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1. ÚVOD
Předmětem Koncepce rozvoje volnočasových aktivit pro město Dubá (dále také jako „Koncepce“) je
analýza a zhodnocení současné vybavenosti města Dubá z pohledu volnočasových aktivit, identifikace
nových příležitostí rozvoje sportovní a další volnočasové infrastruktury a následné stanovení vize,
strategických cílů a konkrétních opatření (tj. vhodných aktivit a projektů, které mají být v příštích letech
realizovány). Koncepce zahrnuje také pasport zařízení pro volnočasové aktivity, který podrobně mapuje
současný stav sportovišť a dětských hřišť na území města včetně jeho místních částí. Pozornost je
věnována i identifikaci všech místních sportovních klubů a organizací.
Ambicí Koncepce je vytvořit jednotný systém podpory volnočasových aktivit, zefektivnit související
procesy a postupy městské samosprávy, přispět k lepšímu plánování a účelnému vynakládání
finančních prostředků a zajistit koordinaci jednotlivých oblastí, které s volnočasovými aktivitami ve
městě Dubá souvisejí. Cílem Koncepce je dlouhodobě zajišťovat, podporovat a efektivně rozvíjet
podmínky pro sport a volnočasové aktivity různých skupin obyvatel města, spádové oblasti i návštěvníky
v celém území města Dubá.

A. ANALYTICKÁ ČÁST
2. SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Město Dubá disponuje platným rozvojovým dokumentem s názvem „Plán rozvoje města Dubá na roky
2019–2023“1. Tento plán rozvoje je strategickým dokumentem obce a je sestaven na dobu přibližně
5 let. Slouží jako podklad pro finanční řízení města společně s ročním rozpočtem a rozpočtovým
výhledem. Vychází z potřeb města, které jsou rozděleny do různých oblastí.
V části „A“ se dokument věnuje infrastruktuře a péči o nemovitosti. Zabývá se výměnou veřejného
osvětlení za energeticky méně náročné, dále potom opravami chodníků, komunikací, kanalizací
a nemovitostí (autobusové nádraží, hřbitov, bytové domy, památky). V části „B“ se nachází kapitola
„Bezpečné prostředí“. Ta zmiňuje bezpečnostní složky v Dubé a okolí. Jedná se o Sbor dobrovolných
hasičů, policii v Doksech a hlídací agenturu, která má sídlo v budově radnice. Kapitola se zabývá
i zpomalením vozidel v obcích a u ZŠ (zpomalovací pruhy, radary). V části „C“ se dokument detailněji
zabývá péčí o vzhled obce, památek a ekologii. Je zde zmíněn plán oprav a také rozvoje turistických
stezek doplněním o informační tabule s historickými informacemi o lokalitě. V části „E“ se dokument
věnuje odvětvím školství, sportu, kultuře a mládeži, kde zmiňuje plán rekonstrukcí a oprav. Konkrétně
se jedná o mateřskou školu, základní školu, klubový dům, knihovnu a síť dětských hřišť. Jsou zde
popsány plány na rekonstrukce stávajících objektů + plán nově vybudovaných hřišť v katastrálních
územích města Dubá a plán na vybudování víceúčelového hřiště. V části „F“ se dokument zabývá
cestovním ruchem. Je zde popsán plán rekonstrukce a vybavení Autokempu Nedamov. Dále jsou zde
zmíněny stezky pro turisty – pěší, cyklistické i naučné.
V rámci strategického plánu tedy byly navrženy následující opatření z pohledu volnočasové (sportovní)
infrastruktury:
•

Kompletní obměna dětského hřiště včetně vhodné dopadové plochy, hřiště pro mládež.
o Částečně vyřešeno v roce 2020 výstavbou nového multifunkčního hřiště.

•

Vybudování hřišť pro děti a venkovních sportovišť v okrajových částech města.
o Částečně realizováno v roce 2021.

•

Víceúčelové bezúdržbové hřiště za autobusovým nádražím
o Realizováno v roce 2020, požadavek na osvětlení.

•

Rekonstrukce sportoviště TJ Slavoj Dubá
o Nerealizováno, majetek spolku

Dokument je dostupný z odkazu: https://www.mestoduba.cz/e_download.php?file=data/editor/266cs_1.pdf&orig
inal=Program%20obnovy%20venkova%202019-2023.pdf
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•

Vybudování minigolfu a dalších sportovních zařízení v Autokempu Nedamov.
o Nerealizováno, nutná obměna některého stávajícího vybavení.

•

Vybudování mola do vody, sauny v Autokempu Nedamov.
o Nerealizováno.

•

Vybudování společenského a kulturního centra – Slávie
o

•

Sušárna chmele – obnova objektu za účelem objektu muzejního charakteru s možností
pořádání společenských a kulturních akcí.
o

•

Zainvestováno, ale nedokončeno.

Průběžně realizováno, není dokončeno

Klubový dům – dům pro volnočasové aktivity – stavební úpravy
o

Nerealizováno

Platná je i Koncepce rodinné politiky z roku 20122. Ta ve své 4. kapitole zmiňuje veřejné prostory pro
rodiče s dětmi a prostory pro trávení volného času včetně jejich výměry. Konkrétně se jedná o dětská
hřiště, zahradu u mateřské školy a koupaliště Nedamov. V této kapitole se nachází i část s názvem
„Městské služby vstřícné k rodinám“. Jsou zde vyjmenovány místa, kde se nachází přebalovací koutky
na veřejných prostranstvích a veřejné WC. Dále jsou v této části vyjmenovány i kulturní zařízení.
Z pohledu nadřazených strategických dokumentů jsou pro volnočasové aktivity (s důrazem na primárně
řešenou oblast sportu) ve městě Dubá zásadní zejména tyto dva dokumenty, potažmo jejich strategické
cíle, či podporované aktivity:
•

Koncepce podpory sportu v České republice 2016–2025:
o

Strategický cíl 1.1 - Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných
jednot;

o

Strategický cíl 1.2 - Posilovat roli regionálních a místních sportovních center;

o

Strategický cíl 1.3 - Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném
sportu;

o

Strategický cíl 1.4 - Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce;

o

Strategický cíl 1.5 - Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro
všechny sociální skupiny dětí a mládeže;

o

Strategický cíl 1.6 - Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního života,
a to zejména na lokální úrovni;
Strategický cíl 2.1 - Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí;
Strategický cíl 2.2 - Rozvíjet výkonnostní sport mládeže bez ohledu na perspektivu
reprezentace;
Strategický cíl 2.3 - Podporovat výkonnostní sport dospělých;
Strategický cíl 3.1 - Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí
a rozvoj programu školních sportovních klubů;
Strategický cíl 3.2 - Inovovat systém školních sportovních soutěží;
Strategický cíl 3.3 - Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních
aktivit pro studenty;
Strategický cíl 5.1 - Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ;
Strategický cíl 5.2 - Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury;
Strategický cíl 6.1 - Zajistit dostupnost sportu pro handicapované.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ke stažení zde: https://www.mestoduba.cz/e_download.php?file=data/editor/270cs_1.pdf&original=Koncepce+
rodinn%C3%A9+politiky+m%C4%9Bsta+Dub%C3%A1.pdf
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•

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aktivita B2.1a) Rozvoj, modernizace, budování a údržba přírodních i umělých sportovišť
a sportovních areálů;
Aktivita B2.1b) Modernizace vybavení sportovišť;
Aktivita B2.1c) Přeměny brownfields na centra aktivního trávení volného času;
Aktivita B2.1d) Šetrné využívání přírodního prostředí k pohybovým a sportovním aktivitám;
Aktivita B2.1e) Spolupráce subjektů v oblasti údržby, provozu a budování sportovní
infrastruktury;
Aktivita B2.1g) Zajištění pasportizace sportovní infrastruktury a jejích potřeb;
Aktivita B2.1h) Zajištění dostupnosti soukromých i veřejných sportovišť široké populaci;
Aktivita B2.2a) Podpora sportu, tělovýchovy a sportovní zájmové činnosti ve školách
a školských zařízeních;
Aktivita B2.2b) Podpora pravidelné činnosti sportovních subjektů pečujících o děti
a mládež na všech výkonnostních úrovních;
Aktivita B2.2d) Propagace sportovních aktivit a zařízení;
Aktivita B2.2f) Propojení nabídky sportu a cestovního ruchu;
Aktivita B2.2g) Vytváření podmínek pro sport pro všechny skupiny obyvatel (vč. seniorů,
handicapovaných osob apod.), včetně osvěty všestranného sportování;
Aktivita B2.2h) Zvyšování odborné připravenosti a profesionalizace pracovníků v oblasti
sportu (profesionálů i dobrovolníků);
Aktivita B2.2i) Propagace pohybu jako nedílné součásti každodenního života jednotlivce;
Aktivita B2.3a) Podpora významných sportovních akcí místního, regionálního, národního,
evropského i celosvětového významu konaných na území kraje;
Aktivita B2.3b) Organizace sportovních soutěží dětí a mládeže;
Aktivita B2.3c) Systémová podpora a poradenství pro organizátory sportovních akcí;
Aktivita B2.3d) Podpora vzájemné spolupráce při pořádání významných sportovních akcí.

Město Dubá je na regionální úrovni členem Svazku obcí Máchův kraj, který nemá zpracován žádný
relevantní rozvojový dokumenty z pohledu rozvoje sportovní infrastruktury. Na podzim roku 2021 by ale
mělo dojít ke schválení relevantních dokumentů pro území tohoto svazku obcí, a to Koncepce rozvoje
cyklostezek a Koncepce rozvoje turistického ruchu. Místní destinační management však disponuje
Strategií rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Máchův kraj pro období 2019–2023, která navrhuje
realizaci těchto aktivit souvisejících s volnočasovou infrastrukturou na území města Dubá:
•

Relevantní aktivita č. 1: „Cíleně propagovat nabídky aktivit (vč. kulturních a sportovních akcí),
které se odehrávají mimo hlavní sezónu“;

•

Relevantní aktivita č. 2: „Monitorovat kvalitu a rozsah doprovodné turistické infrastruktury –
kvalitu a trasování turistických a cykloturistických tras, informačních a navigačních systémů,
vybavenost turistických tras“.

Za zmínku stojí také členství města Dubá v Mikroregionu Podralsko. Nicméně strategické dokumenty
tohoto mikroregionu se datují až do roku 2000 (Rozvojové studie venkovských mikroregionů –
Mikroregion Podralsko), potažmo 2006 („Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Podralsko“)
a nejsou tedy již využitelné.
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3. PROFIL MĚSTA
Předmětem této kapitoly je představení základního profilu města Dubá, tj. souhrnu základních územních
a socio-demografických charakteristik sledovaného území.

3.1 Území
Obec Dubá leží na jihozápadě Libereckého kraje a má statut města. Jedná se o obec s 1 703 obyvateli,
která spadá v rámci obcí s rozšířenou působností (dále jako „ORP“) pod správní obvod (dále jako „SO“)
České Lípy. Sídelní strukturu tohoto SO ORP tvoří v současné době celkem 41 obcí. Samotná Dubá se
nachází 16 km jižně od České Lípy a 9 km jihozápadně od Máchova jezera. Město leží de facto v srdci
certifikované Turistické oblasti Máchova kraje (dále jako „TO Máchův kraj“) a částečně spadá do
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, jejíž součástí je řada skalních soutěsek, roubených chalup
a prastarých hradů. Všechny tyto zmíněné faktory v současnosti utváří významný potenciál pro rozvoj
cykloturistiky, cestovního ruchu a chatařství.
Mapa 1 Umístění města Dubá v rámci Libereckého kraje

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČÚZK

Stránka 6

Město Dubá se skládá z 20 místních částí, které rozkládají na 11 katastrálních územích: Dubá, Deštná
u Dubé, Dražejov u Dubé, Dřevčice, Heřmánky, Horky u Dubé, Korce, Lhota u Dřevčic, Nedamov,
Zakšín a Zátyní.
Mapa 2 Administrativní členění města Dubá na katastrální území

Zdroj: Vlastní zpracování z dat ČÚZK a Katastru nemovitostí

3.2 Obyvatelstvo
Předmětem této podkapitoly je demografická analýza sledovaného území z hlediska věkové struktury
obyvatelstva, predikovaného vývoje počtu obyvatel a vývoje podílu obyvatel ve vybraných věkových
skupinách. Vzhledem k očekávanému stárnutí populace ve městě bude udržení pohybových schopností
starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené s demografickým
stárnutím populace.
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3.2.1 Analýza historického vývoje a současného stavu
Z pohledu počtu obyvatel je Dubá, s 1 703 obyvateli, jednou z menších obcí Libereckého kraje. V dané
obci, stejně jako v celém regionu, dochází k poklesu počtu obyvatel, kdy se celkový počet obyvatel mezi
lety 2011 až 2020 snížil o 4,1 % (o 71 obyvatel). Migrační saldo Dubé vykazuje dlouhodobě záporné
hodnoty a úbytek obyvatelstva způsobený migrací má zásadní vliv na vývoj počtu obyvatel žijících
v dané oblasti.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Dubá (2011–2020)
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Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka níže zobrazuje absolutní počty obyvatel ve městě Dubá vždy k 1. lednu daného roku.
Z uvedených hodnot vyplývá, že v Dubé ve sledovaném období docházelo ke každoročnímu úbytku
počtu obyvatel. Výjimkou tvořili pouze roky 2018 a 2019, kdy byly zaznamenány mírně kladné přírůstky
počtu obyvatel.
Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel ve městě Dubá
Rok

Počet obyvatel
(k 1. 1. daného roku)

Absolutní meziroční
přírůstek a úbytek

Relativní meziroční
přírůstek a úbytek

2011

1 774 obyv.

- 25 obyv.

- 1,4 %

2012

1 761 obyv.

- 13 obyv.

- 0,7 %

2013

1 761 obyv.

0 obyv.

-0%

2014

1 755 obyv.

- 6 obyv.

- 0,3 %

2015

1 728 obyv.

- 27 obyv.

- 1,53 %

2016

1 727 obyv.

-1 obyv.

- 0,05 %

2017

1 701 obyv.

- 26 obyv.

- 1,5 %

2018

1 706 obyv.

+ 5 obyv.

+ 0,29 %

2019

1 719 obyv.

+13 obyv.

+ 0,76 %

2020

1 703 obyv.

-16 obyv.

- 0,93 %

Zdroj: Český statistický úřad
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I když jsou souhrnné počty obyvatel nezbytné pro ucelený přehled o historickém vývoji i současné
demografické situaci, tak pro další analytické oblasti jsou klíčové zejména údaje o počtech obyvatel ve
vybraných věkových skupinách (tzn. věková struktura). Za tímto účelem byla konstruována věková
pyramida, která nabízí srovnání věkového složení populace města Dubá s Českou republikou
k 31. 12. 2020. Je však potřeba prezentované výsledky brát s určitou rezervou, jelikož jsou jednotlivé
věkové skupiny za město Dubá velmi malé (zjištěné hodnoty se v absolutním vyjádření pohybují mezi
4 až 20 obyvateli).
Graf 2 Věková struktura města Dubá a její srovnání s Českou republikou k 31. 12. 2020

Srovnání relativní věkové struktury města Dubá s Českou republikou
dle pohlaví (k 31. 12. 2020)
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu

Z provedeného srovnání vyplývá, že se město Dubá vyznačuje sníženým počtem žen ve věkové skupině
50 až 65 let, zvýšeným počtem žen ve věkové skupině 66 až 80 let, sníženým počtem mužů ve věku
30 až 45 let a zvýšeným počtem mužů ve věkové skupině 50 až 85 let.
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3.2.1 Predikce vývoje počtu obyvatel
Na základě provedené demografické analýzy a obdržených vstupních dat od Českého statistického úřadu
(dále je „ČSÚ“) v otázce plodnosti a úmrtnosti ve sledovaném regionu byla vyhotovena predikce vývoje
počtu obyvatel města Dubá do roku 2030. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel a analýza jejich věkové
struktury je jedním z určujících faktorů definující specifické potřeby obyvatelstva v oblasti sportu
a sportovní infrastruktury. Predikce vývoje počtu obyvatel byla vytvořena koherentně komponentní
metodou, přičemž trend budoucího vývoje odhadovaných vstupních parametrů byl inspirován
prognózou ČSÚ ve studii Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100.
Predikční model vývoje obyvatelstva města Dubá také pracuje se současným migračním trendem, kdy
migrace zpravidla bývá klíčovou složku populačního vývoje měst menší velikosti. Vývoj migrace se ale
velmi špatně odhaduje vzhledem obvyklé nestabilitě migračního salda, které nelze zejména v delším
časovém horizontu spolehlivě odhadovat, neboť jej ovlivňuje celá řada faktorů (ekonomických,
sociálních apod.). Grafické znázornění níže představuje predikovaný vývoj celkové populace města
Dubá do roku 2030. Z grafu je zřejmé, že je v následujících letech očekáván pokračovat sestupný trend
počtu obyvatel. Do roku 2030 by mohl počet obyvatel klesnout zhruba o 4,7 %. Nelze však vyloučit to,
že budoucí vývoj nebude kopírovat výsledky predikčního modelu. Například v případě zatraktivnění
města bude možné velikost populace stabilizovat mírně pozitivním migračním saldem (cca 5 osob/rok).
Graf 3 Predikovaný vývoj celkové populace ve městě Dubá do roku 2030
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu

Následující tabulka znázorňuje predikované počty obyvatel v rámci specifických věkových skupin
obyvatel ve městě Dubá, pokud by nebyla uvažována migrace, jež je obtížně předvídatelná v dlouhém
časovém horizontu. Z provedené predikce je zřejmé, že v rámci sledovaného období by mělo v důsledku
přirozeného pohybu docházet ke snižování počtu obyvatel města v předproduktivní a zejména
v produktivní věkové skupině. Počet obyvatel obce v produktivním věku (od 15 do 64 let) by se měl
v rámci sledovaného období do roku 2050 snížit na 853 osob, což odpovídá poklesu v rámci sledované
věkové skupiny o 17,82 %. Naopak lze předpokládat významný růst počtu osob starších 65 let. Do roku
2050 by se dle provedené predikce měl celkový počet obyvatel v obci Dubé snížit na 1 522 obyvatel
(tj. o více než 10 %).
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Tabulka 2 Predikovaný vývoj přirozeného pohybu obyvatelstva dle vybraných věkových skupin
Rok

Věková skupina
0–14 let
15–64 let
65 a více let
Celkem

2020

2021

2025

2030

2050

274 obyv.

272 obyv.

252 obyv.

246 obyv.

231 obyv.

1 038 obyv.

1 029 obyv.

1 042 obyv.

1 020 obyv.

853 obyv.

390 obyv.

397 obyv.

381 obyv.

370 obyv.

438 obyv.

1 702 obyv.

1 698 obyv.

1 675 obyv.

1 636 obyv.

1 522 obyv.

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu

Následující grafické znázornění ilustruje predikovaný vývoj procentuálního zastoupení základních
věkových skupin na celkové populaci do roku 2030. V rámci tohoto období lze sledovat pouze drobné
rozdíly procentuálního zastoupení v jednotlivých věkových intervalech, kdy výraznější změny potvrzující
současný demografický trend stárnutí populace se projeví až v navazujících desetiletích.
Graf 4 Predikovaný vývoj relativní velikosti hlavních věkových skupin obyvatel města Dubá dle modelu
přirozeného pohybu obyvatel
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Českého statistického úřadu

Provedená predikce vývoje počtu obyvatel města Dubá indikuje, že by v budoucnu nemělo docházet
k významnému růstu poptávky místních obyvatel po volnočasových aktivitách na území města. Může
však docházet ke celospolečenským změnám, které budou vnitřní poptávku zvyšovat i při mírně
klesajícím počtu obyvatel. Zároveň nelze opomíjet poptávku lidí žijících ve spádové oblasti města Dubá
ani poptávku vyvolanou návštěvníky a turisty, ať už tuzemskými, či zahraničními.
Na závěr je potřeba dodat, že provedená predikce vychází ze statistik Českého statistického úřadu,
které nemusí odpovídat obvyklému (skutečnému) pobytu osob. Vzhledem k relativně vysoké atraktivitě
města z pohledu dostupnosti větších měst (zejména Česká Lípa a Mladá Boleslav) i hl. m. Prahy lze
očekávat, že ačkoliv nejspíše bude velikost populace dle oficiálních statistik klesat, tak ve skutečnosti
bude počet lidí žijících na území města Dubá stabilní, nebo mírně rostoucí.
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
4.1 Analýza aktérů v oblasti volnočasových aktivit
Město Dubá
Město Dubá spravuje pro veřejnost několik dětských hřišť, která udržuje pro děti stále atraktivní
a v dobrém stavu. V roce 2020 vybudovalo město víceúčelové hřiště, které nabízí sportovní aktivity
v podobě atletiky i míčových sportů. Dále město Dubá provozuje Autokemp Dubá – Nedamov (jedná se
o organizační služku města), který je dostupný veřejnosti od května do září. V autokempu je rozsáhlá
nabídka volnočasových aktivit, která obsahuje dětské hřiště, hřiště na volejbal, nohejbal a badminton,
stolní tenis, minigolf, workoutové hřiště, letní kino, koupaliště, lodičky a rybolov. V autokempu se
nachází 18 chatiček. Více informací o autokempu je k nalezení zde: https://www.autokemp-dubanedamov.cz/titulni-strana/.
TJ Slavoj Dubá z.s.
TJ Slavoj Dubá v současné době obsahuje 3 oddíly. Prvním z nich je fotbalový tým TJ Slavoj Dubá,
který zřizuje družstvo mladší přípravky a „A“ tým mužů hrající okresní přebor Česká Lípa. Dále je zde
oddíl „Dubské mažoretky“, ten má v současné době pozastavenou činnost. Pod TJ Slavoj Dubá spadá
ještě oddíl tenisu, který funguje formou rekreačního sportu. Kurty se nachází vedle fotbalového hřiště.
Webové stránky této tělovýchovné jednoty již nejsou v provozu.
Základní škola Dubá
Základní škola Dubá sahá svými počátky do 14. století, kdy byla založena rodem Berků. Škola byla
v historii obecná, národní a měšťanská. Jejím zřizovatelem je město Dubá. Roku 2008 získala ZŠ Dubá
mezinárodní titul Ekoškola. Škola nabízí svým žákům školní družinu a školní klub, kde mohou žáci trávit
čas, když dojíždí. ZŠ Dubá organizuje i kroužky mimo výuku. Dále je každý den ráno pro žáky otevřen
školní obchod, kde si mohou žáci koupit svačinu i školní potřeby. Pro veřejnost je možné navštěvovat
keramickou dílnu, pronajmout si tělocvičnu nebo v tělocvičně přespat. Více informací o základní škole
je k nalezení zde: https://zsduba.cz/.
Mateřská škola Dubá
Mateřskou školu Dubá zřizuje město Dubá. Pro své žáky nabízí v rámci svého školského vzdělávacího
programu i individuální plán pro rozvoj dětí s odkladem školní docházky nebo individuální logopedická
péče pro děti s vadami řeči. Ve škole funguje pěvecký sbor Sboráček. Škola disponuje venkovním
dětským hřištěm, které je o prázdninách dostupné i veřejnosti. V rámci výchovy je kladen důraz na
oblasti ekologie. Více informací o MŠ Dubá je k nalezení zde: https://www.materskaskoladuba.estranky.cz/.
Karate klub Beringin, z.s.
Karate klub Beringin, z.s. je oddíl zaměřený na výuku tradičního karate, ve kterém se kromě fyzických
vlastností rozvíjí i ty mentální. Navštěvuje ho okolo 25 členů všech věkových kategorií a panuje zde
rodinná atmosféra. Tréninky vždy trvají 2 hodiny, kdy je společný nástup, rozcvička a trénink základních
technik, aby byl dodržen týmový duch. Oddíl trénuje v tělocvičně Základní školy Dubá, sportovním kempu
Levínský Kocour (v obci Levín v Ústeckém kraji), anebo jen venku. Oddíl trénuje pravidelně od začátku
září do konce června a veřejnost ho může vidět vystupovat na letních slavnostech města Dubá. Více
informací o karate klubu je k nalezení zde: https://karate-beringin.estranky.cz/.
Český rybářský svaz, z. s, místní organizace Dubá
Ve městě působí také Rybářský klub Dubá, který spadá pod Český rybářský svaz z.s., a schází se
pravidelně v klubovém domě v Dubé. V rámci klubu fungujel i rybářský kroužek. Ten napomáhá získat
jeho členům rybářský lístek, kdy musí složit zkoušky z oblasti rybářství, biologie ryb a rybářských
předpisů. V kroužku se mimo jiné rozvíjí dovednosti malých rybářů při rybolovu, ochrana přírody a vztah
k přírodě. V rámci kroužku se navštěvuje každoroční výlov rybníka a výlety nejen za rybolovem. Více
informací k rybářskému klubu je k nalezení zde: http://rybarsky-klub-duba.funsite.cz/.
Zámek Berštejn
Zámek Berštejn byl postaven roku 1556 Adamem Berkou z Dubé. Zámek vlastnil i Albrecht z Valdštejna.
Zámek byl zrekonstruován v 90. letech a v současné době nabízí hostům místo pro svatby, oslavy
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a firemní akce s ubytováním na zámku. Pro hosty i veřejnost je dostupné devíti jamkové golfové hřiště
nebo tenisový kurt. V zámeckém parku se konalo i několik filmových natáčení. Více informací o zámku
je k nalezení zde: http://www.berstejn.com/.
Florbalová akademie Dubá
V roce 2019 založila Základní škola Dubá (za podpory města Dubá) ve spolupráci s Florbalovým klubem
FBC Česká Lípa florbalovou akademii, jejímž cílem je rozvíjení nadšení ke sportu, budování správných
sportovních návyků a sportovního růstu mládeže. Akademie nabízí šanci nakouknout do profesionálního
florbalu, protože FBC Česká Lípa hraje extraligu – nejvyšší úroveň v ČR. Tréninky jsou pro dívky
i chlapce od sedmi let a probíhají každý týden ve školní tělocvičně.
Sportovně střelecký klub Dubá z.s.
Střelecký klub funguje v Dubé již celou řadu let. Spolek v současné chvíli obsahuje 32 členů, kteří zde
pravidelně trénují. Střelnice není běžně dostupná veřejnosti, a tak se může laik dostat na střelnici pouze
jako návštěva v doprovodu člena spolku. Střelecký klub se v současné době pokouší střelnici
zrekonstruovat, aby mohla být dostupná i veřejnosti. Na střelnici mají akce místní myslivci, městští
strážníci nebo pionýrský tábor v Nedamově. Na střelnici se každoročně koná memoriál.
(Poznámka: Střelecký klub odkoupil střelnici od města Dubá a bude se snažit jí zrekonstruovat v dalších
letech. Aktuálně není střelnice veřejnosti dostupná, protože nesplňuje normy bezpečnosti.)
Klub malých Dubáčků , z.s.
Jedná se o rodinné centrum, které pořádá pravidelná setkání, kurzy i jednorázové akce pro děti a celé
rodiny, na které jsou zváni všichni rodinní příslušníci, kamarádi, občané Dubé a okolí nebo jen
návštěvníci Dubé. Klub organizuje rozmanité aktivity všeho druhu od kultury, přes sport, výlety, grilování
až po besedy. Členové platí roční příspěvek, ale klub je podporován hlavně městem Dubá. Na druhou
stranu se klub stará o velkou část společenských akcí a akcí pro děti na území města. V loňském roce
byl tvůrcem a iniciátorem řady tematických putování po městě. 3 Více informací o klubu je k nalezení
zde: https://kmd.estranky.cz/.
Fotoklub Dubá
Cílem Fotoklubu Dubá je sdružovat nadšené i amatérské fotografy z okolí Dubé a Českolipska. Náplní
fotoklubu jsou fotovýlety, zdokonalování se, soutěže, klubové i individuální výstavy a přiblížení krás
přírody Dubské pahorkatiny široké veřejnosti. Více informací na odkaze: www.fotoklubduba.estranky.cz.
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací
Spolek příležitostně pořádá v Panském domě výstavy či přednášky. Výstavy se týkají malířské,
fotografické, sochařské a grafické oblasti, při čemž každá výstava je svým tématem i zpracováním
ojedinělá. Časté jsou náměty výstav se týkají přírody, zvířat, obrazů nebo fotografií lidí. Často
skloňovanou osobností přednášek je Karel Hynek Mácha, který měl k Dubé vztah. Více informací
k tomuto spolku je k nalezení zde: http://www.pspolek.cz/.
MS Výr – Dubá – Deštná
Myslivecký spolek „MS Výr – Dubá – Deštná“ zajišťuje ochranu přírody a krajiny a společné provádění
myslivosti. Každoročně je pořádáno několik honiteb a naháněk. Ulovené trofeje za uplynulý lovecký rok
jsou vystaveny a hodnoceny na přehlídce trofejí v České Lípě. Spolek má zhruba 30 aktivních členů.
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Dubá
Sdružené spolupracuje s místní základní školou při jejím průběžném rozvoji. Nicméně v přípravě akcí
pro veřejnost není sdružení nijak zapojeno.
Kulturní komise města Dubá
Organizuje většinu sportovních a společenských jednorázových akcí ve městě, spolupracuje se školami
a místními spolky. Pořádané akce jsou v kulturním kalendáři města Dubá. Komise je volena starostkou
města. Kalendář je k nalezení na odkaz: https://www.mestoduba.cz/aktuality/kulturni-kalendar/?archiv=1.
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Bližší představu o aktivitách klubu lze získat např. na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=EgmstqZQuI0
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4.2 Analýza současného stavu nabídky volnočasových aktivit
V rámci analýzy nabídky infrastruktury pro volnočasové aktivity na území města Dubá bylo zjištěno
celkem 26 volnočasových zařízení (viz Mapa 3).
Mapa 3 Identifikace volnočasové infrastruktury města Dubá

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE
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Struktura identifikované volnočasové infrastruktury je následující:
•

11x dětské hřiště,

•

1x autokemp, jehož součástí je minigolf, dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště, stůl na
ping-pong, zázemí pro letní kino a koupaliště,

•

1x tenisové kurty (2 kurty), 1x fotbalové hřiště, 1x tělocvična ZŠ, 1x multifunkční venkovní hřiště,
1x workoutové hřiště, 1x střelnice, 1x lesopark, 1x knihovna, 1x panský dům, 1x klubový dům,
1x golfové hřiště a 3x budova v rekonstrukci.

Tabulka 3 Identifikace volnočasové infrastruktury města DubáTabulka 3 blíže identifikuje jednotlivá
volnočasová zařízení, jejich detailní popis je pak obsažen v rámci pasportizace (viz navazující
podkapitola 4.2.1).
Tabulka 3 Identifikace volnočasové infrastruktury města Dubá
ID

Identifikace zařízení

Využití zařízení
atletika (běh, vrh koulí a skok daleký) a míčové sporty
(malá kopaná, basketbal, vybíjená, nohejbal a volejbal)
koupaliště, minigolf, hřiště na nohejbal a volejbal, dětské
hřiště, stolní tenis, rybolov, lodičky, letní kino

1

Multifunkční hřiště v Dubé

2

Autokemp Dubá – Nedamov

3

Fotbalové hřiště TJ Slavoj Dubá, z.s.

fotbalové hřiště

4

Tenisové kurty TJ Slavoj Dubá, z.s.

tenisové hřiště

5

Tělocvična Základní školy Dubá

sportovní infrastruktura ZŠ – tělocvična

6

Dětské hřiště Mateřské škola Dubá

dětské hřiště

7

Dětské hřiště Dlouhá

dětské hřiště

8

Dětské hřiště Malá Strana

dětské hřiště

9

Dětské hřiště v ulici Luční

pískoviště a dvě prolézačky

10

Dětské hřiště pod náměstím

dětské hřiště

11

Dětské hřiště Deštná

dětské hřiště

12

Dětské hřiště Korce

dětské hřiště

13

Dětské hřiště Dřevčice

dětské hřiště

14

Dětské hřiště sídliště Na Výsluní

dětské hřiště

15

Dětské hřiště Penzion Deštná

dětské hřiště

16

Workoutové hřiště Colmex

workoutové hřiště (součást Autokempu Nedamov)

17

Lesopark Dubá

park s aktivitami pro děti („dětské hřiště“)

18

Panský dům

malířské, fotografické, sochařské a grafické výstavy

19

Klubový dům

ZUŠ, dětské kroužky, mateřské centrum, rybářský kroužek,
fotografický klub, keramická dílna

20

Sportovně střelecký klub Dubá z.s.

střelnice

21

Golfové hřiště na zámku Berštejn

golfové hřiště

22

Hřiště (plácek) v Nedvěží

volejbalové hřiště a pískoviště

23

Městská knihovna Dubá (vč. Klubu seniorů)

knihovna a klub seniorů

24

Bývalá sušárna chmele

aktuálně bez využití (je v rekonstrukci)

25

Bývalý hotel Slavie Dubá

aktuálně bez využití (je v rekonstrukci)

26

Bývalá budova kina

aktuálně bez využití (je v soukromém vlastnictví)
(Pozn.: V září 2021 zde proběhla první diskotéka pod novým majitelem.)

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE
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4.2.1 Pasport zařízení pro volnočasové aktivity
V této podkapitole je provedena pasportizace zařízení pro volnočasové aktivity na území města Dubá.
Ke každé položce pasportu jsou zpracovány následující parametry (ty blíže vysvětluje Tabulka 4):
• Umístění,
• Popis,
• Využití,
• Cílové skupiny,
• Dostupnost veřejnosti,
• Aktuální foto,
• Rok výstavby,
• Rekonstruováno,
• Povrch,
• Technický stav,
• Majitel,
• Provozovatel,
• Komentář.
Tabulka 4 Vysvětlení parametrů pasportu volnočasových zařízení města Dubá
Parametr

Vysvětlení

Umístění (GPS)

Identifikace ulice, ve které se daná infrastruktura nachází. Jelikož řada položek nemá vlastní
číslo popisné, tak je definována i přesnější poloha dle GPS souřadnic.

Popis

Uvedení základní charakteristiky volnočasového zařízení.

Využití

Specifikace volnočasových aktivit, ke kterým je zařízení určeno.

Cílové skupiny

Identifikace skupin uživatelů, na které je zařízení zacíleno.

Dostupnost
veřejnosti

Stanovení termínů, ve kterých je zařízení přístupné veřejnost.

Aktuální foto

Fotodokumentace ze září 2021.

Rok výstavby

Rok, ve kterým bylo zařízení poprvé zprovozněno.

Rekonstruováno

Uvedení let, ve kterých došlo k významné rekonstrukci zařízení.

Povrch

Specifikace užitých materiálů.

Technický stav

Klasifikace technického stavu do některého z těchto 4 kategorií:
•
vynikající, nevyžaduje žádné investice,
•
dobrý, vyžaduje pouze drobné investice,
•
dobrý, vyžaduje ale větší investice,
•
špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy,
•
zcela nevyhovující, vyžaduje kompletní rekonstrukci.
(Poznámka: Může být členěno dle jednotlivých prvků, ze kterých se zařízení skládá.)

Majitel

Uvedení vlastníka daného volnočasového zařízení.

Provozovatel

Uvedení provozovatele volnočasového zařízení.

Komentář

Doplňující komentář vztahující se typicky k technickému stavu nebo k budoucím plánům.

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE
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ID

Multifunkční hřiště v Dubé

1

Umístění (GPS)

ulice Malá Strana – pozemková parcela 184/4 (50.5424700N, 14.5392628E)
Třídráhový běžecký ovál (160 m) s rovinkou pro sprint na 60 m a pro skok daleký.

Popis

Multifunkční hřiště s lajnováním a prvky pro malou kopanou 40x20 m, 2x basketbal 13x20 m,
2x volejbal či vybíjenou 9x18 m.

Využití

Atletika (běh, vrh koulí a skok daleký) a míčové sporty (malá kopaná, basketbal, vybíjená,
nohejbal a volejbal).

Cílové skupiny

základní škola, mateřská škola, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

ve dny školní výuky: 15:00 – 20:00
ve dny pracovního volna a školních prázdnin: 8:00 – 20:00

Aktuální foto

Rok výstavby

2020

Rekonstruováno

-

Povrch
Technický stav

umělá tráva s křemičitým vsypem na štěrkovém podkladu (hřiště)
sportovní polyuretanový povrch na bázi EPDM a SBR granulátu, tzv. „tartan“ (atletický ovál)
vynikající, nevyžaduje žádné investice
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ID

Multifunkční hřiště v Dubé

1

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Chybí prvky pro některé technické atletické disciplíny (např. skok do výšky, hod oštěpem).
Chybí osvětlení, které by rád využil místní fotbalový klub dětí pro tréninky. Hřiště nelze využít
pro florbal a ani pro hod kriketovým míčkem, aby nedošlo k poškození povrchu hřiště.

ID

2

Autokemp Dubá – Nedamov

Umístění (GPS)

Nedamov – Dubá 471 41 (50.5371131N, 14.5561133E)

Popis

Autokemp nabízí řadu volnočasových aktivit – 9 drah na minigolf, dětské hřiště se 3 hracími prvky,
1 víceúčelové sportovní hřiště, 1 stůl na ping-pong, zázemí pro letní kino či koupání v Černém
rybníku vč. pronájmu lodiček. Součástí autokempu je také workoutové hřiště, které je v této
Koncepci pasportizováno samostatně (ID 17). Autokemp nabízí 18 ubytovacích chatek.

Využití

Míčové sporty (volejbal, nohejbal, badminton, stolní tenis), venkovní fitness nářadí, dětské
hřiště (houpačky, prolézačky), minigolf, lodičky, rybaření, koupaliště, letní kino.

Cílové skupiny

rodiny s dětmi, senioři, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

provozní doba kempu: květen–září
koupaliště: červen-srpen 10:00–18:00

Aktuální foto
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ID

Autokemp Dubá – Nedamov

2

Aktuální foto

Rok výstavby

průběžně
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ID

Autokemp Dubá – Nedamov

2

Rekonstruováno

průběžně

Povrch

tráva, kačírek, umělý povrch

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice
(minigolf a stolní tenis vyžadují větší opravu nebo výměnu)

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Velice rozsáhlá nabídka volnočasových aktivit vzhledem k velikosti autokempu. Celý kemp
je v dobrém stavu, až na minigolf a stolní tenis. Minigolf – 6 z 9 drah je ve vyhovujícím stavu,
ostatní 3 vyžadují obměnu / opravu, celkově je potřeba odstranit plevel kolem všech drah.
Stolní tenis – stůl je nezbytné nově natřít. Vstupné 50 Kč se vybírá pouze v červenci a srpnu.

ID

Fotbalové hřiště TJ Slavoj Dubá, z.s.

3

Umístění (GPS)

Českolipská 66, Dubá 471 41 (50.5439911N, 14.5446683E)

Popis

Fotbalové hřiště o délce 100 m a šířce 60 m (tj. splňující parametry „národního fotbal. hřiště“).

Využití

Fotbal – oddíl mládeže a mužů.

Cílové skupiny

děti v mladším školním věku (7-11 let) a starším školním věku (12-15 let), sportovní organizace

Dostupnost
veřejnosti

Dostupné pouze členům spolku, a to v rámci tréninků ve všední dny. O víkendech je hřiště
využívané pro ligové zápasy.

Aktuální foto

Rok výstavby

cca 1945

Rekonstruováno

průběžně

Povrch

tráva
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3

Fotbalové hřiště TJ Slavoj Dubá, z.s.

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice (hřiště)
špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy (zázemí a zábradlí)

Majitel

TJ Slavoj Dubá, z.s.

Provozovatel

TJ Slavoj Dubá, z.s.

Komentář

Dobrý stav hřiště. Část vybavení a zázemí je opotřebovaná a vyžaduje rekonstrukci (brány,
zábradlí, oplocení a zejména klubová budova se zázemím).

ID

ID

Tenisové kurty TJ Slavoj Dubá, z.s.

4

Umístění (GPS)

Českolipská 66, Dubá 471 41 (50.5447350N, 14.5449228E)

Popis

2 tenisové kurty pro rekreační hraní tenisu

Využití

Neorganizovaný rekreační tenis a organizovaný oddíl tenisu.

Cílové skupiny

děti v mladším (7-11 let) a starším školním (12-15 let) věku, veřejnost, sportovní organizace

Dostupnost
veřejnosti

ve dny školní výuky: 15:00–20:00
ve dny pracovního volna a školních prázdnin: 8:00–20:00

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěn

Rekonstruováno

průběžně

Povrch

antuka

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice (hřiště)
špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy (cvičná zeď, oplocení a plechová kůlnička)

Majitel

TJ Slavoj Dubá, z.s.

Provozovatel

TJ Slavoj Dubá, z.s.

Komentář

Kurty jsou v dostatečně dobrém stavu pro rekreační hru tenisu, je ale potřeba vyměnit
oplocení. Zároveň pak padá cvičná zeď, kterou bude zřejmě nutné zbourat a postavit novou.
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ID

Tělocvična Základní školy Dubá

5

Umístění (GPS)

Dlouhá 113/100, Dubá 471 41 (50.5408422N, 14.5390456E)

Popis

Tělocvična základní školy, kterou je možné si v případě dostupnosti pronajmout.

Využití

Míčové sporty (fotbal, florbal, vybíjená, basketbal, házená), gymnastika

Cílové skupiny

základní škola, veřejnost, sportovní organizace

Dostupnost
veřejnosti

ve všední dny: 15:00–20:00
o víkendech: 8:00–20:00

Aktuální foto

Rok výstavby

1988–89

Rekonstruováno

2008 okna, 2013 zateplení (střecha)

Povrch

parkety

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice (tělocvična)
špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy (zázemí)

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Tělocvična je ve skvělém stavu, díky poslední rekonstrukci. Nicméně zázemí (sociální
zařízení a šatny) je potřeba kompletně zrekonstruovat / modernizovat.
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ID

Dětské hřiště Mateřské školy Dubá

6

Umístění (GPS)

Luční 28, Dubá 471 41 (50.5392883N, 14.5446369E)

Popis

Dětské hřiště Mateřské školy Dubá s více než pěti herními prvky.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (šplhání, skluzavka, houpačky).

Cílové skupiny

mateřská škola, děti v předškolním věku

Dostupnost
veřejnosti

pouze o prázdninách, a to jen částečně

Aktuální foto

Rok výstavby

-

Rekonstruováno

2009, 2020

Povrch

Tráva, pod herními prvky pryž a kačírek.

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Některé herní prvky jsou starší a jsou v lehce zhoršeném technickém stavu.
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ID

Dětské hřiště Dlouhá

7

Umístění (GPS)

ulice Dlouhá – Dubá 471 41 (50.5404408N, 14.5394792E)

Popis

Dětské hřiště s lezeckými prvky u ZŠ Dubá.

Využití

Lezení a šplhání pro děti.

Cílové skupiny

děti v předškolním věku (3-6 let) a mladším školním věku (7-11 let)

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

2006

Rekonstruováno

-

Povrch

dřevěné hřiště položené na pískovém podkladu

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Hřiště vzhledem ke svému stáří dosluhuje – pískový podklad je výrazně prorostlý trávou,
ohraničení dopadové plochy je ve špatném stavu a samotné herní prvky vyžaduje náročnou
údržbu vzhledem k jejich stáří. Na jaře 2022 by hřiště mělo projít kompletní rekonstrukcí.
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ID

Dětské hřiště Malá Strana

8

Umístění (GPS)

ulice Malá Strana – Dubá 471 41 (50.5418247N, 14.5395942E)

Popis

Dětské hřiště, které se skládá z více než 5 herních prvků a nabízí řadu aktivit pro děti.

Využití

Lezení, šplhání, houpačky, klouzačka a pískoviště pro děti.

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

2005

Rekonstruováno

probíhá průběžná obměna, chybí však původní zastřešení jednoho z herních prvků

Povrch

dřevěné hřiště na travnatém povrchu

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Jedná se o starší hřiště, které je ve špatném stavu, ale je zatím stále provozuschopné.
Na jaře 2022 by mělo projít kompletní rekonstrukcí.
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ID

Dětské hřiště v ulici Luční

9

Umístění (GPS)

ulice Luční – Dubá 471 41 (50.5385964N, 14.5432708E)

Popis

Pískoviště, dvě prolézačky a trampolína.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (prolézačky a skákání na trampolíně).

Cílové skupiny

děti v předškolním, mladším školním a starším školním věku

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

cca 1995

Rekonstruováno

- (průbíhá pouze průběžná údržba vč. nanášení nového nátěru prolézaček)

Povrch

tráva a písek

Technický stav

zcela nevyhovující, vyžaduje kompletní rekonstrukci

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Na trampolínu se složili místní obyvatelé, není ve vlastnictví města. Na jaře 2022 by mělo
projít kompletní rekonstrukcí, plánovanou součástí je trampolína zapuštěná v zemi.
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ID

Dětské hřiště pod náměstím

10

Umístění (GPS)

Školní 82/43, 471 41 Dubá (50.5398403N, 14.5413958E)

Popis

Věžička se skluzavkou a menším pískovištěm.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti.

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

2015

Rekonstruováno

-

Povrch

tráva

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice (věžička se skluzavkou)
špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy (pískoviště a oplocení)

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Aktuálně není v plánu úprava / rozšíření tohoto hřiště. Pískoviště a některé plaňky v plotu by
ale potřebovaly údržbu.

ID

Dětské hřiště Deštná

11

Umístění (GPS)

Deštná 9, 472 01 (50.5220108N, 14.5166161E)

Popis

Dětské hřiště s řadou volnočasových prvků – prolézačky, houpačky, skluzavka, pískoviště,
altán se dvěma pivními sety, stůl na stolní tenis, travnatý plácek s brankami a lavičky.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (houpačka, skluzavka).

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě
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ID

Dětské hřiště Deštná

11

Aktuální foto

Rok výstavby

2020

Rekonstruováno

-

Povrch

dřevěné prvky na travnatém povrchu, betonová zámková dlažba pod ping-pongovým stolem

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice
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ID

Dětské hřiště Deštná

11

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Hřiště je nově postavené, takže je ve vynikajícím stavu. Hřiště se nachází za obchodem,
potažmo za hospodou, u kostela.

ID

Dětské hřiště Korce

12

Umístění (GPS)

Korce – Dubá 472 01 (50.5390278N, 14.6035486E)

Popis

Nově realizované dětské hřiště se 2 typy herních prvků (4 houpačky – 2 klasické, 1 vahadlová,
1 houpací kruh; 1 lanové centrum o 4 překážkách).

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (houpačky) a lanové centrum pro malé děti.

Cílové skupiny

děti v předškolním, mladším školním a starším školním věku

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

2020

Rekonstruováno

-

Povrch

Tráva a kačírek.

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Hřiště je nově postavené, takže je ve vynikajícím stavu.
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ID

Dětské hřiště Dřevčice

13

Umístění (GPS)

Dřevčice 35, Dubá 472 01 (50.5766172N, 14.4961736E)

Popis

Nově realizované dětské hřiště se 3 houpaček – houpací kůň, houpací kruh, vahadlová houpačka.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (houpačky).

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

0

Rok výstavby

2020

Rekonstruováno

-

Povrch

tráva a hlína

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Hřiště je nově postaveno, takže je ve velmi dobrém stavu.
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ID

Dětské hřiště sídliště Na Výsluní

14

Umístění (GPS)

Na Výsluní, 471 41 Dubá (50.5423489N, 14.5424542E)

Popis

Dětské hřiště s řadou herních prvků – hrazdy, houpačky, stěny s lezeckými prvky, skluzavka,
vahadlová houpačka, houpací kůň, pískoviště a tabule. Na hřiště jsou osazeny 3 lavičky.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (lezení, gymnastika, houpačky, pískoviště).

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

2020

Rekonstruováno

-

Povrch

kačírek a tráva

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Dětské hřiště je situováno na relativně úzké ploše mezi 2 komunikacemi a je tak prostorově
děleno na dvě části.
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ID

Dětské hřiště Penzion Deštná

15

Umístění (GPS)

Deštná 4, 472 01 Dubá (50.5219447N, 14.5136917E)

Popis

Věžička se skluzavkou a houpačka.

Využití

Volnočasová aktivita pro děti (houpačka, skluzavka).

Cílové skupiny

základní škola, mateřská škola, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěno

Rekonstruováno

-

Povrch

dřevěné prvky na travnatém povrchu

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice

Majitel

Penzion Deštná

Provozovatel

Penzion Deštná

Komentář

-
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ID

Workoutové hřiště Colmex (Autokemp Dubá – Nedamov)

16

Umístění (GPS)

Autokemp Nedamov, 472 01 Dubá (50.5370142N, 14.5554497E)

Popis

Venkovní workoutové hřiště, které se nachází v autokempu Dubá.

Využití

Posilovací hřiště pro veřejnost.

Cílové skupiny

veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

provozní doba kempu: květen–září

Aktuální foto

Rok výstavby

2016

Rekonstruováno

-

Povrch

kačírek

Technický stav

dobrý, vyžaduje pouze drobné investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Hřiště je v dobrém stavu. Nicméně jsou identifikovány nedostatky v revizní zprávě – 2 šrouby
je potřeba opravit a okraj dopadové plochy je nutné vyměnit.

Stránka 33

ID

Lesopark Dubá

17

Umístění (GPS)

Nedamovská 1/153, 471 41 Dubá (50.5389742N, 14.5480636E)

Popis

Lesopark, ve kterém vede stezka nabízející aktivity pro děti.

Využití

Aktivity pro děti: kreslení, házení, skládání a pletení.

Cílové skupiny

děti v předškolním, mladším školním a starším školním věku, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

-

Rekonstruováno

2020 – obnova cest pro veřejnost

Povrch

hlína

Technický stav

nelze hodnotit

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Herní prvky jsou domácky vyrobené a nejsou pevně ukotvené. Nejedná se o certifikované
herní prvky. Lesopark do budoucna nabízí řadu možností pro doplnění stálých herních prvků
a laviček. Zároveň je potřeba nadále průběžně udržovat cesty, ořezávat stromy a popřípadě
kácet nebezpečné stromy. Stráně některých cest je z pohledu bezpečnosti vhodné zpevnit,
aby se cesty, které jsou v prudkém svahu, nesypaly.
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18

Panský dům

Umístění (GPS)

Školní 192, 471 41 Dubá (50.5402642N, 14.5403919E)

Popis

Budova pošty, ve které přes prázdniny v horním patře funguje Podbezdězský spolek
intelektuální, poetický a okrašlovací.

Využití

Malířské, fotografické, sochařské a grafické výstavy. Besedy a přednášky.

Cílové skupiny

veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

pokud se koná výstava, přednáška nebo beseda

ID

Aktuální foto

Rok výstavby

před rokem 1843

Rekonstruováno

postupně (výměna oken, oprava střechy)

Povrch

-

Technický stav

dobrý, vyžaduje ale větší investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Dům potřebuje opravit fasádu a výrazně investovat do dvora, který je v tuto chvíli zavřen
a znepřístupněn.
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ID

Klubový dům

19

Umístění (GPS)

Dlouhá 86/104, 471 41 Dubá (50.5403417N, 14.5404350E)

Popis

Klubový dům naproti ZŠ Dubá, který disponuje zázemím pro společenské aktivity. Dále zde
od 09/2021 funguje nově otevřena pobočka Základní umělecká školy Doksy.

Využití

ZUŠ, dětské kroužky, mateřské centrum, rybářský kroužek, fotografický klub, keramická dílna.

Cílové skupiny

základní škola, mateřská škola, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

v rámci klubů / pondělí až pátek otevřeno mateřské centrum / víkendové akce příležitostně

Aktuální foto

Rok výstavby

2. polovina 19. století

Rekonstruováno

průběžně

Povrch

-

Technický stav

dobrý, vyžaduje ale větší investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Potřeba výměna oken a střechy.
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ID

Sportovně střelecký klub Dubá, z.s.

20

Umístění (GPS)

Nový Berštejn, pozemková parcela 461/2 – k. ú. Dubá (13 50.5380481N, 14.5443153E)

Popis

Střelnice pro sportovní střelbu.

Využití

Trénink sportovní střelby.

Cílové skupiny

členové Sportovně střeleckého klubu Dubá

Dostupnost
veřejnosti

v rámci fungování klubu

Aktuální foto

Rok výstavby

cca 1983

Rekonstruováno

-

Povrch

travnatý

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

Sportovně střelecký klub Dubá, z.s.

Provozovatel

Sportovně střelecký klub Dubá, z.s.

Komentář

V roce 2020 město prodalo areál střelnice Sportovně střeleckému klubu Dubá, z.s. V příštích
letech je potřeba rekonstrukce veškerého zázemí střelnice.
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ID

Golfové hřiště na zámku Berštejn

21

Umístění (GPS)

Nový Berštejn 10, 472 01 Dubá (50.5485153N, 14.5450889E)

Popis

Devíti jamkové golfové hřiště v rámci areálu zámku Berštejn.

Využití

Golfové hřiště dostupné pro ubytované i pro veřejnost, nutná rezervace předem.

Cílové skupiny

hoteloví hosté, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

na základě rezervace předem, hřiště nemá stálou provozní dobu

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěno

Rekonstruováno

nezjištěno

Povrch

tráva

Technický stav

vynikající, nevyžaduje žádné investice

Majitel

Miroslav Slezák

Provozovatel

Miroslav Slezák

Komentář

Hřiště je v dostatečném stavu pro rekreační hru golfu.
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ID

Hřiště (plácek) v Nedvězí

22

Umístění (GPS)

Dražejov u Dubé – Nedvězí, pozemková parcela 614/4 (50.5058833N, 14.5372539E)

Popis

Neoficiální hřiště na volejbal a pískoviště na městském pozemku.

Využití

Volejbal a volnočasové aktivity dětí (pískoviště).

Cílové skupiny

děti v předškolním a mladším školním věku, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

nepřetržitě

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěn

Rekonstruováno

-

Povrch

písčitý

Technický stav

zcela nevyhovující, vyžaduje kompletní rekonstrukci

Majitel

město Dubá

Provozovatel

-

Komentář

Je vhodná kompletní revitalizace prostoru vč. osazení herních prvků pro děti.
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ID

Městská knihovna Dubá (vč. Klubu seniorů)

23

Umístění (GPS)

Luční 28, 471 41 Dubá (50.5389100N, 14.5444278E)

Popis

Sídlo Městské knihovny Dubá s místností pro Klub seniorů v Dubé, nachází se v areálu
Mateřské školy Dubá.

Využití

klub seniorů, knihovnické činnosti, příležitostné akce pro žáky ZŠ a děti z MŠ

Cílové skupiny

senioři, mateřské školy, základní školy, veřejnost

Dostupnost
veřejnosti

středa: 16:00 – 18:00 hod.
čtvrtek: 15:00 – 17:00 hod.

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěn

Rekonstruováno

nezjištěno

Povrch

-

Technický stav

dobrý, vyžaduje ale větší investice

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Vyžaduje investice do interiéru – především elektroinstalace a sociální zařízení.
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ID

Bývalá sušárna chmele

24

Umístění (GPS)

Jana Roháče 195, 471 41 Dubá (50.5364981N, 14.5411861E)

Popis

Bývalá sušárna chmele, která je aktuálně rekonstruována s vizí pořádání společenských akcí.

Využití

Aktuálně bez využití.

Cílové skupiny

-

Dostupnost
veřejnosti

1 x za rok, v rámci konání Dnů evropského dědictví

Aktuální foto

Rok výstavby

před rokem 1877

Rekonstruováno

probíhá rekonstrukce

Povrch

-

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Má velký potenciál vybudování atraktivního zázemí pro volnočasové aktivity. Již je zde
vybudováno moderní sociální zařízení.
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ID

Bývalý hotel Slavie Dubá

25

Umístění (GPS)

Českolipská 217/48, 471 41 Dubá (50.5405083N, 14.5427664E)

Popis

Bývalý hotel Slavie Dubá, která je aktuálně rekonstruován s vizí vybudování víceúčelového
sálu pro pořádání větších společenských akcí (např. plesy).

Využití

Aktuálně bez využití.

Cílové skupiny

-

Dostupnost
veřejnosti

-

Aktuální foto

Rok výstavby

před rokem 1843

Rekonstruováno

probíhá rekonstrukce

Povrch

-

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

město Dubá

Provozovatel

město Dubá

Komentář

Má velký potenciál vybudování vhodné zázemí pro společenské akce (např. taneční lekce).

Stránka 42

ID

Budova bývalého kina

26

Umístění (GPS)

Českolipská 268/60, 471 41 Dubá (50.5428333N, 14.5436328E)

Popis

Budova bývalého kina v soukromém vlastnictví, která je v současné době rekonstruována.

Využití

Aktuálně bez využití, začínají zde probíhat diskotéky.

Cílové skupiny

-

Dostupnost
veřejnosti

-

Aktuální foto

Rok výstavby

nezjištěn

Rekonstruováno

probíhá rekonstrukce

Povrch

-

Technický stav

špatný, vyžaduje výrazné investice do obnovy

Majitel

soukromý majitel (2 fyzické osoby)

Provozovatel

soukromý majitel (2 fyzické osoby)

Komentář

Je od roku 2015 v soukromém vlastnictví. Aktuálně probíhá rekonstrukce, po jejíž realizaci
bude budova využívána nejspíše jako hudební klub, nebo obdobné zařízení. Před zahájením
rekonstrukce zde byla provozována diskotéka, poté chvíli jako pizzerie.
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4.3 Analýza systému podpory volnočasových aktivit
Město Dubá poskytuje finanční podporu místním organizacím, které vytvářejí nabídku volnočasových
aktivit. Relativně stabilní finanční podpora 3 takovýchto subjektů v celkovém objemu zhruba 450 tis. Kč
/ rok je alokována od roku 2018 (viz Tabulka 5), a to formou neinvestičních individuálních dotací
z rozpočtu města na základě veřejnoprávní smlouvy. Prostředky jsou určené k úhradě nákladů na
činnost příjemců těchto dotačních prostředků.
Poskytovaná finanční podpora není realizovaná v rámci systematického dotační programu, do kterého
by se mohli přihlašovat žadatelé. V tomto ohledu ale není vyžadována změna, jelikož subjekty mohou
o finanční prostředky požádat a všemi těmito žádostmi se město zabývá. A vzhledem k menší velikosti
Dubé a malému počtu potenciálních žadatelů by zavedení dotačního programu znamenalo nepřiměřenou
administrativní zátěž jak pro město, tak zejména pro stávající příjemce. Potenciál pro zefektivnění
stávajícího procesu však nabízí zavedení jednotného termínu, do kterého je možné o dotaci požádat.
Nad rámec údajů zachycených v tabulce níže dostal v roce 2017 Karate klub Beringin, z.s. finanční dar
o objemu 15 000 Kč na doplnění cvičebního materiálu a tatami pro děti. Dále pak Klub malých Dubáčků,
z.s. obdržel finanční dar ve výši 15 000 Kč na financování výdajů spojené s činností rodinného centra.
V neposlední řadě obdržel v posledních letech myslivecký spolek MS Výr – Dubá – Deštná příspěvek
na rekonstrukci střechy, či na nákup dřeva a s místní organizací Českého rybářského svazu uzavřelo
město Dubá 1. 11. 2019 smlouvu o spolupráci, předmětem je poskytnutí rybníku pouze za jeho údržbu.
Tabulka 5 Analýza finanční podpory města Dubá pro místní volnočasové organizace v období 2017–2021

Identifikace subjektu
(příjemce dotace)
Klub malých Dubáčků, z.s.
TJ Slavoj Dubá, z.s.
Karate klub Beringin, z.s.

Výše neinvestiční dotace
2017

2018

2019

2020

2021

-

210 000 Kč

210 000 Kč

210 000 Kč

210 000 Kč

160 000 Kč

180 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

-

35 000 Kč

40 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování z Úřední desky města Dubá

Město organizuje jednorázové akce, ze sportu pravidelně Sportovní hry na začátku léta a Svatováclavský
běh na podzim, dále řadu kulturních akcí v průběhu celého roku, např. masopust, Letní Slavnosti,
provozuje přes léto letní kino, Mezinárodní jazzové dny, pravidelnou podzimní akcí jsou Dny evropského
dědictví u sušárny chmele nebo společné rozsvěcení stromku na začátku adventu. Při organizaci
spolupracuje také s místní MŠ, ZŠ a veřejností.
Město neorganizuje sportovní či volnočasové akce regionálního či nadregionálního rozsahu, není
k tomu vytvořena potřebná infrastruktura. Město prakticky ani nevlastní žádnou významnou sportovní
infrastrukturu, kterou by mohlo např. poskytovat sportovním organizacím za zvýhodněných podmínek.
Poskytována není ani přímá materiální podpora místních organizací, či akcí organizovaných těmito
organizacemi (patrně z důvodu absence poptávky po této podpoře ze strany klubů a spolků) a vhledem
k menší velikosti města není zaveden systém odměňování výjimečných sportovních výkonů jednotlivců,
nebo sportovních oddílů a není řešena ani podpora trenérské činnosti.
Město však poskytuje zdarma propagaci všem spolkům a také lokálně pořádaným akcím, pokud si o ni
pořadatelé řeknou. Propagace probíhá na webu města, v Mobilním rozhlase a na Facebookovém profilu
města. Informace o akcích město zasílá i do datového skladu Libereckého kraje.
Jediná tělocvična ve městě (v rámci ZŠ Dubá) je městem poskytována pro aktivity zacílené na místní
děti také zcela zdarma. Pro pořádání volnočasových aktivit mimo běžnou výuku ve škole a školce pak
město poskytuje místním organizacím zvláštní finanční podporu, kterou organizace vyúčtovávají
samostatně. Ve škole se jedná především o výdaje na chovatelský kroužek, plavání pro starší děti nebo
lyžařský výcvik. Ve školce pak pořádání Pohádkového lesa, školení výlety, sboráček nebo kroužek
angličtiny. Myslí se i na seniory, pro které jsou pořádány zájezdy či hudební odpoledne a mají i svoji
klubovnu v knihovně (jedna samostatná místnost s kuchyňkou), jejíž veškerý provoz hradí město.
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4.4 SWOT analýza
V rámci této kapitoly je proveden SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby rozvoje města Dubé z pohledu volnočasových aktivit a volnočasové infrastruktury.
Silné stránky

Příležitosti

Čistý vzduch, přívětivé klima a hezká příroda

Realizace již rozpracovaných projektů a nápadů na
rozvoj cyklostezek a volnočasové infrastruktury

Aktivita města v otázce rozvoje volnočasových aktivit

Růst nabídky volnočasových aktivit v rámci parků
a dalších volných veřejných prostranství

Aktivní spolupráce města se školskými zařízeními
a místními organizacemi (kluby a spolky)

Zajištění nabídky volnočasových aktivit v historických
budovách, které v současnosti nejsou využité

Fungující Kulturní komise, která řeší i oblast sportu

Zvyšování prostorové vyváženosti nabídky dětských
hřišť (růst dostupnosti hřišť pro všechny rodiny)

Aktivní osadní výbory

Namotivování a přimění místních obyvatel
k převedení trvalého bydliště, pokud tak ještě neučinili

Ochota lidí podílet se na rozvoji města

Využití ochoty lidí podílet se na rozvoji města

Zájem mladší generace (cca 5 až 18 let) o volnočasové
aktivity, resp. o současnou volnočasovou infrastrukturu

Využití poptávky po volnočasových aktivitách
chalupářů a návštěvníků v regionu

Slabé stránky

Hrozby

Absence prostor vhodných k pořádaní větších
společenských aktivit (chybí víceúčelový sál)

Vandalismus a ničení sportovních zařízení v majetku
města

Chybí skatepark, nebo prostor pro in-line bruslaře

Nedostatek finančních prostředků na provoz a údržbu
sportovní infrastruktury

Rezervy v procesu finanční podpory místních spolků
a klubů

Zasahování vlády do rozpočtového určení daně
a nejistota z pohledu financování rozvoje

Velké území, některé místní části nemají vlastní
(dětské) hřiště
Není vybudována síť cyklostezek, místní cyklotrasy
vedou všude pouze potřeba po silnici (problém
zejména směrem na sever, resp. na Doksy)
Velká část území je v CHKO a v centru města je
památková zóna, což omezuje rozvojové projekty
Nízký počet středních a velkých společností, tj. nízký
počet potenciálních sponzorů v oblasti rozvoje sportu
a sportovní infrastruktury
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
5. VIZE
Město Dubá je klidným historickým městem s rozmanitou nabídkou venkovních aktivit v krásné přírodě
a moderní infrastrukturou. Místní obyvatelé se aktivně zapojují do společenského dění a mají zájem
o zdravý životní styl. Jedná se o atraktivní lokalitu pro procházky, cykloturistiku a výlety. Je zde zajištěná
dobrá prostorová dostupnost kvalitních dětských hřišť a k dispozici je několik hojně využívaných hřišť
pro větší děti a mladistvé. Ve městě se také pravidelně konají společenské akce, jak pod širým nebem,
tak pod střechou. K tomu vhodně přispívá fungující spolupráce města jak s místními spolky a kluby, tak
se školskými zařízeními.

6. STRATEGICKÉ CÍLE
Město Dubá by se v příštích letech mělo systematicky zaměřit na rozvoj volnočasových aktivit v rámci
těchto 4 strategických cílů:
•

SC 1: Budování nové infrastruktury pro volnočasové aktivity,

•

SC 2: Prostorová vyváženost volnočasové infrastruktury,

•

SC 3: Údržba a rozvoj stávající infrastruktury,

•

SC 4: Podpora místních poskytovatelů volnočasových aktivit a vzájemná spolupráce.

7. OPATŘENÍ PRO BUDOUCÍ ROZVOJ
Jednotlivé strategické cíle jsou v této kapitole rozpracovány do úrovně konkrétních rozvojových
opatření. Ke každému opatření jsou kromě jeho názvu stanoveny tyto parametry (jednotlivé parametry
blíže vysvětluje Tabulka 6):
•

Období realizace,

•

Dopad do rozpočtu,

•

Gestor,

•

Komentář.

Tabulka 6 Stručné vysvětlení parametrů opatření

Vysvětlení

Parametr
Název opatření

Výstižné pojmenování opatření. U některých opatření je v závorce uvedena
vazba na pasportizaci (ID).

Období realizace

Specifikace let, ve kterých by bylo vhodné a reálné opatření realizovat.

Dopad do rozpočtu

Odhad finančního dopadu, lze rozdělit na investici a provoz.

Gestor

Odpovědná pozice za realizaci opatření.

Komentář

Bližší specifikace opatření, pokud není název dostatečně samovysvětlující.

Zdroj: Vlastní zpracování MOORE
Tabulka 7 Opatření pro SC 1: Budování nové infrastruktury pro volnočasové aktivity

1.1

Strategický cíl 1: Budování nové infrastruktury pro volnočasové aktivity
Název opatření

Hřiště pro seniory v parku poblíž bytového domu Požárníků 200

Období realizace

2023–2024

Dopad do rozpočtu

500 tis. Kč (cvičební prvky)

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Bytový dům na adrese Požárníků 200 nabízí sociální bydlení pro seniory.
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1.5

1.4

1.3

1.2

Strategický cíl 1: Budování nové infrastruktury pro volnočasové aktivity
Název opatření

Vybudování sportovního parku se zaměřením na mládež (např. stezka
pro in-line brusle, koloběžky a kola, malý skatepark či discgolf)

Období realizace

2022–2031

Dopad do rozpočtu

0,5 – 2 mil. Kč (dle rozsahu řešení)

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Bude vystavěno na pozemku mezi TJ Slavoj Dubá a hřbitovem, který město
Dubá dostalo v druhé polovině roku 2021, s podmínkou vybudování
sportovní infrastruktury do 10 let od darování.
V územním plánu je to jediný nevyužitý pozemek určený na sport.

Název opatření

Workout na víceúčelovém hřišti Dubá

Období realizace

2021

Dopad do rozpočtu

0,7 mil. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Mělo by být realizováno v říjnu – listopadu 2021 na parcelním čísle 184/4,
k. ú. Dubá.

Název opatření

Vybudování vhodného zázemí (sálu) pro větší společenské akce (ID 25)

Období realizace

2013–2031

Dopad do rozpočtu

Již zainvestováno přes 20 mil. Kč včetně nákupu budovy.
Zbývá 10–15 mil. Kč na zprovoznění sálu.

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Realizace by měla být možná v rámci rekonstrukce bývalého hotelu Slavia.

Název opatření

Transformace bývalé sušárny chmele na volnočasové zařízení (ID 24)

Období realizace

2013–2025

Dopad do rozpočtu

Již zainvestováno 14 mil. Kč, zbývá cca 5 mil. Kč na stavební část
a výstavu.

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Již je zrekonstruováno sociální zařízení (tj. toalety), kompletní venkovní
opláštění a vnitřní omítky se základními rozvody.

Tabulka 8 Opatření pro SC 2: Prostorová vyváženost volnočasové infrastruktury

2.1

Strategický cíl 2: Prostorová vyváženost volnočasové infrastruktury
Název opatření

Revitalizace hřiště v Nedvězí vč. osazení herních prvků pro děti (ID 22)

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

0,3 mil. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik ve spolupráci s osadním výborem NeDra
(tj. pro Nedvězí a Dražejov)

Komentář

-
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2.3

2.2

Strategický cíl 2: Prostorová vyváženost volnočasové infrastruktury
Název opatření

Vybudování dětského hřiště s „robinsonními prvky“ v Zakšíně

Období realizace

2022–2025

Dopad do rozpočtu

500 tis. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik ve spolupráci s osadním výborem Zakšín

Komentář

Nejdříve je potřeba zrealizovat tůň a stáhnout vodu z pozemku.

Název opatření

Realizace plácku na fotbal v Zátyní

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

200 tis. Kč

Gestor

město Dubá – tajemník ve spolupráci s osadním výborem Zátyní

Komentář

Byla vypovězena smlouva se zemědělcem, má roční výpovědní lhůtu.

Tabulka 9 Opatření pro SC 3: Údržba a rozvoj stávající infrastruktury

3.4

3.3

3.2

3.1

Strategický cíl 3: Údržba a rozvoj stávající infrastruktury
Název opatření

Kompletní rekonstrukce dětského hřiště Dlouhá (ID 7)

Období realizace

2022

Dopad do rozpočtu

513 tis. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Již v procesu, mělo by být realizováno na jaře 2022.

Název opatření

Kompletní rekonstrukce dětského hřiště Malá Strana (ID 8)

Období realizace

2022

Dopad do rozpočtu

726 tis. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Již v procesu, mělo by být realizováno na jaře 2022.

Název opatření

Kompletní rekonstrukce dětského hřiště v ulici Luční (ID 9)

Období realizace

2022

Dopad do rozpočtu

536 tis. Kč

Gestor

Město Dubá – investiční technik

Komentář

Již v procesu, mělo by být realizováno na jaře 2022.

Název opatření

Oprava minigolfových drah a stolu na stolní tenis v autokempu (ID 2)

Období realizace

2022-2024

Dopad do rozpočtu

500 tis. Kč včetně úpravy povrchu

Gestor

město Dubá – správce kempu

Komentář

Oprava se bude týkat min. 3 minigolfových drah. Je vhodné i vytrhat plevel.

Stránka 48

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

Strategický cíl 3: Údržba a rozvoj stávající infrastruktury
Název opatření

Dílčí opravy workoutového hřiště Colmex v autokempu (ID 16)

Období realizace

2022

Dopad do rozpočtu

10 tis. Kč

Gestor

město Dubá – správce kempu

Komentář

Je potřeba vyměnit okraj dopadové plochy a opravit dva šrouby.

Název opatření

Výměna oken a střechy Klubového domu (ID 19)

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

2,7 mil. Kč

Gestor

město Dubá – správce domů a bytů

Komentář

Střecha i okna jsou již ve velmi špatném stavu

Název opatření

Doplňování stálých herních prvků a laviček v lesoparku (ID 17)

Období realizace

průběžně

Dopad do rozpočtu

50 tis. Kč / rok – zatím probíhá dobrovolnicky bez dopadu

Gestor

město Dubá ve spolupráci s mateřským centrem

Komentář

Dosud probíhá díky dobrovolnické činnosti místních obyvatel, bude
zpracována studie využití a rozšíření území

Název opatření

Údržba cest (vč. zpevnění strání) a stromů v lesoparku (ID 17)

Období realizace

2022–2024

Dopad do rozpočtu

700 tis. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Některé cesty jsou v prudkém svahu a jsou potenciálně nebezpečné
(sypou se). Zároveň je potřeba předcházet pádům stromů a větví.

Název opatření

Doplnění infrastruktury pro starší děti (tj. od 10 let) – např. lezecká stěna

Období realizace

2024–2028

Dopad do rozpočtu

500 tis. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik

Komentář

Možné doplnění do plánovaného parku u TJ Slavoj Dubá nebo přestavění
bývalé čekárny u autobusového nádraží

Tabulka 10 Opatření pro SC 4: Podpora místních poskytovatelů volnočasových aktivit a vzájemná spolupráce

4.1

Strategický cíl 4: Podpora místních poskytovatelů volnočasových aktivit a vzájemná spolupráce
Název opatření

Rekonstrukce zázemí střelnice (ID 20)

Období realizace

- (není v gesci města)

Dopad do rozpočtu

- (není v gesci města)

Gestor

Sportovně střelecký klub Dubá z.s.

Komentář

Město Dubá střelnici prodalo s tím, že si spolek zrekonstruuje střelnici sám.
Dostatek finančních prostředků na to má, prodal budovu, která střelcům
patřila, kterou do té doby pronajímal. Spoluúčast města na rekonstrukci
není plánovaná, většina členů spolku není místních.
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4.5

4.4

4.3

4.2

Strategický cíl 4: Podpora místních poskytovatelů volnočasových aktivit a vzájemná spolupráce
Název opatření

Modernizace zázemí (sociální zařízení a šatny) tělocvičny ZŠ Dubá (ID 5)

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

cca 2 mil. Kč

Gestor

město Dubá – investiční technik ve spolupráci se ZŠ

Komentář

Je nutné nejdříve připravit odpovídající projekt.

Název opatření

Podpora rekonstrukce klubové budovy, zábradlí a oplocení fotbalového
hřiště TJ Slavoj Dubá, z.s. (ID 3)

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

nutná spoluúčast v případě získání dotace

Gestor

Předsednictvo TJ Slavoj Dubá

Komentář

Přípravu a drobnější úpravy je možné financovat z provozního příspěvku
města organizaci.

Název opatření

Podpora rekonstrukce oplocení a cvičné zdi v rámci tenisových kurtů
TJ Slavoj Dubá, z.s. (ID 4)

Období realizace

2023–2025

Dopad do rozpočtu

nutná spoluúčast v případě získání dotace

Gestor

Předsednictvo TJ Slavoj Dubá

Komentář

Přípravu a drobnější úpravy je možné financovat z provozního příspěvku
města organizaci.

Název opatření

Navázání spolupráce s vlastníkem budovy bývalého kina

Období realizace

Od roku 2022

Dopad do rozpočtu

-

Gestor

Kulturní komise

Komentář

Ověřit možnosti spolupráce
a společenských akcí.

pro

konání

některých

kulturních

8. ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO IMPLEMENTACI OPATŘENÍ
Základem úspěšné implementace této Koncepce je pravidelné vyhodnocování toho, zda jsou jednotlivá
opatření naplňována, či nikoliv. K tomu je potřeba pověřit jednoho zaměstnance Městského úřadu Dubá,
který 1x ročně zpracuje krátkou souhrnnou zprávu k plnění stanovených opatření během uplynulého
roku a ve stejné frekvenci bude zpracovávat i aktualizaci seznamu opatření, jehož výchozí podoba je
obsažena v kapitole „7 Opatření pro budoucí rozvoj“. K tomu bude vyžadována součinnost od vybraných
vedoucích pracovníků městského úřadu a od relevantních zástupců politické reprezentace města.
V průběhu let by tak mělo docházet, na základě vývoje technického stavu volnočasových zařízení, změn
potřeb města a jeho finančních možností, k doplňování nových opatření pod příslušné strategické cíle.
Takováto aktualizovaná podoba seznamu opatření má charakter „akčního plánu“ a měla by podléhat
schválení Zastupitelstvem města Dubá.
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9. ZÁVĚR
V analytické části Koncepce bylo identifkováno celkem 26 volnočasových zařízení na území města Dubá
(dětská hřiště, autokemp, tělocvična, fotbalové hřiště, tenisové kurty, víceúčelové hřiště apod.), která
jsou v rozdílném technickém stavu. Většinu z těchto zařízení vlastní a spravuje město Dubá (20 z 26),
ostatní jsou ve vlastnictví místních organizací (3) nebo fyzických osob (3).
Koncepce vytyčuje, na základě analýzy současného stavu rozvoje volnočasových aktivit města Dubá,
následující vizi: „Město Dubá je klidným historickým městem s rozmanitou nabídkou venkovních
aktivit v krásné přírodě a moderní infrastrukturou. Místní obyvatelé se aktivně zapojují do
společenského dění a mají zájem o zdravý životní styl. Jedná se o atraktivní lokalitu pro
procházky, cykloturistiku a výlety. Je zde zajištěná dobrá prostorová dostupnost kvalitních
dětských hřišť a k dispozici je několik hojně využívaných hřišť pro větší děti a mladistvé. Ve
městě se také pravidelně konají společenské akce, jak pod širým nebem, tak pod střechou.
K tomu vhodně přispívá fungující spolupráce města jak s místními spolky a kluby, tak se
školskými zařízeními.“ Výše citovaná vize se pak blíže rozpadá do 4 strategických cílů a 22 opatření
(tj. aktivit a projektů).
V rámci strategických cílů „SC 3: Údržba a rozvoj stávající infrastruktury“ a „SC 4: Podpora místních
poskytovatelů volnočasových aktivit a vzájemná spolupráce“ bylo navrženo celkem 14 opatření, pomocí
kterých by se mělo podařit dostat do roku 2025 všechna zjištěná volnočasová zařízení do vynikajícího
či alespoň dobrého stavu.
Strategické cíle „SC 1: Budování nové infrastruktury pro volnočasové aktivity“ a „SC 2: Prostorová
vyváženost volnočasové infrastruktury“ pak obsahují 8 konkrétních plánů na rozšíření nabídky
volnočasových zařízení na území města a jeho vybraných místních částí, které aktuálně tuto
infrastrukturu postrádají (Zakšín, Zátyní a Nedvězí).
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