole je uvedeno, jaká sportovní infrastruktura v městě Osek byla v posledních letech 

vytvořena. Na tuto kapitolu navazuje kapitola s názvem „Vývoj sportovní infrastruktury 

v následujících 10 letech“, ve které je uveden přehled záměrů města na zvýšení atraktivity a 

úrovně volnočasových aktivit. To je důležitý předpoklad pro další růst návštěvnosti města Osek.  

 

Sportovní střediska pro rekreační i profesionální využití: 

1. Městský sportovní areál 

V červnu roku 2015 byl otevřen zmodernizovaný Městský sportovní areál v Oseku. Od té doby 

ho mohou využívat nejen občané Oseka, ale i občané z okolních obcí. Možnost využití 

sportovního areálu mají také návštěvníci, kteří se přijedou ubytovat do oseckého autocampu. V 

areálu se nachází celkem 8 sportovišť, jejichž seznam je uveden dále v textu. Občané Oseka 

mohli celý sportovní areál navštěvovat zdarma do konce roku 2020. Zpoplatněn byl pouze 

pronájem travnatého hřiště na fotbal a používání zázemí sportovců (kabiny, voda, energie).  

Od 1.ledna 2021 mohou bez poplatku sportovní areál využívat občané a návštěvníci, kteří 

vlastní permanentní vstupenku zakoupenou v kanceláři příspěvkové organizace města FrýTajm 

Osek.  

Na provoz Městského sportovního areálu trvale dohlíží správce areálu, který obsluhuje Městský 

sportovní areál po celý rok v předem stanovené provozní době. Provozní doba se mění v 

závislosti na povětrnostních podmínkách, ročním období a zájmu návštěvníků o využívání 

sportovišť. K optimálnímu využívání sportovního areálu slouží internetový rezervační systém, 

který je přístupný pro všechny zájemce na webových stránkách www.frytajmosek.cz. V tomto 

rezervačním systému si zájemce o využití sportoviště sám ověří, zda je sportoviště volné a sám 

si vytvoří rezervaci.  

Pravidelné rezervace sportovního areálu jsou využívané především ze strany sportovních 

organizací, které působí v Oseku. Po celý rok obě fotbalové hrací plochy využívá oddíl kopané 

TJ Baník Osek, zejména pro svá mládežnická družstva a družstvo dospělých k tréninkům a 

k soutěžním a přátelským utkáním.  

Závažných nedostatkem sportovního areálu je provizorní zázemí sportovců (kabiny, sprchy, 

sociálky), které bylo dočasně sestaveno ze 6 kusů stavebních buněk po ničivé vichřici z června 

roku 2015, která zcela zničila původní zázemí. To se stalo 2 týdny po dokončení modernizace 

Městského sportovního areálu.  
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Návštěvníci areálu mají k dispozici: 

Fotbalové hřiště s travnatou hrací plochou 

Fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem (3. generace) s osvětlením 

Multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením (házená, malá kopaná, nohejbal, volejbal, 

tenis, florbal, košíková)   

Nohejbalové hřiště s osvětlením 

Boulderingová lezecká stěna 

Hřiště na plážový volejbal 

Atletické sportoviště 

Workoutové hřiště 

Provizorní zázemí postavené pro dočasné používání v r. 2015 ze stavebních buněk 

 

2. 3D bludiště v korunách stromů 

3D bludiště v korunách stromů, které je umístěné v blízkosti Oseckého rybníku, je dobrodružná 

atrakce vybízející ke sportování všechny věkové kategorie. Opravdová senzace, za kterou jezdí 

lidé i přes půl republiky! Bludiště umístěné do korun vzrostlých stromů vytvořila společnost 

Unipark v roce 2015 a bylo prvním 3D bludištěm tohoto druhu v České republice. 3D bludiště 

v Oseku je dvoupatrové, obsahuje 14 rozmanitých pohybově náročných lanových překážek a 

15 přestupových domečků s nástupním točitým schodištěm. Rodičům a jejich ratolestem slouží 

stánek s občerstvením a posezením, které je umístěno přímo v prostoru 3D bludiště. Bludiště je 

otevřeno od dubna do října.  

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

11 

3. Adventure minigolf 

Parádní adventure minigolf je sport v příjemném přírodním prostředí pro všechny milovníky 

minigolfu. Pro děti, pro dědy a babičky, pro celé rodiny nebo party kamarádů. Devítijamkové 

minigolfové hřiště se nachází hned vedle 3D bludiště, kde se také hradí vstupné a půjčují hole. 

Školní skupiny, příměstské tábory a další organizované skupiny mládeže uvítají poskytnuté 

množstevní slevy na vstupném, které jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě s 

provozovatelem.  

   

4. Přírodní koupaliště 

Osecké přírodní koupaliště je vedle historického kláštera největším a nejatraktivnějším 

tahákem, které může město Osek nabídnout svým návštěvníkům v letní sezóně. 

Zrekonstruované přírodní koupaliště láká k vodním radovánkám a k volnočasovému pohybu od 

léta 2018. Koupaliště v Oseku se nachází v bezprostřední blízkosti 3D bludiště a minigolfového 

hřiště, takže si během dne stráveného u vody můžete odskočit na 3D bludiště nebo si užít 

pohybu s rodinou či přáteli na minigolfu. Školním výletům, dětským táborům či jiným 

organizovaným skupinám je poskytována množstevní sleva na vstupném po předchozí 

telefonické domluvě s provozovatelem.  
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5. Discgolf 

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů v oblasti létajících talířů – disků za posledních 5 

let. Jde o poměrně novou populární sportovní disciplínu s létajícími disky, která je obdobou 

klasického golfu. Umožňuje zábavné trávení volného času občanů formou aktivního sportu. 

Hru si lze užít zcela zdarma na volně přístupném discgolfovém hřišti, které se nachází přímo  

uprostřed města v prostoru přírodní zeleně zvaném „Luka“. Pokud zrovna nevlastníte disk na 

discgolf, můžete si jej zapůjčit za vratnou zálohu v oseckém Autocampu nebo v Infocentru. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Autocamp 

Autocamp Osek je lemován zalesněnými vrchy, které vybízejí k turistice, cykloturistice a které 

jsou hojně využívány k houbaření. Dovolená v kempu je ideální pro rodiny s dětmi, pro páry, 

ale i pro jednotlivce a aktivní či rekreační sportovce. Tříhvězdičkový areál autokempu, který se 

po 4 roky umisťuje na 1. místě v anketě „Nejlepší kemp Ústeckého kraje“, nabízí ubytování v 

chatách různých velikostí a typů. K dispozici jsou dva druhy dvoulůžkových chat, čtyř a 

pětilůžkové chaty a deset bungalovů, které jako jediné disponují vlastní kuchyňkou a sociálním 

zařízením. Do autokempu je možné také přijet s vlastní karavanem či stanem. V těsné blízkosti 

kempu se nachází nově zrekonstruované koupaliště. Přímo v areálu je k dispozici hřiště pro 

míčové hry, stoly na ping pong, herní prvky pro nejmenší a veřejné ohniště. Připojení k Wifi je 

zdarma. Rekonstrukcí prošlo také společné sociální zařízení (WC, sprchy). Provozní doba 

autokempu je od dubna do října, ale snahou provozovatele je prodloužit provoz moderně 

vybavených bungalovů po celý rok.  
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8. STRATEGIE ROZVOJE SPORTU 

V rámci této kapitoly jsou představeny prioritní osy v oblasti sportu a sportovní infrastruktury, 

cíle a optimalizační opatření reagující na identifikované cílové oblasti. Ke každému opatření je 

uveden předpokládaný termín realizace, předpokládaná finanční náročnost a nositel opatření. 

Nositelem opatření je zejména MěÚ Osek1.  

Následující schéma prezentuje prioritní osy, které jsou v přímém souladu s koncepcí podpory 

sportu v období 2021 – 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující strana plánu rozvoje obsahuje schéma stanovených prioritních os, strategických cílů 

a jednotlivých opatření, které má město Osek v plánu do roku 2030 zrealizovat. Účelem těchto 

opatření je dosažení stanovených cílů v oblasti rozvoje sportu a sportovní infrastruktury.

 
1 Městský úřad Osek 

1. Rozvoj organizovaného sportu 

2. Rozvoj sportu pro všechny 

3. Rozvoj sportovní infrastruktury 



__________________________________________________________________________________ 

14 

1. Rozvoj 
organizovaného 

sportu

1.1. Podpora 
sportovních 
organizací a 
jednotlivců

1.1.1. Poskytování příspěvků a dotací sportovním orgnizacím

1.1.2. Poskytování sportovní infrastruktury sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek

1.1.3. Podpora sportovců reprezentujících město na národní úrovni

1.2. Prezentace 
sportovních akcí

1.2.1. Podpora sportovních akcí regionálního a nadregionálního rozsahu

1.2.2. Odměňování významných sportovníh úspěchů

2. Rozvoj sportu pro 
všechny

2.1. Podpora sportu 
dětí a mládeže

2.1.1. Podpora rozšiřování pohybových aktivit na školách a školských zařízení

2.1.2. Efektivní vytížení kapacity sportovní infrastruktury škol a školských zařízení

2.2. Podpora 
sportovních aktivit 
ohrožených skupin 

obyvatel města

2.2.1. Podpora dostupnosti sportovních aktivit a akcí pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel města

3. Rozvoj sportovní 
infrastruktury

3.1. Výstavba a 
obnova sportovní 

infrastruktury

3.1.1. Stavba zázemí pro sportovce na Městském sportovním areálu

3.1.2. Stavba parkourového hřiště

3.1.3. Rozšíření parkoviště pro návštěvníky na Dlouhé Louce

3.1.4. Obnova/modernizace kynologického cvičiště

3.1.5. Modernizace místního skateparku

3.1.6. Výstavba nového cvičiště pro Sbor dobrovolných hasičů

3.1.7. Stavba sportovní haly v areálu Městského sportovního areálu

3.2. Rozvoj sítě 
turistických cest

3.2.1. Začlenění cyklostezek v okolí Oseka do jednoho komplexu

3.2.2. Půjčovna kol a terénních koloběžek v Autocampu Osek

3.2.3. Obnova in-line dráhy kolem Oseckého rybníku a přírodního koupaliště

3.2.4. Půjčovna lodiček na Oseckém rybníku
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9. VÝVOJ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 

V NÁSLEDUJÍCÍCH 10 LETECH 
 

Následující tabulky prezentují stanovené cíle a jednotlivá opatření města Osek v oblasti rozvoje 

sportu, které náleží prioritní ose 3: Rozvoj sportovní infrastruktury. Ke každému opatření jsou 

určeny prostředky z rozpočtu města, které jsou nezbytné k realizaci tohoto plánu. Dále je 

navržen nositel opatření, předpokládaný termín zahájení realizace opatření a předpokládaná 

výše investičních výdajů. 

 

 

 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 2: Stavba parkourového hřiště   Termín zahájení realizace Rok 2024 

  

Mezi dlouhodobé plány města Osek patří i 

výstavba parkourového hřiště, které by přilákalo 

mladé, sportovně založené občany a návštěvníky.  

Jelikož jsou celkové náklady realizace tohoto 

projektu vysoké, nositel opatření předpokládá, že 

se projekt částečně pokryje z jiných zdrojů 

(dotační výzvy) než pouze z rozpočtu města Osek. 

  

Předpokládaná výše investice N/A Kč 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 

  

  

  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 1: Stavba zázemí pro sportovce na Městském 
sportovním areálu 

  Termín zahájení realizace Rok 2022 

  
Opatřením, které město Osek začalo řešit již v 

roce 2019, je stavba a modernizace zázemí pro 

sportovce na Městském sportovním areálu, jako 

náhrada za poničené zázemí vichřicí v roce 2015.   

Město Osek již dokončuje projektovou 

dokumentaci a realizace by se měla spustit v roce 

2022. 

  

Předpokládaná výše investice 
37 milionů,- 

Kč 

  Nositel opatření: MěÚ Osek 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 3: Rozšíření parkoviště pro návštěvníky na Dlouhé 
Louce 

  Termín zahájení realizace 
Rok 

2024 

  

Část města, Dlouhá Louka, má největší využití 

v oblasti turistiky, jak v letním (pěší výlet), tak 

v zimním období (běžky). Město Osek podporuje 

běžkaře tím, že pomocí rolby vytváří běžkařské 

stopy a trasy v okolí. Avšak návštěvnost běžkařů a 

turistů se každým rokem zvyšuje a parkoviště, které 

je na Dlouhé Louce, není dostačující. Návštěvníci 

parkují na nevyhrazených místech a často není 

možný ani průjezd ZZS. Záměrem vedení města je 

vybudování většího prostoru pro parkování 

automobilů a motocyklů.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 

  

  

  

    

    

    

    

    

 

 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 4: Obnova/modernizace kynologického cvičiště   Termín zahájení realizace 
Rok 

2024 

  

V dolní části města Osek, přesněji v prostoru luk pod 

DDM Osek se nachází kynologické cvičiště pro psy, 

avšak není již ve stavu „dnešních moderních 

cvičišť“. Proto se město Osek rozhodlo tento prostor 

opravit a zmodernizovat.  

Snaha spočívá v tom zvýšit atraktivnost cvičiště a 

motivovat občany města, aby používali cvičiště ve 

svém městě a nemuseli navštěvovat cvičiště v 

okolních městech.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 5: Modernizace místního skateparku   Termín zahájení realizace 
Rok 

2025 

  

Ve městě Osek je v blízkosti přírodního koupaliště 

skatepark, který byl postaven před více než 20 lety. 

Jednotlivé prvky jsou již rozbité a zastaralé, a proto 

vedení města Osek zvažuje modernizaci tohoto 

skateparku.  

Záměrem města je také otevřít skateboardingovou 

školu v budoucích letech a tím zvýšit atraktivnost a 

návštěvnost místního skateparku.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 

  

  

  

    

    

    

    

    

 

 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 1: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 6: Stavba sportovní haly v areálu Městského 
sportovního areálu 

  Termín zahájení realizace 
Rok 

2030 

  

Po modernizaci zázemí pro sportovce město Osek 

zvažuje, v sousedství Městského sportovního areálu 

vybudovat krytou sportovní halu, aby se areál mohl 

navíc využívat i v zimním období.  

Jelikož vynaložené náklady tohoto projektu budou 

velmi vysoké (řádově v desítkách mil. Kč), město 

bude nuceno čerpat z části i jiné zdroje než městský 

rozpočet.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 
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Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 2: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 1: Obnova in-line dráhy kolem Oseckého rybníku 
a přírodního koupaliště 

  Termín zahájení realizace 
Rok 

2026 

  

Zhruba před 10 lety se v blízkosti přírodního 

koupaliště vybudovala in – line dráha pro bruslaře. 

Avšak po určité době se povrch zdeformoval a dnes 

již in – line dráhu nelze využívat.  

Proto vedení města zvažuje opravu povrchu, aby se 

tato in – line dráha mohla využívat naplno.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 

  

  

  

    

    

    

    

    

 

Prioritní osa 3: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Cíl 2: Výstavba a obnova sportovní infrastruktury 

  

Opatření 2: Půjčovna lodiček na Oseckém rybníku   Termín zahájení realizace 
Rok 

2026 

  

V sousedství přírodního koupaliště Osek se nachází 

Osecký rybník, který byl v historii v letních 

měsících využíván k provozu lodiček. A proto 

město Osek plánuje obnovit provozování půjčovny 

lodiček, aby se zvýšila atraktivnost města. Otevření 

půjčovny lodiček by mělo zvýšit návštěvnost, 

protože půjčovna bude mít využití i ze strany 

návštěvníků kempu.  

  

Předpokládaná výše investice N/A 

  Nositel opatření: 
MěÚ 

Osek 
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10. ZÁVĚR 

Plán rozvoje města Osek v oblasti sportu je v souladu se strategickým dokumentem rozvoje 

města a rozpočtovým výhledem na rozmezí let 2022 - 2030.   

Plán rozvoje sportu města Osek je zveřejněn na internetových stránkách města www.osek.cz, 

nebo je k dispozici v příslušné kanceláři městského úřadu.  

Plán rozvoje sportu města Osek schválila rada města na svém zasedání konaném dne 20.9.2022 

usnesením č. RM/353/2022 
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11. SEZNAM ZKRATEK A ZDROJŮ 

 

Použité zdroje 

Tabulka (1): https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8696/osek/pocet-obyvatel/ 

Tabulka (2): https://cs.wikipedia.org/wiki/Osek_(okres_Teplice) 

• Fotografie současných středisek ve městě Osek jsou použity z archivu příspěvkové 

organizace FrýTajm Osek.  

• Předpokládaná výše výdajů, zaznamenaná v jednotlivých tabulkách plánovaných opatření 

v kapitole č. 9 je odvozena z rozpočtu města Osek.   

 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8696/osek/pocet-obyvatel/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osek_(okres_Teplice)

