Bystřice nad Pernštejnem
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První pís. zmínka: 1047 (975 let)
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PSČ: 593 01

Adresa URL: www.bystricenp.cz

Sportovní možnosti Bystřice nad Pernštejnem
Městem Bystřice nad Pernštejnem prochází několik cyklotras, z toho jedna mezinárodní s č. 1. Dále
turistické stezky. Významným sportovištěm pro město a okolí je Areál sportu a kultury s.r.o.
Areál sportu a kultury s.r.o. v Bystřici nad Pernštejnem
viz stránky zde
Areál vznikl v roce 2002. Areál nabízí víceúčelovou sportovní halu, venkovní koupaliště a
víceúčelové hřiště s písečným vsypem. V roce 2005 přibylo fotbalové hřiště s umělou trávou
III. generace v Domaníně a dále v roce 2006 ještě Sporthotel.
V roce 2012 dostala společnost do nájmu kulturní dům. Dalším sportovištěm, které Město Bystřice
vybudovalo již v roce 2009, byl atletický stadion Tomáše Dvořáka, ale jeho předání proběhlo v roce 2012.
Zatím posledním je v naší nabídce Centrum úpolových sportů, tzv. judárna, kterou Město vybudovalo při
ZŠ Nádražní.
Koupaliště
Venkovní koupaliště se 3 vyhřívanými bazény bylo dokončeno v roce 2002 v místě bývalé požární
nádrže.
Kromě bazénů je zde také terasa s celodenním bufetem, kde se mohou návštěvníci občerstvit, 2
hřiště na plážový volejbal, dětské koutek, skákací trampolína a stůl na stolní tenis. Po předchozí
dohodě lze pronajmout antukové tenisové hřiště nebo krytý tenisový kurt s umělou trávou s písečným
vsypem. Provoz koupaliště probíhá podle počasí od června do konce srpna.
Plavecký bazén – bazén se šesti plaveckými dráhami má rozměr 25x16m, jeho hloubka se pohybuje od
1,2-1,8m a teplota vody kolem 25°C. Stabilně jsou zde 2 dráhy určené výhradně k plavání. Bazén je
vybaven podvodním osvětlením.
Rekreační bazén – bazén je velký 12,5x12,5m, hloubka je od 0,6-1,0m a teplota vody 26°C. Je vybaven
stěnovými masážními tryskami, chrličem a blowerem.
Dětský bazén – nejmenší bazén vhodný pro malé děti. Jeho rozměr je 12,5x10,5m, hloubka od 0,2-0,4m
a teplota vody 26°C. V tomto bazénu je pro děti vodní hříbek a skluzavka.
Sportovní hala
Vnitřní bazén – rozměr je 12,5x6,5m, hloubka od 1,1-1,6 m a teplota vody je stabilně 28°C. Bazén má
bohatý rehabilitační program, který se skládá z protiproudu, dnových a stěnových masážních trysek a
bloweru. Příjemnou atmosféru v bazénu dotváří podvodní osvětlení.
Posilovna – skladba strojů uspokojí nejenom občasné návštěvníky, ale rádi si zde zacvičí i zkušení
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kulturisté. K dispozici je spinningové kolo, crossový trenažér, Abduktor, Leg-press, Multipress, Pec-deck, horní
a spodní kladka, protisměrné kladky, předkopávačka a zakopávačka, nejrůznější lavice a spousta
jednoručních i obouručních a dovažovacích činek.
Sportbar s mnoha aktivitami, které umožňují spojit sport se zábavou. Najdete zde:
dvě bowlingové dráhy Brunswick
dvě kuželkové dráhy Volmer
squashový kurt
billiard
mincovní fotbálek
dětský koutek
Ve společnosti sportovních fandů je možné sledovat nejrůznější sportovní přenosy. Pro uzavřenou
společnost, která si objedná celý suterén, zajistíme teplé i studené občerstvení dle vlastního výběru
včetně obsluhy.
Tělocvična – hala je tvořena hlavně tělocvičnou o rozměrech 47x24,7m. Víceúčelový povrch Taraflex
3D je vhodný pro všechny druhy sportů. Jedná se o průmyslově vyráběný umělý povrch s uzavřenou
buňkou, který výborně tlumí dopady a minimálně zatěžuje klouby.
Centrální hřiště má lajnování pro florbal, házenou, fotbal, basketbal, tenis, volejbal a nohejbal a k dispozici je
také vybavení tj. florbalové mantinely, sloupky, branky a elektricky ovládané centrální koše. Halu lze
spuštěním dvou zástěn rozdělit na samostatné třetiny, přičemž každá má cvičné koše na
basketbal a lajnování pro volejbal, nohejbal a na krajních hřištích i badminton. Je tu široká nabídka
gymnastického nářadí, velký světelný ukazatel pro jednotlivé sporty, podium a výkonná aparatura s
mikroportem pro aerobik, nejrůznější míče, hokejky, rakety, atd.
Halu využívají zejména místní školy, které nemají vlastní tělocvičnu, z ostatních zájemců jsou to
zejména florbalisté, fotbalisté, šermíři, tenisté, házenkáři, nohejbalisté, volejbalisté, stolní
tenisté a velmi často také ženy a dívky, které zde cvičí nejrůznější druhy aerobiku a rovněž
tanečníci. Divákům ke sledování soutěží slouží balkon ve druhém patře pro cca 100
návštěvníků. Tělocvična má i samostatné mobilní hlediště pro dalších cca 100 diváků.
Horolezecká stěna – patří mezi nejobtížnější v ČR. Projektoval ji Tomáš Pilka a poprvé u nás byla
je na ní umístěno cca 1 500 chytů, tři dřevěné a dvě pryskyřičné struktury. Dohled nad stěnou
převzali novoměstští rodáci Radek Jaroš, pokořitel 12 osmitisícovek a Pavel Jonák, několikanásobný
držitel ocenění ČHS za výstup roku. Skutečnou údržbu provádí místní oddíl Lezci z Vysočiny.
Fotbalové hřiště
Od roku 2004 je v provozu v Domaníně (místní část Bystřice n. P.) fotbalové hřiště s umělou trávou
3. generace SOCCER PRO. Hřiště je vzdáleno cca 3 km od haly, má rozměr 90x45m, je vybaveno umělým
osvětlením a lze jej využívat k tréninkům i zápasům. V areálu je rovněž víceúčelové hřiště s
umělou trávou s písečným vsypem.
Atletický stadion Tomáše Dvořáka
Vybudován a do provozu byl uveden v roce 2009 a slouží zejména pro školní výuku ZŠ a gymnázia.
Patronem tohoto hřiště je trojnásobný mistr světa a bývalý světový rekordman v desetiboji Tomáš
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Dvořák. Stadion se skládá ze tří částí:
fotbalové hřiště s umělou trávou o rozměrech 75x45m. Je vybaveno 4 házenkářskými brankami pro
tréninkové účely a umělým osvětlením. Mimo škol jej využívají i místní sportovní oddíly,
sportovní soustředění i místní veřejnost.

300m dlouhá atletická dráha s tartanem a sektorem pro sprinty, skok daleký, skok vysoký a vrhačským
sektorem.

víceúčelové hřiště s tartanem pro házenou, malý fotbal a cvičnými basketbalovými koši.
Sporthotel
Moderní turistická ubytovna Sporthotel se nachází v centru sportovních zařízení města Bystřice nad
Pernštejnem a je v provozu od roku 2006.
Přímo sousedí se sportovní halou s vnitřním bazénem, venkovním koupalištěm, fotbalovým
hřištěm a tenisovým areálem s tenisovou halou a 4 antukovými kurty. V těsné blízkosti je lehkoatletický
stadion Tomáše Dvořáka s tartanovým oválem, fotbalovým hřištěm s umělou trávou 3. generace,
skokanským a vrhačským sektorem, hřištěm na házenou, basketbal a tenis, dále téměř
pětikilometrová cyklostezka s oválem na in line brusle.
Celá sportovní zóna je situována na západním okraji města s možností přímého kontaktu s
přírodou.
Ubytování je vhodné pro sportovní soustředění, wellness víkendy nebo týdenní pobyty se
zaměřením na turistiku, cykloturistiku a rozmanitá cvičení. Nabízíme i pobyty pro rekreanty, zajištění
firemních akcí se zaměřením na sportovní vyžití, pro školní výlety a mnoho dalšího.
Samozřejmostí je úschova jízdních kol a případně ostatního sportovního vybavení v
uzamykatelných prostorách.
Sporthotel poskytuje ubytování s možností celodenního stravování. Disponuje celkovou kapacitou 51 lůžek +
13 přistýlek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení se sprchou. Pokoje jsou prostorné s velkými
úložnými prostorami. V objektu je WIFI připojení a veřejný internet, místnost s televizí, terasa s
posezením, vířivka a místnost pro rehabilitaci. Zde můžeme zajistit služby maséra.
V ubytovací části je malá kuchyňka se základním vybavením. Hostům je k dispozici prostorná jídelna s
malou nekuřáckou hospůdkou a venkovní zahrádka s markýzou a dětský koutek.
Veškeré prostory ubytování jsou nekuřácké a bezbariérové.
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