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Plavecký bazén
Plavecký bazén
Krytý Bazén Bystřice je součástí školního sportovního komplexu ZŠ a MŠ Bystřice 848, provozovatelem je Obec Bystřice, je otevřen celoročně. Byl postaven v roce
2001. V bazénové hale je bazén 25 x 8,5 m se čtyřmi dráhami a proměnnou hloubkou od 90 do 160 centimetrů. Navazující součástí plaveckého bazénu je dětský
záliv 13 x 4 m s vodními atrakcemi a hloubkou od 70 do 90 centimetrů, kde si můžete užívat s dětmi. Relaxovat v této části bazénu je možné díky atrakcím – chrlič
vody, perličková lavice, vodní stěna, dnová masážní tryska. Bazén je koupelový s teplotou vody v rozmezí od 28 do 32 stupňů celsia, ideální pro plavání osob všech
věkových skupin a plaveckých dovedností.
Adresa: 739 95 Bystřice 848, tel. číslo +420 604 591 900 – vedoucí bazénu, tel. číslo +420 558 558 225 – pokladna

Basen pływacki
Kryty basen Bystřice wchodzi w skład szkolnego kompleksu sportowego szkoły podstawowej i przedszkola Bystřice 848. Obiekt jest zarządzany przez gminę
Bystřice i jest otwarty przez cały rok. Został zbudowany w roku 2001. W hali basenowej znajduje się basen o rozmiarach 25x8,5 m z czterema torami do pływania
i zmienną głębokością od 90 do 160 centymetrów. Z basenem pływackim jest połączona zatoka dla dzieci o rozmiarach 13 x 4 m z atrakcjami wodnymi, o głębokości od 70 do 90 centymetrów, gdzie można się bawić z dziećmi. W tej części basenu można tez skorzystać z różnego rodzaju urządzeń rekreacyjnych, takich
jak bicze wodne, leżanki masujące, wodospady, gejzery. Basen kąpielowy ma temperaturę wody od 28 do 32 stopni Celsjusza, jest idealny do pływania dla osób
we wszystkich przedziałach wiekowych.
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Strelnice, šermírna
Střelnice, šermírna
Jedná se o multifunkční prostor ve sportovním komplexu ZŠ a MŠ Bystřice 848, který slouží pro přípravu členů Sportovního centra Bystřice – oddílu moderního
pětiboje. Tento sportovní oddíl je chloubou Bystřice, často je označován jako líheň reprezentace ČR. Po skromných začátcích se mladí členové sdružení začali
prosazovat na čelní místa výsledkových listin domácích a posléze i zahraničních závodů a v současné době se již může pochlubit mnoha tituly Mistrů ČR všech
kategorií do 21 let a také medailemi z mistrovství Evropy a světa v juniorských a mládežnických kategorií.
Adresa: 739 95 Bystřice 848, tel. +420 603 162 377

Strzelnica, sala do szermierki
Jest to wielofunkcyjne pomieszczenie w kompleksie sportowym szkoły podstawowej i przedszkola Bystřice 848, który służy do przygotowania członków Centrum
Sportu Bystřice, sekcji pięcioboju nowoczesnego. Ta sekcja sportowa jest chlubą Bystřice, często jest nazwana „wylęgarnią” reprezentacji Republiki Czeskiej. Pomimo skromnych początków, młodzi członkowie związku sportowego zaczęli się wspinać na czołowe miejsca w zawodach krajowych, a ostatnio nawet zagranicznych.
Aktualnie się już mogą szczycić wieloma tytułami mistrzowskimi Republiki Czeskiej we wszystkich kategoriach do 21 lat oraz medalami na Mistrzostwach Europy
i świata w kategoriach juniorów i młodzików.
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Stáje s prekázkovými dráhami
Stáje s překážkovými dráhami
Moderní Stáj Vitality je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím Jezdeckého klubu, který je zaměřen na anglické a westernové ježdění.
Je také zázemím pro moderní pětiboj a hiporehabilitaci. Moderní areál soukromého investora je situován v centru obce, kde vytváří zajímavý architektonický
vzhledový prvek. Příjemným zpestřením může být projížďka ve sportovní bryčce v jednospřeží.
Adresa: 739 95 Bystřice 1314, tel. +420 734 150 972

Stajnia z torem przeszkód
Nowoczesna stajnia Vitality jest przeznaczona do rekreacji dla dzieci i młodzieży pod auspicjami klubu jeździeckiego, specjalizującego się w jeździe angielskiej i
westernowej. Jest tu również możliwość trenowania do pięcioboju nowoczesnego i hipoterapii. Nowocześnie wyposażony obiekt, prowadzony przez prywatnego
inwestora jest usytuowany w centrum miejscowości i stanowi ciekawy element architektoniczny. Przyjemną atrakcją może być przejażdżka jednokonną bryczką.
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Tenisové kurty
Tenisové kurty
Na území obce Bystřice se nachází několik tenisových kurtů. Drtivá většina z nich je umístěna podél dolního koryta řeky Hluchové. Nejčastěji navštěvovanými
jsou kurty v parku PZKO, kde funguje tzv. Klub Tenisa, jehož členové v období jaro-podzim pořádají tenisové turnaje, zvelebují okolí a provádí celkovou správu
a údržbu zařízení.

Korty tenisowe
Na terenie miejscowości Bystřice znajduje się kilka kortów tenisowych. Większość z nich znajduje się wzdłuż dolnego koryta rzeki Hluchové. Do najczęściej
odwiedzanych należą korty w parku PZKO, gdzie działa tak zwany Klub Tenisa, którego członkowie w okresie od wiosny do jesieni organizują turnieje tenisowe,
dbają o tereny w pobliżu kortów oraz administrują i konserwują cały areał kortów.
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Fotbalové hrište
Fotbalové hřiště
Kromě dvou celoplošných fotbalových hřišť s travnatým povrchem, které používá místní fotbalový oddíl, se ve školském areálu nachází hřiště s umělým povrchem
a 200 m umělohmotným běžeckým oválem. Komplexnost této plochy doplňuje hřiště pro košíkovou, také s umělým povrchem. Celý objekt je veřejnosti volně
dostupný.
Adresa: 739 95 Bystřice 1020

Boisko do piłki nożnej
Oprócz dwóch pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, z których korzysta miejscowa drużyna piłkarska, na terenie szkoły znajduje się
boisko o sztucznej nawierzchni i z 200 metrową owalną bieżnią. Kompleks uzupełnia boisko do koszykówki, również ze sztuczną nawierzchnią. Cały obiekt jest
dostępny dla wszystkich mieszkańców.
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Sportovní hala a gymnastická hala
Sportovní hala a gymnastická hala
Součástí školského areálu /výstavba 1999/ je sportovní komplex, jehož dominantou je sportovní hala a gymnastická hala. Kromě výuky tělesné výchovy se zde
pořádají sportovně-společenské události – plesy, koncerty, Jarní revue, soutěže v mažoretkovém sportu, turnaje v odbíjené, florbalu, malé kopané,….
Adresa: 739 95 Bystřice 848, tel. +420 774 298 383

Hala sportowa i sala gimnastyczna
W skład szkolnego kompleksu sportowego wybudowanego roku 1999 wchodzi kompleks sportowy, w którym dominuje hala sportowa i sala gimnastyczna. Oprócz
zajęć wychowania fizycznego odbywają się tu również najróżniejsze imprezy sportowe, kulturalne i towarzyskie –bale, koncerty, wiosenne rewie i przeglądy,
konkursy cheerleaderek, turnieje siatkówki, piłki nożnej, halówki itp.
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Posilovna vnitrní & venkovní

Posilovna vnitřní

V objektu Domu dětí a mládeže se nachází moderně vybavená posilovna se dvěma sály – posilovacím a aerobním. V posilovací části jsou k dispozici stroje jak na
izolované posilování jednotlivých svalových partií, tak multifunkční věž a volné závaží. Aerobní část je vybavena běžeckými pásy, rotopedy a steppery.
Adresa: 739 95 Bystřice 106, tel. +420 558 995 275

Posilovna venkovní
Je umístěna v parku PZKO, tvoří ji soustava venkovních posilovacích strojů, kde cvičenci vykonávají cvičení s vlastní váhou.

Wewnętrzna siłownia
W obiekcie Domu Dzieci i Młodzieży znajduje się wyposażona w nowoczesny sprzęt siłownia podzielona na dwie części – właściwą siłownię i salę do aerobiku.
W pierwszej części, klasyczna siłownia wyposażona jest zarówno w sprzęt służący do rozwijania poszczególnych partii mięśni, jak również w urządzenie wielofunkcyjne i zestaw obciążeń. Część do aerobiku jest wyposażona w bieżnie elektryczne, różnego rodzaju rowery treningowe i steppery.

Siłownia outdoorowa
Znajduje się w parku PZKO i składa się z kompletu urządzeń, które są stosowane do ćwiczeń z wykorzystaniem własnej wagi ciała.
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Workoutové hrište
Workoutové hřiště
Moderní workoutové hřiště bylo otevřeno na podzim r.2015. Jedná se o velmi populární zařízení, vycházející z principu tzv. kalisteniky a street workoutu. Zařízení
je dostupné celoročně, k dnešnímu dni funguje kroužek pod odborným vedením. S ohledem na obrovský zájem a poptávku připravuje obec rozšíření hřiště o
další prostor a cvičební prvky.

Zewnętrzne boisko do treningu
Zewnętrzne boisko wyposażone w urządzenia do treningu zostało otwarte jesienią w roku 2015. Jest to bardzo popularne miejsce ćwiczeń, opierających się na
metodzie kalisteniki oraz street workout. Obiekt jest dostępny przez cały rok a na dzień dzisiejszy mamy już grupę, która trenuje pod nadzorem fachowców. Ze
względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców planuje się zwiększenie obiektu i zainstalowanie nowych urządzeń do ćwiczeń.
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Lezecká stena
Lezecká stěna
Zcela nové sportovní zařízení, které koresponduje s moderními trendy v oblasti tzv. boulderingu. Bouldering je krásný, rychle se rozvíjející sport. Jedná se o lezení
na malé stěně, pouze do výšky několika metrů, bez jištění. Bezpečný seskok nebo ztlumení případného pádu zajišťuje molitanová dopadová plocha pod stěnou.
Lezení jako jeden z nejpřirozenějších pohybů rozvíjí motorické schopnosti, má příznivý vliv na pohybový aparát, rovnoměrně posiluje celé tělo. Je to moderní
atraktivní volnočasová aktivita, vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, rozvíjí přátelské vztahy, pevnou vůli a cílevědomost.

Ścianka wspinaczkowa
Zupełnie nowy obiekt sportowy wybudowany w odpowiedzi na najnowsze trendy w boulderingu. Bouldering jest pięknym i dynamicznie rozwijającym się
sportem. Polega na wspinaczce po małych ścianach, jedynie do wysokości kilku metrów bez zabezpieczenia. Bezpieczne zeskoczenie w dół lub amortyzację
przy ewentualnym upadku zapewnia materac z gąbki pod ścianą. Wspinanie się jest jednym z najbardziej naturalnych rodzajów ruchu, rozwija motorykę, ma
znaczący wpływ na rozwój aparatu ruchu i wpływa na harmonijny rozwój całego ciała. Jest to nowoczesny sposób aktywnego spędzania wolnego czasu, który
skłania dzieci do pozytywnego nastawienia do przyrody i środowiska, pomaga w nawiązywaniu przyjaznych kontaktów, kształtuje silną wolę i determinację.
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