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1. Úvod 
Vzhledem k tomu, že současný způsob života klade na každého jedince stále nižší 

požadavky na fyzickou zátěž a že tato tendence povede i do budoucna k omezování 

pohybové aktivity lidí všech věkových kategorií, úloha tělovýchovy a sportu stále roste a je 

nenahraditelná. Přiměřená pohybová aktivita patří k základním a určujícím faktorům 

ovlivňujícím zdraví a délku lidského života, kterou není možno jiným způsobem 

kompenzovat. 

Jako nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit přispívá tělovýchova a sport ke vzniku 

demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci. 

Ukazuje se, že dobře organizovaný sport a tělovýchova je jednou z osvědčených cest při 

předcházení drogové závislosti, kriminality, alkoholismu a neúčelného utrácení volného času 

zvláště u mládeže. Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá v jejich snaze 

úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do společnosti. 

Sport a tělovýchova, zejména vrcholový sport, jsou ve světě v posledních letech výrazně 

ovlivňovány komercializací, která souvisí s odměňováním účasti a výkonů špičkových 

sportovců. Jejich mediální prezentace a následná popularita je slučovaná s propagací 

a reklamou nejrůznějšího zboží. Příklady vrcholových světově populárních sportovců se 

stávají vzorem pro mládež a ostatní obyvatele k aktivnímu tělesnému pohybu. 

I v Jindřichově Hradci věnujeme mimořádnou pozornost rozvoji tělesné výchovy a sportu. 

Městu a jeho orgánům přísluší vytvářet vhodné podmínky pro všechny sportovní aktivity. 

Jedná se o školní a mimoškolní tělovýchovu dětí a mládeže, zájmovou tělovýchovu, činnost 

spolků v oblasti sportu a tělovýchovy i o podnikatelskou činnost. 

 

2. Popis současného stavu 

2. 1. Demografický vývoj ve vztahu k členské základně ve sportu 
Počet obyvatel v Jindřichově Hradci v letech 2013 - 2017 

Tab. č. 1 

Stav obyvatel k 31.12. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel celkem 21 698 21 659 21 551 21 568 21 460 

v tom  
podle pohlaví 

muži 10 324 10 310 10 225 10 233 10 185 

ženy 11 374 11 349 11 326 11 335 11 275 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 3 168 3 238 3 255 3 265 3 273 

15-64 14 615 14 359 14 092 13 933 13 687 

65 a více 3 915 4 062 4 204 4 370 4 500 

Průměrný věk 42,0 42,3 42,5 42,8 43,0 
Kód: PU-DEM-OB1/2 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
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Pro zjištění počtu sportujících dětí ve městě bylo nutné vytvořit tabulku analogickou věkové 

struktuře dětí a mládeže ve sportu tj. děti a mládež ve věku od 5-ti do 19-ti let. 

tab. č. 2. 

 

Z tabulky je patrné, že v Jindřichově Hradci je zapojeno ve sportovních organizacích více 

než 60 % dětské a mládežnické populace. Tato čísla mohou být ve skutečnosti vyšší, 

protože některé děti se věnují sportu mimo sportovní organizace a nejsou tak jejich členy 

nebo z různých důvodů neexistuje ve městě sportovní organizace, která by nabídla uplatnění 

ve sportu, kterému se věnují. Dále zde nejsou zahrnuty informace ze soukromých subjektů a 

ze sportovních spolků, které nežádají město o poskytnutí dotace. 

 

V následující tabulce je uveden přehled členské základny včetně dospělých členů organizací, 

které žádají město o poskytnutí finančních dotací na činnost. Celkem se jedná o 21 

sportovních organizací. 

Rok 

Počet členů 

sportovních 

organizací ve věku 

5 - 19 let 

Počet dětí ve věku 

5 - 19 let s trvalým 

pobytem                  

v J. Hradci 

Procentuální vyjádření 

dětí zapojených ve 

sportovních 

organizacích 

2015 1 880 3 137 59,93 % 

2016 1 907 3 144 60,66 % 

2017 2 094 3 164 66,18 % 
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Tab. č. 3 - Počet členů ve sportovních organizacích, které podaly žádost o dotaci ze strany města 

Název sportovní organizace 

2015 2016 2017 

Děti 5-19 let Dospělí Celkem Děti 5-19 let Dospělí Celkem Děti 5-19 let Dospělí Celkem 

Aerobik TEAM LENA J. Hradec 34 0 34 32 0 32 32 2 34 

BK J. Hradec z. s. 87 39 126 104 47 151 104 47 151 

Cyklistický klub  J. Hradec z. s.  22 28 50 7 42 49 7 36 43 

FK J. Hradec 1910 z. s.  60 68 128 40 68 108 40 68 108 

JH Cycling z. s.              6 11 17 

Karate J. Hradec z. s. 60 35 95 60 30 90 56 38 94 

KLH Vajgar J. Hradec z. s.  170 21 191 156 12 168 141 0 141 

MO ČRS J. Hradec 6 23 29             

Otevřená OKNA z. ú. - Kapři 19 12 31 20 14 34 20 14 34 

Plavecký klub J. Hradec z. s.  316 66 382 339 55 394 312 24 336 

SK Horní Žďár  z. s. 15 25 40             

SK OK J. Hradec z. s.  207 22 229 173 19 192 205 22 227 

SOS  J. Hradec z. s.  52 54 106 60 68 128 58 65 123 

Spolek ledního hokeje  J. 
Hradec 101 24 125 115 18 133 173 18 191 

TCV J. Hradec z. s.  53 11 64 67 19 86 72 29 101 

Tenis klub J. Hradec z. s.        48 16 64 58 16 74 

TJ Házená J. Hradec 111 37 148 89 42 131 80 44 124 

TJ HBC Olymp  J. Hradec z. s. 57 61 118 71 67 138 71 69 140 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s.  326 201 527 345 239 584 381 202 583 

TJ SOKOL J. Hradec 142 239 381 135 190 325 226 190 416 

VK Vajgar z. s.  42 40 82 46 43 89 52 46 98 

CELKEM       1880 1006 2886 1907 989 2896 2094 941 3035 
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2. 2. Organizace zabývající se sportovní a tělovýchovnou činností ve 
městě 

 

TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec z. s. 

Hokejbalový klub TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec z. s. má v současné době 4 týmy 

zapojené do hokejbalových soutěží řízených Českým hokejbalovým svazem. Družstvo mužů 

je stálým účastníkem 1. Národní hokejbalové ligy (druhá nejvyšší soutěž v ČR), družstvo 

mladšího dorostu bylo v sezoně 2017-18 účastníkem Extraligy mladšího dorostu sk. B, 

družstvo mladších žáků hrálo v sezoně 2017-18 Přebor mladších žáků – skupina Čechy 

jih+západ a hokejbalová přípravka TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec z. s. 

 

TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec je rovněž pořadatelem stále populární Městské 

hokejbalové ligy atd. 

 

SKOK J. Hradec z. s. 

Klub se skládá z 2 oddílů, z atletického oddílu a oddílu zaměřeného na aktivní vyžití dětí a 

mládeže v jejich volném čase, kde se v tzv Miniškole sportu a SKÁKÁNÍ seznamují se 

základy gymnastiky, atletiky, vybíjené, basketbalu, florbalu a softbalu. Členové atletického 

oddílu se účastní dlouhodobých krajských soutěží družstev i jednotlivců tj.:  

Kategorie – přípravka - chlapci 

3 kola Krajského přeboru družstev Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru ve 

vícebojích, Okresního přeboru ve vícebojích v kategorii přípravka chlapci 

Kategorie dívky 

3 kola Krajského přeboru družstev, Krajského přeboru jednotlivkyň, Krajského přeboru 

jednotlivkyň ve vícebojích, Okresního přeboru ve vícebojích 

Kategorie mladších žáků 

3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivců, Halového 

krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru 

jednotlivců ve vícebojích, MČR 

Kategorie starších žákyň  

3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivkyň, Halového 

krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivkyň Krajského přeboru 

jednotlivkyň ve vícebojích, MČR 

Kategorie starší žáci 

3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivců, Halového 

krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru 

jednotlivců ve vícebojích, MČR 

Kategorie dorostenky/dorostenci 

3 kola Krajského přeboru družstev, Halového Krajského přeboru jednotlivců, Halového 

krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru 

jednotlivců ve vícebojích, MČR 

Kategorie ženy 

3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru, Venkovního krajského 

přeboru 

 

  



 

7 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jindřichův Hradec – oddíl sportovního 

rybolovu 

Oddíl sdružuje členy z MO ČRS J. Hradec. Družstvo „A“ je účastníkem I. celostátní ligy v 

LRU (lov ryb udicí), další družstva startující ve II. celostátní lize v LRU. V roce 2014 získal 

Jan Kostka ml. Titul juniorského mistra světa v LRU. Členové oddílu se dále účastní 

pohárových závodů "GRAND PRIX", Mezinárodního mistrovství ČR, krajských přeborů a 

krajských divizí. Sami jsou pořadateli závodů "NOVA DOMUS", které se každoročně konají 

v měsíci dubnu na řece Nežárce. Členové oddílu se rovněž zapojují do činnosti rybářského 

kroužku a tím napomáhají s přípravou žákovských družstev pro krajskou divizi i pro závody 

"Zlatá udice". 

 

Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec  

Tělocvičná jednota má 4 oddíly – oddíl fotbalových přípravek celkem 5 družstev, která se 

v sezóně 2017-18 účastnila Okresních a Krajských fotbalových přeborů přípravek. Fotbalové 

přípravky přecházejí od sezóny 2018 - 19 pod fotbalový klub FK Jindřichův Hradec 1910 z. s. 

Oddíl ženské kopané má pravidelné zastoupení ve fotbalové Divizi žen sk. D (třetí nejvyšší 

fotbalové soutěži žen v ČR). Oddíl sportovní všestrannosti - cvičení rodičů s dětmi + mládež, 

zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejména mládež, k čestnému 

jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k 

demokracii, k osobní skromnosti a ukázněnosti. Oddíl všestrannosti se účastní Župních 

soutěží Sokola jako např. turnajů v lehké atletice, závody všestrannosti, soutěže "Ukaž, co 

umíš", soutěže v plavání. V oddílu všestrannosti se rodiče a děti předškolního věku 

seznamují se základy míčových her a základní pohybovou průpravou. Oddíl sportovní 

všestrannosti dospělých se v současné době věnuje nácviku skladeb pro XVI. Všesokolský 

slet v Praze. 

 

Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. 

Závodníci z cyklistického klubu se pravidelně účastní seriálu Jihočeské cyklistické ligy, 

celostátních závodů. Klub je pořadatelem závodu v silniční cyklistice s názvem „Memoriál 

Jiřího Hudínka“, který má své pevné místo v kalendáři sportovních akcí pořádaných 

v Jindřichově Hradci. Cyklistický klub Jindřichův Hradec je pravidelně hlavním pořadatelem 

etapového závodu Světového poháru UCI (Mezinárodní cyklistické federace) s názvem 

„Okolo Jižních Čech“. 

 

JH Cycling z. s. 

Závodníci JH Cycling z. s. se pravidelně účastní závodů v silniční cyklistice a cyklokrosu a 

závodů na horských kolech MTB. Klub je pořadatelem každoročně pořádané Velké ceny 

Jindřichova Hradce v cyklokrosu. 

 

Aeroklub Jindřichův Hradec z. s. 

V souladu s platnými právními předpisy provádí výcvik a sportovní činnost v letectví 

a parasportech pro své členy. Pro veřejnost pouze za podmínek stanovených platnými 

hospodářskými předpisy. Tento klub je provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště. 

Provádí opravárenskou, výrobní a podnikatelskou činnost pro potřeby sportovního létání. 

Aeroklub J. Hradec se pravidelně podílí na pořádání akcí pro veřejnost v Jindřichově Hradci 

jako např. na pořádání dětského dne, na organizování leteckých dnů pro veřejnost a je 

rovněž pořadatelem soutěže ve sportovním parašutismu s názvem "Jindřichohradecký 

pohár", který je pravidelně zařazen do kalendáře seriálu Českého poháru ve sportovním 



 

8 

parašutismu. Členové klubu se účastní sportovních akcí republikové i mezinárodní úrovně, 

např. Mistrovství ČR, seriálu Českého poháru v parašutismu, Evropského poháru, 

Mistrovství světa. 

 

Tri Club Vajgar J. Hradec z. s. 

Náplní tohoto klubu je vytvářet tréninkové podmínky v rámci zapojení do sportovních aktivit - 

plavání, cyklistika a běh. Jsou pořadateli triatlonových závodů a duatlonových závodů v 

Jindřichově Hradci, resp. v lokalitě rybníka Malý Ratmírov. Součástí těchto závodů jsou i 

dětské kategorie. Tyto závody jsou součástí Jihočeského triatlonového poháru. Závodníci 

z Tri Clubu Vajgar J. Hradec se účastní seriálu závodů Jihočeského triatlonového poháru ve 

všech vypsaných kategoriích (mladší žáci – veteránské kategorie), seriálu závodů Českého 

triatlonového poháru, seriálu závodů Českého poháru v aquatlonu. Závodníci Tri Clubu 

Vajgar J. Hradec jsou rovněž pravidelnými účastníky MČR v triatlonu a aquatlonu v dětských, 

mládežnických a seniorských kategoriích. Na všech uvedených závodech dosahují tito 

závodníci vynikajících výsledků, takže Tri Club Vajgar J. Hradec patří mezi přední české 

triatlonové a duatlonové kluby. Závodníci Tri clubu Vajgar J. Hradec z. s. Iveta Fairaislová a 

František Linduška jsou členy reprezentačních triatlonových výběrů ČR a účastníky 

triatlonových závodů Evropského a Světového poháru, ME a MS. 

 

Univerzitní sportovní klub Fakulta managementu VŠE, z. s.  

Činnost klubu je orientována na sportovní vyžití studentů a zaměstnanců fakulty 

v Jindřichově Hradci. Některé sportovní akce jsou přístupny i studentům středních škol 

a veřejnosti. Vedle dlouhodobých soutěží (např. sálová kopaná, florbal) tento klub organizuje 

turnaje v odbíjené, plavecké závody, turnaj v badmintonu, orientační závody, závody 

běžeckých štafet ke Dni studentstva a turnaj ve stolním tenisu. Členové USK pravidelně se 

věnují volejbalu, basketbalu, florbalu, badmintonu a cvičení aerobiku. Nejznámější akcí, 

kterou USK fakulty managementu J. Hradec v Jindřichově Hradci pořádá, je 

Jindřichohradecká běžecká hodinovka.  

 

Spolek ledního hokeje J. Hradec 

Mládežnická družstva se účastní soutěží řízených Českým svazem ledního hokeje, celé řady 

turnajů (domácích i zahraničních). Spolek rovněž celou řadu hokejových turnajů pro 

mládežnické ročníky pořádá, rovněž organizuje kurz bruslení pro širokou veřejnost se 

zaměřením především na děti předškolního věku a žáky základních škol nejnižších ročníků 

s názvem „Děti do pohybu“, organizuje výukové kurzy angličtiny pro hráče ve svých 

hokejových družstvech atd. V sezóně 2017-2018 pod hlavičkou Spolku ledního hokeje 

Jindřichův Hradec vyvíjelo svou činnost celkem 8 mládežnických hokejových týmů v těchto 

kategoriích tj.: Minihokej kat. 2011 a ml, Minihokej kat. 2010 a ml., Minihokej kat. 2009 a ml, 

Přípravka kat. 2008. Mladší žáci kat. 2007, Mladší žáci kat. 2006, Starší žáci kat. 2005, 

Starší žáci kat. 2004 – všechna uvedená družstva s výjimkou nejmladší kategorie byla 

zapojena do pravidelných hokejových soutěží vypsaných pro příslušnou kategorii. 

 

HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. 

HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. se skládá ze dvou oddílů, oddílu ledního hokeje a oddílu 

krasobruslení. V hokejovém oddílu v sezóně 2017-2018 vyvíjela svou činnost tři družstva tj. 

přípravka, družstvo minihokeje (smíšené ročníky) a družstvo mužů, které bylo účastníkem 

Jihočeského krajského hokejového přeboru. Novinkou bylo založení oddílu krasobruslení pro 
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dětské adepty tohoto sportu, jejichž celoroční úsilí vyvrcholilo účastí na krasobruslařských 

závodech „Jezerní růže“ v Soběslavi. 

 

BASKET Jindřichův Hradec z. s. 

BASKET Jindřichův Hradec z. s. obdržel v rámci Dotačního programu města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu v roce 2018  z opatření č. 1 Preferovaný sport finanční dotaci ve 

výši 2,6 mil. Kč. Družstvo mužů bylo v sezóně 2017-18 účastníkem nejvyšší basketbalové 

soutěže Kooperativa národní baskebalové ligy, ze které bohužel po nevydařeném 

barážovém dvojutkání s Hradcem Králové sestoupilo, a bude tak v sezóně 2018 - 2019 

účastníkem druhé nejvyšší soutěž s názvem I. Národní basketbalová liga. 

 

BK Jindřichův Hradec z. s.  

Mládežnická basketbalová družstva BK Jindřichův Hradec z. s. byla v sezóně 2017-18 

účastníky regionálních a celorepublikových basketbalových soutěží řízených basketbalovým 

svazem v tomto složení: přípravka – bez soutěže, U11 – Oblastní přebor, U12 – oblastní 

přebor, U13 – Oblastní přebor, U14 – žákovská extraliga, U15 – Žákovská liga, U19 – Liga. 

Družstvo mužů bylo v sezóně 2017-18 účastníkem II. Národní basketbalové ligy.  

 

TJ Slovan Jindřichův Hradec z. s. 

TJ Slovan J. Hradec z. s. se skládá z 11 oddílů tj. oddílu badmintonu, kanoistiky, kulturistiky, 

kuželek a bowlingu, sportovní gymnastiky, šachu, SPV sportu pro všechny, volejbalu, 

Okinawa karate DO, Shindókan karate. Největší členskou základnu ze všech oddílů 

sdružených v TJ Slovan J. Hradec z. s. má florbalový oddíl, jehož družstva (přípravka, 

elévové bílí, elévové modří, ml. žáci, st. žáci, dorostenci, junioři, ženy, muži „A“, muži „B“)  

jsou účastníky regionálních i celorepublikových soutěží v daných věkových kategoriích (např. 

ženy II. liga – sk. 5). Mládežnická i seniorská družstva z oddílů badmintonu, šachu, volejbalu, 

kuželek a bowlingu a sportovní gymnastiky jsou účastníky pravidelných oblastních a 

regionálních soutěží v příslušných sportovních odvětvích. 

 

Aerobic Team Lena J. Hradec 

Závodnice Aerobic Teamu Lena J. Hradec se pravidelně účastní závodů jednotlivců i 

družstev (v případě družstev se jedná o závody v tzv. pódiových skladbách) ve sportovním 

aerobiku v rámci celé ČR. Členové oddílu se svými skladbami vystupují na nejrůznějších 

sportovních i společenských akcích (maturitní plesy, „Přes kopec na Hradec“, školní 

sportovní soutěže a turnaje) ve městě. Klub pravidelně organizuje soutěž v pódiových 

skladbách v Městské sportovní hale a jarní a podzimní závody ve sportovním aerobiku 

s názvem „O pohár jindřichohradecka“. 

 

AE MTK Jindřichův Hradec z. s. 

Žákovské závodnice klubu sportovního aerobiku AE MTK Jindřichův Hradec z. s. se 

pravidelně účastní závodů ve sportovním aerobiku a fitness aerobiku jednotlivců i družstev 

vypisovaných Českým svazem aerobiku a také se pravidelně účastní seriálu týmových 

závodů s názvem „ČESKO SE HÝBE“. 
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Otevřená OKNA z. ú – plavecký oddíl SK Kapři 

Oddíl se zabývá plaváním dospělých i mládeže s handicapem, závodníci oddílu se účastní 

závodů handicapovaných plavců po celé České republice. Oddíl každoročně pořádá 

plavecké závody pro handicapované s názvem „Vajgarský kapr“. 

 

Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s. 

Plavecký klub Jindřichův Hradec z. s. v současné době patří z hlediska velikosti členské 

základny mezi největší sportovní organizace v Jindřichově Hradci. Závodníci Plaveckého 

klubu Jindřichův Hradec pravidelně dosahují vynikajících výsledků a celé řady medailových 

umístění na Letních i Zimních pohárech a MČR. Klub je rovněž pořadatel plaveckých 

závodů, které se každoročně pořádají v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Nově byl 

v rámci klubu vytvořen triatlonový oddíl (sekce). 

 

Veslařský klub Vajgar, z. s. 

Veslařský klub Vajgar, z. s. patří k nejznámějším a nejúspěšnějším sportovním organizacím 

v Jindřichově Hradci. Mladí veslaři z VK Vajgar dosahují pravidelně vynikajících výsledků na 

vrcholných domácích i zahraničních závodech jako např. skifařky Michala Pospíšilová a 

Kristýna Neuhortová. Mezi odchovance klubu patří např. Václav Chalupa – mnohonásobný 

medailista z MS i OH ve skifu a David Jirka - držitel stříbrné medaile z OH 2006 v Aténách 

na párové čtyřce. Veslařský klub Vajgar, z. s. každoročně pořádá veslařské závody „Chalupa 

cup“. 

 

Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. 

Závodníci Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. se účastní seriálu závodů ligy 

Vysočina, závodů žebříčku Čechy „A“ i „B“, závodů štafet ČR v orientačním běhu a mnoha 

dalších. Na těchto závodech dosahují žákovští,dorostenští, seniorští i veteránští závodníci 

Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s.  opakovaně výborných výsledků, o čemž 

svědčí jejich výborné umístění v celorepublikových žebříčcích příslušných věkových 

kategoriích.  

 

Házená Jindřichův Hradec z. s. 

7 mládežnických týmů (přípravka, minižákyně, mladší žákyně, starší žákyně, mladší 

dorostenky, starší dorostenky) bylo v sezóně 2017-18 účastníky krajských (přípravka, 

minižákyně, ml. žákyně) i celorepublikových  (st. žákyně, ml. dorostenky, st. dorostenky) 

soutěží. Družstvo žen bylo v sezóně 2017 – 18 účastníkem II. ligy v házené žen, ze které 

dokázalo pro sezónu 2018 - 19 postoupit do I. ligy v házené žen (druhá nejvyšší soutěž). 

Klub je pravidelným pořadatelem mezinárodního turnaje v házené žen, který se každoročně 

v letním období koná v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. 

 

FK Jindřichův  Hradec 1910 z. s. 

Tým mužů byl v sezóně 2017-18 účastníkem Jihočeského krajského fotbalového přeboru, ve 

kterém obsadil celkově 2. místo. Na základě nabídky FAČR, bude družstvo mužů FK 

Jindřichův Hradec 1910 z. s. v sezóně 2018 - 19 účastníkem fotbalové divize, neboť vítěz 

Jihočeského krajského fotbalového přeboru TJ Sokol Želeč možnosti postupu nevyužil., 

Družstva staršího dorostu, starších i mladších žáků jsou účastníky krajských přeborů daných 

věkových kategorií. Od sezóny 2018-19 přechází pod FK Jindřichův Hradec 1910 z. s. 5 

družstev fotbalových přípravek z Tělocvičné jednoty Sokol Jindřichův Hradec. 
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SK Horní Žďár  

Družstvo mužů je účastníkem okresního fotbalového přeborů. Klub ke své činnosti využívá 

hřiště s přírodní trávou i hřiště s umělým povrchem (tzv. umělou trávou) v místní části Horní 

Žďár. 

 

AC Buk z. s. 

Fotbalové družstvo mužů je účastníkem okresního fotbalového přeboru, členové klubu se 

účastní mnoha turnajů ve volejbalu, nohejbalu a tenisu pro neregistrované.  AC Buk z. s. je 

rovněž pořadatelem akcí pro děti a mládež v místní části Buk, jako oslavy dne dětí, 

mikulášská besídka, sportovně-zábavná dětská odpoledne atd. 

 

Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z.s. 

Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s. propaguje a organizuje výuku 

sportovního i tradičního karate a sebeobrany vedením tréninků v tělocvičnách i přírodě. 

Členové klubu se účastní národních i mezinárodních soutěží a akcí karate. Klub organizuje 

vlastní výukové akce a semináře. Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s. 

dosahuje zejména v žákovských a mládežnických kategoriích vynikajících výsledků v rámci 

vrcholných domácích i mezinárodních podniků, např. Vít Masař se stal v roce 2017 

vicemistrem světa na MS karate WGKF v Rumunsku. 

 

zKopceDolu z. s. 

Sportovní klub zabývající se alpským lyžováním a snowboardingem svou pravidelnou činnost 

vykonává především na sjezdovce v Hradišti u Nové Bystřice. Žákovští a mládežničtí 

závodníci klubu se účastní regionálních i celorepublikových závodů v alpském lyžování. Klub 

v roce 2018 na sjezdovce v Hradišti u Nové Bystřice uspořádal lyžařský závod  

Jindřichohradecka v obřím slalomu s názvem „Hradiště 2018“. 

 

Vajgarská saň z. s. 

Juniorské i seniorské posádky klubu se účastní závodů dračích lodí v rámci celé ČR, 

juniorská posádka se v letošním roce zúčastní MČR v Račicich. Klub bude na rybníku Vajgar 

v Jindřichově Hradci pořádat závody dračích lodí s názvem Vajgarská saň 2018. 

 

Tenis klub Jindřichův Hradec z. s. 

Tenisová družstva jsou zapojena do krajských týmových soutěží od kategorie tzv. baby tenis 

až po kategorii seniorů. Žákovští a juniorští tenisté dosahují výborných výsledků na 

regionálních přeborech, ze kterých si pravidelně vybojují právo účasti na MČR daných 

věkových kategorií. Celá řada hráčů klubu navíc střídavě nastupuje za tenisové kluby 

v regionu hrající ve vyšších týmových soutěžích vypisovaných ČTS (Tábor, Milevsko, 

Hluboká nad Vltavou atd.). 

 

Horolezecký klub Jindřichův Hradec z. s. 

Klub zabývající se horolezectvím, skalním a sportovním lezením tzv. boulderingem je 

pořadatelem závodů ve skalním lezení s názvem „Žulový štramák“, jehož druhý ročník se 

uskutečnil v květnu 2018 na skalních útvarech v Hradišti u Nové Bystřice. 
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Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec 

Klub je pravidelným pořadatelem střeleckých soutěží „Jindřichohradecká mířenka – Memoriál 

Jiřího Mrkvičky a Jaroslava Štíchy“ (soutěž ve střelbě z pistolí a revolverů) a „Skrýchovská 

puška – Memoriál Jana Šorše“ (soutěž ve střelbě ze samonabíjecí a opakovací pušky). Tyto 

soutěže jsou zařazeny do kalendáře sportovních soutěží Svazu vojáků v záloze ČR. 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 

Sportovní tým SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů se pravidelně účastní závodů 

v požárním útoku v rámci regionu, je též pravidelným pořadatelem soutěže v požárním útoku 

s názvem „O pohár starosty města Jindřichův Hradec“ v místní části Dolní Skrýchov. 

 

PINEC JH 1930 

Oddíl stolního tenisu - PINEC JH 1930 je druhým sportovním oborem spolku Golf club Nová 

Bystřice, z. s. a je pokračovatelem tradice stolního tenisu v Jindřichově Hradci, založené v 

roce 1930. Patří tak mezi několik málo sportů s nepřerušenou sportovní činností v J. Hradci, 

po veslování, fotbalu, hokeji a v roce 2020 tak oslaví 90 let existence st. tenisu ve městě. 

Hráči klubu jsou zapojeni do pravidelných týmových soutěží krajské a okresní úrovně. 

 

Discgolf Jindřichův Hradec z. s. 

Členové klubu vyvíjejí svou činnost na 18-ti jamkovém hřišti v Mertových sadech, rovněž na 

3 - jamkovém tréninkovém hřišti na sídl. Vajgar. 

 

V oblasti tělovýchovy a sportu jsou v současné době mládeží nejvíce vyhledávanými 

volnočasovými institucemi sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další subjekty 

působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Ne vždy však poskytují dostatek finančně dostupné 

a žádané nabídky činností bez důrazu na výkonnost. To je jedním z důvodů, proč město 

finančně podporuje veškeré sportovní kluby, sportovní organizace, jednoty a další subjekty 

a klade důraz na zpřístupnění sportovišť pro veřejnost, zejména pro děti a mládež. 

V Jindřichově Hradci působí řada sportovních organizací, tělovýchovných jednot a klubů, 

které vyvíjejí svoji činnost s výrazným finančním přispěním města. 
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2. 3. Podpora sportu ve městě Jindřichův Hradec 
Hlavní oblasti podpory sportovních aktivit ze strany města ve městě jsou: 

- přímá podpora 

- podpora prostřednictvím provozování sportovních zařízení ve městě  

 

2. 3. 1. Přímá podpora 

Přímá podpora sportovních aktivit ve městě je poskytována od roku 2015 prostřednictvím 

Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu, který je každoročně 

aktualizován. Pomocí tohoto dotačního programu jsou poskytovány finanční prostředky na 

podporu činnosti sportovním organizacím působícím na území města a tím je podporováno 

sportovní vyžití občanů města v různých sportovních odvětvích. Dotační program dává jasná 

transparentní pravidla poskytování podpory na území města.  

Dotační program je zaměřen na podporu: 

 činnosti stávajících preferovaných sportovních klubů - podmínkou je účast v nejvyšší 

národní dlouhodobé mistrovské soutěži, vypisované příslušným svazem nebo 

organizátorem soutěže v daném sportovním odvětví u kolektivních sportů v seniorské 

kategorii   

 stávajících ostatních sportovních aktivit - podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 

od 5 do 19 let (u některých sportů do kategorie junior) 

 sportovních akcí mimořádného významu, pořádaných v Jindřichově Hradci, 

reprezentace města - podmínkou je účast jednotlivců nebo sportovních družstev se 

sídlem v Jindřichově Hradci na sportovních akcích mimořádného významu 

 seniorských týmů v kolektivních sportech podle přínosu pro reprezentaci města 

Jindřichův Hradec - podmínkou je účast v dlouhodobé pravidelné postupové soutěži, 

vypisované příslušným svazem v daném sportovním odvětví s celostátní působností, 

nejníže však do 3. nejvyšší soutěže včetně, v případě kopané a ledního hokeje 

včetně krajského přeboru  

 nového pořízení majetku (samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč) nebo 

technické obnovy/zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku sportovních 

organizací (převyšující částku 40 tis. Kč) 

 

V současné době jsou finanční prostředky sportovním organizacím poskytovány 

prostřednictvím pěti opatření: 

Opatření 1 : Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů 

Opatření 2 : Dotace na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových 

kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích 

Opatření 3 : Dotace na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města 

Opatření 4 : Dotace na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích 

příslušné sezóny 
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Opatření 5 : Dotace na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  

Po zhodnocení formální správnosti podaných žádostí provádí druhou fázi hodnocení 

grantová komise rady města. Grantová komise se při hodnocení řídí obecnými pravidly 

města pro poskytování dotací, dotačním programem a Jednacím řádem komisí rady města. 

Výstupem z jednání Grantové komise je Protokol hodnocení, který je předložen radě města a 

následně zastupitelstvu města podle výše požadované dotace. 

Opatření 1 : Dotace na činnost preferovaných sportovních klubů 

V rámci tohoto opatření je podporován rozvoj kvality a úrovně hráčů všech věkových 

kategorií, setrvání jednotlivých družstev všech věkových kategorií včetně seniorských ve 

stávajících soutěžích, případně vytvoření podmínek pro postup jednotlivých družstev do 

vyšších (příp. nejvyšších) soutěží v daných věkových kategoriích a ekonomická stabilizace 

klubu. Zastupitelstvo města každoročně schválí výběr preferovaného sportovního klubu, od 

roku 2015 se jedná opakovaně o mužský basketbal. 

tab. č. 4   

Název organizace 2015 2016 2017 

BK J. Hradec z. s.  2 000 000 2 400 000 2 100 000 

 

 

 

Opatření 2 : Dotace na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových 

kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích 

V rámci tohoto opatření je podporována sportovní příprava dětí a mládeže od 5 do 19 let, 

účast v pravidelných soutěžích dětí a mládeže od 5 do 19 let, vyhlášených, podporovaných a 

řízených příslušnými sportovními svazy, údržba a provoz sportovních areálů, které provozují 

sportovní organizace a rozvoj kvality a úrovně sportovců. 
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tab. č. 5 

Název organizace 2015 2016 2017 

Aerobik TEAM LENA  J. 
Hradec 40 000 40 000 30 000 

BK J. Hradec z. s. 500 000 500 000 550 000 

Cyklistický klub  J. Hradec z. s. 30 000 30 000 30 000 

FK J. Hradec 1910 z. s. 420 000 440 000 500 000 

JH Cycling z. s. 
  

10 000 

Karate J. Hradec z. s. 60 000 60 000 90 000 

KLH Vajgar  J. Hradec o.s. 
 

900 000 750 000 

MO ČRS  J. Hradec 20 000 
  Otevřená OKNA z. ú. - Kapři 20 000 20 000 20 000 

Plavecký klub J. Hradec z. s. 300 000 300 000 250 000 

SK Horní Žďár 20 000 
  SK OK  J. Hradec 70 000 70 000 70 000 

SOS  J. Hradec z. s. 50 000 50 000 50 000 

Spolek ledního hokeje  J. 
Hradec 

 
600 000 750 000 

TCV J. Hradec z. s. 80 000 80 000 90 000 

Tenis klub J. Hradec z. s. 
 

130 000 150 000 

TJ Házená  J. Hradec 450 000 450 000 450 000 

TJ HBC Olymp  J. Hradec z. s. 70 000 50 000 60 000 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s. 720 000 630 000 600 000 

TJ SOKOL J. Hradec 250 000 250 000 300 000 

VK Vajgar z. s. 200 000 200 000 250 000 
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Opatření 3 : Dotace na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města 

V rámci tohoto opatření je podporováno pořádání sportovních soutěží a pohárů, sportovních 

aktivit pro handicapované sportovce a účast sportovců na vrcholných sportovních akcích. 

tab. č. 6 

Název organizace 2015 2016 2017 

Aerobik TEAM LENA  J. 
Hradec 18 000 13 000 13 000 

Aeroklub  J. Hradec 12 000 10 000 13 000 

BK J. Hradec z. s.  50 000 43 000 33 000 

Bromex Soběslav 
 

30 000 
 Cyklistický klub  J. Hradec z. s.  5 000 5 000 5 000 

Čs. obec legionářská 5 000 3 000 3 000 

HC Vajgar J. Hradec z. s.  
  

17 000 

JH Cycling z. s.  
  

3 000 

JH Robin s. r. o.  
 

2 000 
 Karate J. Hradec z. s. 

 
10 000 

 Klub vojáků v záloze ÚVS  J. 
Hradec 3 000 5 000 5 000 

Mgr. Stanislav Fiedler 7 000 
  Miroslav Kubů 

 
5 000 10 000 

MO ČRS  J. Hradec 15 000 8 000 8 000 

Monika Tržilová - M. T. K.  5 000 6 000 4 000 

Otevřená OKNA z. ú. - Kapři 10 000 10 000 10 000 

Plavecký klub J. Hradec z. s.  80 000 76 000 66 000 

SDH města  J. Hradec 10 000 5 000 5 000 

SK OK  J. Hradec 51 000 33 000 35 000 

Spolek ledního hokeje  J. 
Hradec 30 000 45 000 18 000 

TCV J. Hradec z. s.  16 000 14 000 43 000 

Tenis klub J. Hradec z. s.  
 

19 000 31 000 

TJ Házená  J. Hradec 14 000 11 000 15 000 

TJ HBC Olymp  J. Hradec z. s. 5 000 5 000 5 000 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s.  50 000 29 000 34 000 

TJ SOKOL J. Hradec 2 000 
  USK FM VŠE  J. Hradec 2 000 3 000 3 000 

Vajgarská saň J. Hradec  
  

6 000 

VK Vajgar z. s.  60 000 60 000,00 60 000 

zKopceDolu z. s.  
  

5 000 
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Opatření 4 : Dotace na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích 

příslušné sezóny 

V rámci tohoto opatření je podporována účast seniorských týmů v kolektivních sportech v 

příslušných soutěžích, vytvoření podmínek pro případný postup seniorských týmů do vyšších 

soutěží a rozvoj úrovně a kvality hráčů. 

tab. č. 7 

Název organizace 2015 2016 2017 

BK J. Hradec z. s.  550 000 220 000 
 FK J. Hradec 1910 z. s.  200 000 410 000 450 000 

KLH Vajgar  J. Hradec a.s. 350 000 140 000 190 000 

TJ Házená  J. Hradec 225 000 350 000 198 000 

TJ HBC Olymp  J. Hradec z. s. 70 000 70 000 122 000 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s.  55 000 50 000 30 000 

TJ SOKOL J. Hradec 50 000 80 000 110 000 
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Opatření 5 : Dotace na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  

V rámci tohoto opatření je podporováno zkvalitnění podmínek pro provozování 

tělovýchovných a sportovních aktivit na všech typech stávajících sportovišť v majetku 

sportovních organizací, zvýšení bezpečnosti provozu jednotlivých sportovišť a nákup 

dlouhodobého hmotného majetku k zajištění sportovních aktivit. 

tab. č. 8 

Název organizace 2015 2016 2017 

Tenis klub J. Hradec z. s.    40 000 40 000 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s.    50 000   

VK Vajgar z. s.  150 000 60 000 110 000 
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Celkové dotace sportovním organizacím v letech 2015 - 2017 

tab. č. 9 

 
Název organizace 2015 2016 2017 

Aerobik TEAM LENA  J. Hradec 58 000 53 000 43 000 

Aeroklub  J. Hradec 12 000 10 000 13 000 

BK J. Hradec z. s.  3 100 000 3 163 000 2 683 000 

Bromex Soběslav 
 

30 000 
 

Cyklistický klub  J. Hradec z. s.  35 000 35 000 35 000 

Čs. obec legionářská 5 000 3 000 3 000 

FK J. Hradec 1910 z. s.  620 000 850 000 950 000 

HC Vajgar J. Hradec z. s.  
  

152 680 

Jakub Kopřiva 
  

15 000 

JH Cycling z. s.  
  

13 000 

JH Robin s. r. o.  
 

2 000 
 

Karate J. Hradec z. s. 70 000 82 000 98 400 

KLH Vajgar  J. Hradec a.s. 350 000 355 000 190 000 

KLH Vajgar  J. Hradec o.s. 1 100 000 900 000 750 000 

Klub vojáků v záloze ÚVS  J. Hradec 3 000 5 000 5 000 

Luboš Masař 
  

35 000 

Mgr. Stanislav Fiedler 7 000 
  

Miroslav Kubů 
 

5 000 10 000 

MO ČRS  J. Hradec 35 000 8 000 8 000 

Monika Tržilová - M. T. K.  5 000 6 000 4 000 

Otevřená OKNA z. ú. - Kapři 30 000 30 000 30 000 

Petr Šuhájek 
  

2 000 

Plavecký klub J. Hradec z. s.  390 000 388 000 334 000 

SDH města  J. Hradec 10 000 5 000 5 000 

SK Horní Žďár 20 000 
  

SK OK  J. Hradec 121 000 103 000 105 000 

SOS  J. Hradec z. s.  66 000 62 000 58 400 

Spolek ledního hokeje  J. Hradec 430 000 645 000 768 000 
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TCV J. Hradec z. s.  116 000 106 000 155 800 

Tenis klub J. Hradec z. s.  
 

189 000 221 000 

TJ Házená  J. Hradec 689 000 811 000 663 000 

TJ HBC Olymp  J. Hradec z. s. 145 000 129 000 187 000 

TJ SLOVAN  J. Hradec z. s.  825 000 739 000 664 000 

TJ SOKOL J. Hradec 302 000 330 000 410 000 

USK FM VŠE  J. Hradec 2 000 3 000 3 000 

Vajgarská saň J. Hradec  
  

6 000 

VK Vajgar z. s.  442 000 352 000 440 400 

zKopceDolu z. s.  
  

5 000 

Dary 11 515 3 867 4 119 

Celkem 8 999 515 9 402 867 9 069 799 
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2. 3. 2. Podpora prostřednictvím provozování sportovních zařízení ve městě  

 

Další formou podpory ze strany města Jindřichův Hradec je vytváření materiálně technických 

podmínek pro sport a sportovní volnočasové aktivity občanů města. Cílem je nabídnout 

občanům města možnost zapojit se do co nejširšího spektra sportovních aktivit - jak 

indoorových, tak outdoorových a zajistit jim přístup na sportoviště odpovídající kvality a 

úrovně. Tohoto cíle se město snaží dosáhnout:  

 výstavbou nové chybějící sportovní infrastruktury 

 údržbou a rozvojem stávající sportovní infrastruktury v majetku města 

 

Financování nákladů na sportoviště ve městě je realizováno 

 

 prostřednictvím společnosti Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. (ve 100% 

vlastnictví města), která dostává od města Jindřichův Hradec neinvestiční transfer na 

provoz sportovišť  

 

Sportoviště v majetku města, která provozují Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. jsou 

uvedena níže (viz kap. Přehled sportovišť v majetku města J. Hradec). Město poskytuje 

dotaci na provoz sportovišť prostřednictvím rozpočtu města v této výši: 

 

Rok 2015 - 7 mil. Kč 

Rok 2016 - 5 mil. Kč 

Rok 2017 - 4 mil. Kč 

 

 prostřednictvím dotace na provoz sportovišť ve vlastnictví sportovních organizací 

 

V rámci Dotačního programu jsou sportovním organizacím poskytovány dotace na činnost a 

organizace, které mají ve vlastnictví nemovitý majetek, sloužící ke sportovní činnosti 

(sportoviště včetně zázemí), je mohou využít k financování provozu a oprav tohoto 

nemovitého majetku. Jedná se o organizace, které provozují svou činnost převážně ve 

vlastním zařízení a náklady na pronájem sportovišť netvoří převážnou část jejich nákladů na 

činnost. Kromě toho je vždy vypsáno opatření v rámci Dotačního programu na investiční 

akce a nákup movitého majetku převyšující částku 40 tis. Kč (investice). 

 

 prostřednictvím rozpočtu města - opravy a revize sportovišť 

 

V rozpočtu města v ORJ 14 - Odbor školství je každoročně zařazena položka na opravy 

sportovišť, která je čerpána v případě nutnosti větších oprav školních sportovišť. Zejména se 

jedná o sportoviště, která jsou využívána v odpoledních hodinách veřejností. 

 

 prostřednictvím rozpočtu města - budování nových a modernizace stávajících 

sportovišť 

 

Město pravidelně investuje nemalé finanční prostředky do modernizace stávajících a 

výstavby nových sportovišť prostřednictvím ORJ 40 - Odbor rozvoje, který rovněž tyto 

investiční akce zajišťuje a plánuje.  
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2. 4. Přehled sportovišť v majetku města Jindřichův Hradec 

2. 4. 1. Sportoviště v majetku města 

 

Město Jindřichův Hradec vlastní tato sportovní zařízení, která mají ve správě Služby města 

J. Hradec s.r.o. 

- Fotbalové hřiště s umělým povrchem Piketa 

- Fotbalový a atletický stadion na sídl. Vajgar 

- Městská sportovní hala 

- Plavecký bazén a aquapark 

- Skatepark 

- Zimní stadion Jana Marka 

- Sportoviště u rybníka Vajgar 

 

Další sportoviště v majetku města: 

 

-  víceúčelové hřiště v Röschově ulici 

-  fotbalové hřiště a tenisový kurt v místní části Buk 

-  víceúčelové hřiště na sídlišti Hvězdárna - prosívka 

-  víceúčelové hřiště na sídlišti Hvězdárna - umělý povrch 

-  víceúčelové hřiště na sídlišti Pod Kasárny - prosívka 

-  víceúčelové hřiště v místní části Políkno - prosívka 

-  víceúčelové hřiště v místní části Dolní Radouň - prosívka 

-  víceúčelové hřiště v místní části Radouňka 

- discgolfové hřiště - Mertovy sady + sídl. Vajgar (pod knihovnou) 

- travnaté fotbalové hřiště Horní Žďár 

 

Významným sportovním centrem jsou sportoviště v areálu Tyršova stadionu, která byla v 

majetku TJ Slovan J. Hradec z.s. a TJ Sokol J. Hradec.  V květnu 2018 došlo k dohodě s 

městem J. Hradec a město tato sportoviště odkoupilo. V současné době se zpracovává 

komplexní projekt na rekonstrukci a využití tohoto sportovního areálu. Jedná se o 

sportoviště, která jsou umístěna v centru města a přiléhají k Zimnímu stadionu Jana Marka a 
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k Městské sportovní hale. Tyršův stadion je využíván nejen sportovními organizacemi a 

kluby, ale rovněž se jedná o jediné dostupné sportoviště pro školy v centru města, zejména v 

oblasti lehké atletiky. 

 

 

Sportoviště v areálu Tyršova stadionu:   

   

 travnaté fotbalové hřiště s přilehlou plochou 

 hřiště na volejbal 

 atletická dráha 

 kuželna 

 tělocvična s ubytovnou 

  

 

2. 4. 2. Školní sportoviště  

 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

 tělocvična 

 sportoviště ve školním dvoře 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 

 tělocvična 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 

 víceúčelové hřiště v areálu školy 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 

 dvě tělocvičny 

 víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

 tenisové hřiště 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 

 dvě tělocvičny 

 víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

 softballové hřiště 

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 

 dvě tělocvičny 

 hokejbalové hřiště 

 

Podrobněji jsou sportoviště ve školách popsána v následující kapitole. 

 

 

 

2. 4. 3. Přehled sportovišť v Jindřichově Hradci a jeho místních částech z hlediska 

využitelnosti pro jednotlivá sportovní odvětví (viz příloha 1) 
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2. 5. Tělesná výchova a sport ve školách a školských zařízeních 
 

Ve městě se provádí povinná školní tělesná výchova a pohybové aktivity na 4 mateřských 

školách, 6 základních školách, ve 4 krajských a 2 soukromých středních školách a 1 vysoké 

škole. Z těchto škol spadají pod působnost města mateřské školy a základní školy. Všechny 

uvedené školy mají právní subjektivitu. 

 

Vybavenost mateřských škol tělocvičným nářadím (míče, švihadla, trampolínky, lavičky atd.) 

je dobrá, i když část nářadí a náčiní by potřebovala doplnit a obnovit. Žádná z mateřských 

škol nemá vlastní tělocvičnu, ale všechny mají dostatek prostoru k provozování potřebných 

pohybových aktivit jak ve školních budovách, tak na školních zahradách. Navíc všechny 

mateřské školy mají možnost plaveckého výcviku v krytém bazénu. Této možnosti skoro 

všechny mateřské školy využívají. 

 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 

Současný stav 

 

Tělesná výchova probíhá na několika sportovištích:  

- školní tělocvična (rozměry hřiště 6,7 x 17, 6 m) standardní vybavení 

- školní dvůr - hřiště (nevyhovující povrch, plánovaná realizace projektu rekonstrukce), 

vybavení: 3 ks stolů na stolní tenis, 3 ks košů na basketbal, 1 ks mobilní 

basketbalový koš 

- tělocvična TJ Slovanu JH (podmínky a rozměry hřišť standardní) 

- tělocvičny sportovní haly (podmínky a rozměry hřišť standardní) 

- venkovní areál Tyršův stadion (atletický ovál, vybavení pro skok daleký, skok vysoký, 

vrh koulí, hřiště na fotbal, případně volejbal apod.) 

- městský park (vybavení pro discgolf) 

- plavecký bazén v J. Hradci. 

 

Tělocvična vyhovuje plnění osnov tělesné výchovy s určitým omezením míčových her (nízký 

strop). Je využívána kromě dopolední výuky v odpoledních a večerních hodinách pro 

sportovní činnost aerobiku a pro zájmovou činnost školní družiny. 

Výuka při běžných vyučovacích hodinách probíhá dle ŠVP v rozsahu 2 hod týdně 

(dvouhodinové bloky jsou výhodnější pro lepší využití času a menších časových ztrát při 

přesunech). Nad rámec ŠVP probíhal plavecký výcvik v 1. – 4. ročníku. V současné době je 

v 1. ročníku zařazena výuka bruslení. 

 

Ve školním roce 2016/2017 se škola účastnila pilotního ověřování „Hodina TV navíc“ pod 

záštitou MŠMT pro žáky navštěvující školní družinu, který hodnotíme pozitivně. 

Kromě povinných hodin probíhalo a probíhá několik zájmových celků zaměřených na sport: 

- Zdravý pohyb  (zejména děti navštěvující družinu)  

- Sportovní hry (fotbal, házená, košíková, vybíjená) 

 

Školní tělocvična je během celého týdne pronajímána v odpoledních a večerních hodinách 

sportovnímu klubu AE MTK Jindřichův Hradec. 
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Vize vývoje sportu 

Vzhledem k sportovní  tradici chce škola i nadále co nejvíce podporovat i mimoškolní 

sportovní činnosti žáků. Spolupracovat jak s hokejovým klubem, tak od příštího školního roku 

i klubem fotbalovým, popř. dalšími sportovními městskými kluby. Vizí školy je vytvořit 

odloučené oddělení školní družiny např. na zimním nebo Tyršově stadionu s cílem umožnit 

dětem sportování a ulehčit jejich rodičům starosti s dopravou dětí na sportoviště.  

 

Zvýšení týdenní hodinové dotace tělesné výchovy z důvodu dětské pohybové inaktivity. 

Škola má záměr obohatit vyučovací předmět výchova ke zdraví o pohybové aktivity a 

podpořit tím snahu přivést děti zpět ke spontánnímu sportování ve volném čase. 

 

Vzbudit zájem dětí o zdravý vývoj jejich tělesných schránek. Zaměření Tělesné výchovy na 

kompenzační a protahovací cvičení. Výuka správného způsobu posilování a vedení 

k vhodným pohybovým stereotypům. Zdůraznit sociální stránku sportu - kolektivní aktivity, 

týmové sporty, interakce žáků mezi sebou. Výuku vést v duchu fair play. Přinést do hodin 

tělocviku ohleduplnost a spravedlnost, které se žáci budou držet i mimo sport samotný. 

Podpořit pobyt v přírodě: realizace výuky ve venkovním prostředí a to nejen na venkovních 

sportovištích, ale i v parcích, lesích apod. a tím prohlubovat vztah dětí  k přírodě a aktivitám 

v ní. 
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Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 

 

Současný stav 

 
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 má k dispozici vlastní menší tělocvičnu  

o rozměrech cca 123 m2 (16 m x 7,70 m). Ta obsahuje standardní vybavení – kruhy, žebřiny, 

liniové značení pro míčové sporty, basketbalové koše apod. Pro její velikost ji pro výuku 

tělesné výchovy využívají zejména třídy 1. stupně. Mimo tělesnou výchovu poskytuje 

tělocvična vhodný prostor pro konání školních akcí (výukové programy, besedy, maškarní 

bál pro ŠD apod.). Škola poskytuje prostor tělocvičny také k podnájmu, jehož využívají různé 

spolky z Jindřichova Hradce a okolí – pravidelně např. TJ Slovan, Taneční klub Pelhřimov, 

VK Vajgar, Triatlon TCV Jindřichův Hradec, SHŠ Páni z Hradce apod.  

 

Dalším prostorem umožňující určité sportovní vyžití je areál školního dvora o rozměru cca 

568 m2 se stolem na stolní tenis. Vzhledem k podmáčenému travnatému podkladu je jeho 

využití v současném stavu minimální, do budoucna se plánují jeho úpravy. Velký potenciál 

v sobě skrývá prostor školního pozemku o rozměrech cca 500 m2 za budovu školní jídelny, 

který v současné době využívá školní družina pro svůj relaxační program. I zde se v 

budoucnu uvažuje o lepším využití, konkrétně o stavbě víceúčelového hřiště, popřípadě 

tělocvičny. 

 

Díky výhodné poloze školy v centru města mohou žáci využívat sportoviště města Jindřichův 

Hradec – žáci 2. stupně pravidelně absolvují výuku tělesné výchovy ve Sportovní hale, 

v letních měsících využívají sportovní areál u gymnázia či Tyršův stadion. Tělesná výchova 
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je také čas od času doplněna plaváním v plaveckém bazénu, cvičením v posilovně či 

bruslením na Zimním stadionu Jana Marka. 

 

Výuka tělesné výchovy na 1. stupni je doplněna o plavání - kurz výuky plavání je zařazen do 

3. a 4. ročníku, avšak plavecký bazén v rámci tělesné výchovy navštěvují v menší míře i 

další ročníky. Zařazen je také kurz bruslení na zimním stadium. Ve školním roce 2016/2017 

se uskutečnil dvoudenní lyžařský výcvikový kurz pro 2. ročník a v roce 2017/2018 pro 3. 

ročník, pokaždé v lyžařském areálu Hradiště u Nové Bystřice. 

Výuka tělesné výchovy na 2. stupni je doplněna o lyžařský výcvikový kurz v 7. ročníku. 

V minulosti škola jezdila na Kubovu Huť na Šumavě, od roku 2017 využívá areál Říčky 

v Orlických horách. Zájemci z 8. a 9. ročníku se pak mohou zúčastnit také třídenního 

výběrového lyžařského kurzu. Vzhledem k odborné kvalifikaci našich vyučujících tělesné 

výchovy je do vzdělávání v případě zájmu zařazen také vodácký kurz.  

 

Nelze opomenout ani dopravní výchovu, která se na škole vyučuje na 1. i 2. stupni. Ve 

spolupráci s Automotoklubem Jindřichův Hradec se na dětském dopravním hřišti uskutečňuje 

dopravní výcvik pro žáky 1. stupně. Žáci 4. ročníku po jeho absolvování získávají průkaz 

cyklisty. 

 

Od roku 2014 se na škole realizuje celoškolní projekt Dvojka v pohybu, ve kterém spolu 

jednotlivé třídní kolektivy soutěží ve 4 sportovních disciplínách – zumba, frisbee, atletika a 

přespolní běh. Projekt se těší velké oblibě mezi žáky i vyučujícími, na sportovní klání se 

mohou přijít podívat i rodiče. Žáci mohou docházet na sportovní kroužky, které pro ně vedou 

pedagogové školy – jedná se např. o taneční kroužek nebo o atletickou přípravu, které jsou 

realizovány v rámci projektu zřizovatele školy „Vyžeňme děti z lavic“. V letních měsících 

probíhá také kroužek atletiky pro 2. stupeň. 

 

Žáci školy se účastní řady soutěží, které pořádá AŠSK, MŠMT, město Jindřichův  Hradec či 

další instituce. Zapojujeme se do místních soutěží jako je např. Memoriál J. Beránka 

v basketbalu, tak i do celorepublikových akcí typu Hokejbal proti drogám či McDonald´s Cup 

ve fotbale. Vybraní žáci 1. a 2. stupně se každoročně účastní oblastního kola dopravní 

soutěže mladých cyklistů, ve které jsou dlouhodobě úspěšní a často postupují do okresního 

kola.  

 

Řada našich žáků je členy zájmových sportovních organizací ve městě, které úspěšně 

reprezentují - např. v plaveckých závodech, triatlonu, přespolním běhu, atletice, veslování, 

basketbalu, fotbalu, hokeji, florbalu, tenise a v dalších sportech.  

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec pro žáky 

jindřichohradeckých škol pravidelně pořádá školní ligu, ve které se školní družstva účastní 

klání ve vybíjené, fotbalu, Czech bumbác ballu či futsalu.  
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Vize vývoje sportu 

 

Současný systém podpory sportovních aktivit ze strany školy, zřizovatele a dalších institucí 

hodnotí škola kladně. V budoucnu by bylo vhodné příspěvek města na platy vedoucích 

sportovních kroužků rozšířit i pro žáky 2. stupně. Dále bychom uvítali možnost příspěvku na 

náklady spojené s realizací sportovních projektových dnů či na dopravu na sportovní kurzy 

nebo dopravu školních týmů, které postoupily do krajských či republikových kol.  

 

Po pilotním testování krátkodobého lyžařského kurzu ve 2. a 3. ročníku a díky velkému 

zájmu ze strany dětí a rodičů plánuje škola do budoucna jeho realizaci rozšířit i pro další třídy 

1. stupně. Vzhledem k rostoucí oblibě kurzů lyžování ve školách by uplatnění jistě našla také 

centrální půjčovna lyžařského vybavení pro žáky místních škol. Škola v současnosti 

půjčovnou lyžařského vybavení nedisponuje.  

 

Jistý potenciál je také v netradičních sportovních aktivitách, které nabízí např. Lanový park 

Landštejn. Pokud by se podařilo modernizovat táborovou základnu Osika, mohly by jej školy 

využívat k pobytovým sportovním kurzům.  

 

Nabídka sportovišť v Jindřichově Hradci je rozsáhlá, je však také důležité sledovat současné 

trendy a zájmy dnešních dětí. Jedním z takových moderních sportovišť v Jindřichově Hradci 

je skatepark, další možnou variantou by mohlo být např. parkourové či workoutové hřiště. 

 

Škola vítá také záměr OŠMT MěÚ Jindřichův Hradec o rozšíření školní ligy o případné 

zájemce z řad okolních škol. V rámci školní ligy by za zvážení stálo pořízení sportovních 

dresů pro žáky jednotlivých škol, které by měly nějaké sjednocující prvky (znak města apod.). 

 

Učitelé tělesné výchovy by nejspíše ocenili širší a intenzivnější nabídku dalšího vzdělávání, 

které by probíhalo přímo v Jindřichově Hradci. Co se týče vzdělávání nadaných a mimořádně 

nadaných dětí v oblasti sportu, považuje škola podporu těchto žáků ze strany školy za 

dostatečnou, prostor na zlepšení je v komunikaci se zástupci jednotlivých sportovních klubů.  

 

Z hlediska rozvoje sportu ve městě Jindřichův Hradec je především potřeba motivovat děti ke 

zdravému životnímu stylu v rámci sportovních či jiných volnočasových aktivit a předcházet 

tak tím jejich případnému rizikovému chování. V tomto ohledu je důležité vytvořit potřebné 

podmínky – nabízet a udržovat přístupná sportoviště, podporovat organizace věnující se 

zájmovým aktivitám dětí a mládeže, rozvíjet spolupráci škol a dalších institucí, poskytovat 

efektivní osvětové a preventivní programy, a to nejen ve školách. V případě dětí nadaných 

umět jejich talent rozvíjet a dokázat tak naplnit jejich potenciál a nadání. 
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Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 

Současný stav 

Jako jediná ve městě vlastní tělocvičnu a hřiště nemá. Pro povinnou výuku tělesné výchovy 
využívá tělocvičnu TJ Slovan, Sportovní halu a v květnu a červnu venkovní sportoviště TJ 
Slovan a TJ Sokol. 
 

Časová dotace podle ŠVP – 2 hodiny týdně v 1. - 9. ročníku v bloku 2 vyučovací hodiny za 

sebou – musíme docházet na pronajatá sportoviště. 

 

Rozšiřující sportovní aktivity pravidelné (celoroční)  

a) 2x po dvou hodinách týdně sportovní kroužek hrazený z rozpočtu zřizovatele „Měj 

radost z pohybu“ pro žáky 1. - 5. ročníku 

b) 1x 2 hodiny za týden sportovní kroužek v rámci školní družiny pro žáky 1. - 3. tříd 

c) V letošním školním roce jsme poprvé neotevřeli sportovní kroužek pro žáky 6. - 9. 

ročníku (1x 2 hodiny týdně) z důvodu malého zájmu žáků 

d) V rámci kroužku dopravní výchova (1x 1 hodina týdně), hlavně v podzimních a 

jarních měsících trénují žáci na kolech jízdu zručnosti v areálu školy 

 

Rozšiřující sportovní aktivity nepravidelné (sezonní) 

a) V rámci školní družiny:  

- bruslení žáků (1 hodina za 14 dní) v měsících říjen – únor  

- běh parkem – jaro, podzim 

- běh po schodech – jaro, podzim 

- atletická olympiáda – květen, září 

- zimní sporty (sáňkování, bobování) – zima 

- dětská pouť (rozmanité sportovní disciplíny) – červen 

b) kurzy bruslení s trenéry na zimním stadionu pro žáky 1. ročníku – říjen, listopad, 

2. ročníku – únor, březen (7x 1 hodina) 

c) kurzy plavání pro žáky 1. a 2. ročníku – květen, červen (5x 2 hodiny) 

d) kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku v rámci tělesné výchovy (10x 2 hodiny) 

e) 2x za školní rok organizujeme sportovní turnaje pro žáky – Vánoční turnaj o pohár 

ředitele školy (6. - 9. ročník), sportovní den k MDD o sladké odměny pro všechny 

(4. - 9. ročník) 

f) Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku (Železná Ruda) 

g) Lyžování s úsměvem – pro žáky 2. - 5. ročníku (Hradiště u Nové Bystřice) 

 

Žáci se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží organizovaných zřizovatelem školy, 

soutěží pořádaných ASŠK a plaveckou školou. 

K těmto aktivitám využíváme sportoviště v majetku města, Slovanu, Sokola, discgolfové 
hřiště, víceúčelové hřiště pod gymnáziem.  
 
V areálu naší školy využíváme multifunkční hrací plochu a sportovně rekreační hřiště pro 
žáky 1. stupně. 

 
 
Do budoucna se v dalších školních letech budeme snažit tyto trendy udržet a v případě 
zájmu rozšířit a specializovat. 
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Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 
 

Současný stav 

Sport a pohybové aktivity ve ŠVP Škola pro děti, platný od 1. 9. 2016 

Sportoviště: 

Tělocvičná velká, povrch Tarkett Omnisports 6,5 mm, výměra 265 m2 

Tělocvičná malá, dřevěná podlaha, výměra 132 m2 

Zázemí: 4 šatny (celková výměra 70m2), 2 sprchy (celková výměra 35m2) 

Zkušebna pro country tance  a jiné pohybové aktivity se zrcadlovou stěnou, výměra 72m2 

Venkovní hřiště s umělým trávníkem, výměra 700m2 

Venkovní volejbalové hřiště, antuka, tribuna se šatnou, výměra 600 m2 – v současné době 

nepoužívané, potřebuje nutně rekonstrukci, projekt rekonstrukce je zpracován. 

Dětské hřiště s herními prvky využívané především žáky 1. stupně a školní družiny. 

Pro potřeby povinné tělesné výchovy a nepovinného předmětu sportovní hry je škola 

vybavena dostatečně. Rovněž vybavení tělocvičným nářadím je velmi dobré. Tělocvičny jsou 

využívány pro cvičení různých sportovních organizací. 

Rezervy má škola v rekonstrukci hřišť, kde by bylo třeba vybudovat atletické zázemí, upravit 

povrch, zrekonstruovat antukové hřiště včetně tribuny (je zpracovaný projekt na víceúčelové 

hřiště).  

 

Sport a pohybové aktivity: 

Povinné hodiny tělesné výchovy v 1.- 9. ročníku (2 hodiny týdně) 

 všestranné a pestré sportovní aktivity přiměřené věku žáků 

 využívání sportovišť školy i mimoškolních sportovišť 

 kurzy sportovních dovedností 

a) 1. ročník – kurz bruslení (7 lekcí) 

b) 2. ročník – kurz základů sjezdového lyžování (3 dny) 

b) 3. a 4. ročník – kurz plavání (40 vyučovacích hodin) 

c) 5. ročník – jízda na kole, dopravní hřiště (8 vyučovacích hodin) 

d) 7. – 8. ročník – lyžařský výcvikový kurz (7 dnů) 

e) Sportovní dny pro žáky 2. stupně – návštěva sportovišť v Jindřichově 

Hradci, která mohou žáci navštěvovat ve svém volném čase (např. 
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alpining, spinning, horolezecká stěna, kuželna, veslařský klub, solná 

jeskyně, kruhový trénink, trampolínky, apod.) 

f) Účast v projektu Sazka – Olympijský víceboj, Česko se hýbe 

g) Účast ve sportovních soutěžích pořádaných zřizovatelem školy, AŠSK, 

apod. 

 

Sport a pohybové aktivity v rámci zájmové činnosti organizované školou: 

Žáci školy mohou navštěvovat bezplatně zájmové kroužky, kroužky vedou učitelé školy. 

Kroužky se sportovním zaměřením v roce 2017-2018: 

Sportovní hry pro žáky 1.- 2. ročníku 

Sportovní hry pro žáky 3. - 4. ročníku 

Míčové hry  pro žáky 3. - 5. ročníku 

Příprava na sportovní soutěže pro žáky 6. -9. ročníku 

Country tance  - 2 skupiny  (začátečníci, pokročilí) 

 

Sportovní aktivity organizované jinými subjekty, se kterými škola spolupracuje: 
 

BK  Jindřichův Hradec z.s. 

FK Jindřichův Hradec 1910 

Aerobik Team Lena 

Tyto subjekty si pro svou činnost pronajímají v odpoledních hodinách tělocvičnu  školy – 

trenéři vyzvedávají žáky 1. stupně ve školní družině, školním klubu.  

Plavecká škola – trenér plavecké školy vyzvedává také žáky 1. stupně v budově školy a 

společně odchází na plavecký stadion. 

Pronájmy sportovišť  

Sportoviště škola pronajímá ve večerních hodinách rekreačním sportovcům pro různé 

sportovní aktivity – halový fotbal, basketbal, stolní tenis, cvičení pro ženy, volejbal. 

 

Vize vývoje sportu 

Všechny výše uvedené aktivity se osvědčily, škola je realizuje již třetí školní rok a hodlá 

v nich nadále pokračovat. 



 

37 

V budoucnu by škola ráda spolupracovala s některým ze sportovních oddílů v Jindřichově 

Hradci. Spolupráce byla nabídnuta funkcionářům FK Jindřichův Hradec 1910 a dále bude 

probíhat jednání. 

Bylo by vhodné, aby sportoviště školy byla využívána i v době mimo vyučování. Tím by bylo 

umožněno žákům věnovat se sportu ve volném čase v blízkosti školy a bydliště.  

 

Základní škola Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 692 

 
Škola se již tradičně kromě vzdělávacích a výchovných oblastí zaměřuje na rozvoj 

sportovních aktivit žáků. 

Různé sportovní zaměření je zapracováno jednak ve školním vzdělávacím programu, jednak 

v učebním plánu školy. 

V současné době kromě dvou povinných hodin tělesné výchovy sportuje ve škole 239 žáků. 

Sportovní aktivity jsou nabízeny v rámci nepovinných předmětů nebo v rámci zájmových 

útvarů. Jedná se o plavání, pohybové hry, florbal, stolní tenis, basketbal a atletiku 

Kromě plavání využívá škola ke sportu vlastní venkovní i vnitřní prostory. Žáci mohou 

využívat velkou tělocvičnu s plochou 354 m² a malou tělocvičnu o výměře 234 m², dále pak 

venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem o výměře 434 m². K dalším míčovým a 

atletickým aktivitám slouží v areálu školy velké travnaté hřiště. K dopravní výchově a jízdě na 

kole je k dispozici asfaltové hřiště, kde jsou současně umístěny dva venkovní stoly na stolní 

tenis. Pro výuku povinné tělesné výchovy, nepovinných sportovních her a softbalu a pro 

činnost sportovních kroužků je škola zcela soběstačná. 

Vybavení tělocvičen a hřišť je dobré, i když v záměru školy a zřizovatele je provedení úprav 

a rekonstrukcí tak, aby uvedená zařízení mohla sloužit co nejlépe.  

Sportovní zařízení školy je rovněž přístupné na základě smlouvy různým organizacím, jako 

je například Sokol Jindřichův Hradec, Slovan Jindřichův Hradec či Dům dětí a mládeže 

v Jindřichově Hradci a dalším fyzickým osobám na základě smluvního vztahu. 

To, že více než 50 % žáků aktivně sportuje v dalších oblastech kromě povinných hodin 

tělesné výchovy, vypovídá o tom, že o sportovní dění je poměrně velký zájem. Žáci se 

pravidelně zúčastňují různých soutěží s velmi kvalitními výsledky. V oblasti plavání se 

pravidelně umisťují na nejvyšších místech v rámci republikových soutěží. 

Škola má v dlouhodobém plánu zájem o další rozšiřování sportovních aktivit. Jedná se o dvě 

základní oblasti: nabízet další sportovní možnosti a hlavně zapojit do sportování co nejvíce 

žáků. 

V současné době je zpracovaná nová studie venkovního sportovního areálu, která odpovídá 

současným požadavkům na kvalitní sportovní vyžití. 
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Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 
 

Současný stav 

Vybavení školy a školního areálu 

Škola disponuje dvěma tělocvičnami s různými povrchy, větší tělocvična má herní povrch 

(pogumovaný), menší tělocvična je s parketami a je prioritně určena na výuku gymnastiky a 

akrobacie. Ve venkovním areálu školy se nachází běžecká dráha na 60m, doskočiště pro 

skok do dálky s rozběhovou dráhou, hřiště na míčové hry, kruh pro hod koulí, volejbalové 

hřiště a hokejbalové hřiště. 

Škola je dostatečně vybavena pro výuku povinné i nepovinné tělesné výchovy. Tělocvičny 

jsou velmi dobře vybaveny tělocvičným nářadím. V době od 7.00 hodin do 15.30 hodin slouží 

potřebám školy, od 17.00 hodin do 22.00 hodin se pronajímají. 

Hokejbalové hřiště má vybudované zázemí, šatny, sprchy a hygienické zařízení, které je 

však v současné době v nevyhovujícím stavu a vyžaduje nutně rekonstrukci. 

 

Sportovní dění ve škole 
 

Škola nabízí svým žákům řadu kroužků se sportovním zaměřením v časové dotaci 1 hodiny 

týdně. Jedná se o tyto kroužky: sportovní kroužek určený pro žáky 1. tříd, taneční kroužek 

určený pro žáky 2. - 3. tříd, míčové hry určené pro žáky 2. – 5.ročníku, basketbal pro žáky 6. 

– 9.ročníku, nohejbal pro žáky 6. – 9.ročníku a mažoretky určené pro žákyně 4. –  6.ročníku. 

V rámci Školního vzdělávacího programu Pegas je žákům od 6. ročníku nabízena rozšířená 

výuka sportu v časové dotaci v  6.ročníku – 3 hodiny sportovních her, 7. – 9.ročník – 1 

hodina sportovních her. 

Sportovní aktivity 

V rámci výuky se žáci školy zúčastňují povinné plavecké výuky (3. –  4.ročník), dále výuky 

bruslení (žáci 1. – 2. tříd) a lyžařských výcvikových kurzů (třídenní pro žáky 2. – 5.ročníku, 

týdenní pro žáky 7. – 8.ročníku). Výuka plavání probíhá na plaveckém stadionu v Jindřichově 

Hradci, výuka bruslení na Zimním stadionu v Jindřichově Hradci, základy sjezdového 

lyžování pro žáky 2. – 5.ročníku ve skiareálu Hradiště u Nové Bystřice a lyžařský výcvikový 

kurz pro žáky 7. – 8.ročníku ve skiareálu Aldrov v Krkonoších. Součástí školního vyučování 

jsou i sportovní dny zaměřeny na pohybové aktivity, např. školní atletická olympiáda určená 

pro všechny žáky školy nebo sportovní dny pro žáky 2.stupně, kteří v rámci tohoto dne 

navštěvují a sportují na různých sportovištích (veslařský klub, kuželna, posilovna, 

horolezecká stěna, apod.). Žáci se také zúčastňují sportovních soutěží a turnajů 

organizovaných odborem školství nebo ASČR. 

Sport v rámci pronájmů 

Škola své prostory poskytuje i jiným organizacím v rámci podnájmu. Hokejbalové hřiště 

celoročně využívá TJ HBC Olymp, tělocvičny jsou pronajímány menším skupinkám občanů 

na míčové hry či kondiční cvičení pro ženy a také studentům VŠE v Jindřichově Hradci, kteří 

zde sportují v rámci svého studia. 
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Vize vývoje sportu 

Tělocvičny školy jsou ve vyhovujícím stavu, v silách školy je péče o její údržbu i nákup 

případného vybavení. Revitalizaci si určitě zaslouží venkovní areál (běžecká dráha, 

doskočiště, herní hřiště). V současné době je zpracován projekt na obnovu hřiště, který bude 

v budoucnu realizován. Škola bude dále usilovat o přesun hokejbalového hřiště na Tyršův 

stadion – centra sportovního dění a to v rámci dohody s vedením Města Jindřichův Hradec. 

V horizontu několika let bude realizován i projekt na hřiště z přírodních materiálů. 
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tab. č.  10 

ZŠ Počet žáků 1.-
5.ročník 

Počet žáků 6.-
9.ročník 

Žáků celkem Počet neaprobovaných 
 učitelů TV 

1. ZŠ Štítného 219 133 352 0 

2. ZŠ Janderova 275 233 508 0 

3. ZŠ Jarošovská 281 193 474 0 

4. ZŠ Vajgar 592 182 93 275 0 

5. ZŠ Vajgar 692 268 205 473 0 

6. ZŠ Větrná 190 127 317 0 

Uvedená tabulka ukazuje, že tělesná výchova na místních základních školách se vyučuje 
aprobovaně. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že podmínky pro zabezpečení povinné tělesné výchovy, 
nepovinných sportovních her a dalších případných sportovních aktivit škol jsou dostačující. 

Školy mají kvalifikované učitele, dostatek cvičebního prostoru v tělocvičnách i na hřištích, 
nářadí a náčiní, které odpovídá požadavkům učebních osnov, ale některá hřiště vyžadují 
rekonstrukci a modernizaci. 

Plavecký výcvik mohou všechny školy absolvovat v plaveckém bazénu, bruslit mohou na 
zimním stadionu.  

Školy mají dále k dispozici Tyršův stadion a hřiště na sídl. Vajgar. 

Jako nedostatek se někde jeví nutnost přecházení do tělocvičen a hřišť mimo vlastní areál 
školy, neboť zde je nutné počítat s časovými ztrátami, které zvláště u mladších žáků jsou 
značné. 

Ve všech základních školách jsou kroužky se sportovním zaměřením. V případě kroužků pro 
žáky 1. stupně přispívá město Jindřichův Hradec jako zřizovatel na platy vedoucích těchto 
kroužků, čímž významně podporuje širší zapojení dětí do mimoškolní tělovýchovné a 
sportovní činnosti. 

 

 

 

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec 

 
Významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí 

a mládeže včetně sportovních aktivit zaujímají domy dětí a mládeže. Rovněž u domů dětí a 

mládeže přetrvává vysoký zájem o pravidelné zájmové činnosti. Dům dětí a mládeže 

v Jindřichově Hradci nabízí zejména aktivity pro děti školního věku, případně předškoláky a 

mládež.  Svým zaměřením DDM v J. Hradci přímo podporuje prevenci sociálně 

patologických jevů, především tím, že nabízí maximální smysluplné využití volného času.  

Činnost DDM v J. Hradci se realizuje v těchto složkách: 

Pravidelná zájmová činnost – jedná se o menší kolektivy dětí a mládeže (většinou věkově 

smíšené), které se pravidelně věnují vybrané zájmové činnosti.  

Příležitostná zájmová činnost – zahrnuje akce jednotlivých kroužků (včetně pobytových), 

soutěže a přehlídky (včetně vyhlašovaných MŠMT) a dále akce spontánní, což znamená 

akce určené široké neorganizované veřejnosti. Tato oblast má největší přínos 
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k podchycování aktivit dětí a mládeže. Ke spontánní činnosti dětí i mládeže slouží také herny 

DDM v Hradební i v Růžové ulici. Herny navštěvují i děti, které nejsou členy kroužků. 

Prázdninová činnost – kromě krátkodobých akcí, které jsou zahrnuty v příležitostné 

zájmové činnosti, pořádá DDM také dlouhodobé pobyty pro děti v turistických základnách v 

době jarních a letních prázdnin. 

Nabídka sportovních kroužků ve školním roce 2017/2018: 

 Sportovní hry - pro děti od 1. do 4. ročníku 

 Střelecký kroužek I - pro děti od 2. do 5. ročníku 

 Střelecký kroužek II - pro děti od 5. do 9. ročníku 

 Stolní tenis - pro děti od 1. do 4. ročníku 

 Lezeme - šplháme - pro děti od 2. do 4. ročníku 

 Lezecký - od 4. do 8. ročníku 

 Lezecký pro pokročilé  

 Badminton I - pro děti od 1. do 4. ročníku 

 Badminton II - pro děti od 5. ročníku 

 Šachový kroužek - pro děti od 1. ročníku 

 Netradiční sporty - pro děti od 5. ročníku 

 Lukostřelba - pro děti od 5. do 9. ročníku 
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2. 6. Sport seniorů 

Vzhledem k demografickému stárnutí populace bude udržení pohybových schopností 
starších obyvatel jedním ze základních předpokladů, jak zvládnout problémy spojené se 
stárnutím obyvatelstva v budoucnu. Sport je prostředkem aktivní prevence proti civilizačním 
chorobám, proto prosazování zdravého životního stylu ve společnosti bude mít stále větší 
význam pro zvýšení kvality života stárnoucí populace. 

Město Jindřichův Hradec nemá vypsaný dotační titul zaměřený pouze na sportování občanů 
starší generace, ale prostřednictvím odboru sociálních věcí se aktivně zapojuje do aktivit 
zaměřených na tuto oblast. Senioři z Jindřichova Hradce se pravidelně účastní Sportovních 
her seniorů Jihočeského kraje, které pořádá Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Jihočeskou krajskou organizací České unie sportu. Hlavním cílem organizování 
sportovních her je propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k posílení 
zdravého životního stylu.  

Prostřednictvím odboru sociálních věcí při MěÚ Jindřichův Hradec je zajištěna registrace 
sportovních družstev a dále je zajištěna doprava s doprovodem (pracovnice odboru 
sociálních věcí) do místa konání akce. V letošním roce se zúčastnilo celkem 46 sportovních 
družstev z Jihočeského kraje, město Jindřichův Hradec reprezentovalo 7 sportovních 
družstev (28 sportovců, 4 náhradníci).   

Senioři soutěžili v deseti disciplínách: hod míčem na koš, hod šipkami do terče, hod na 
dálku, střelba na malou branku, hod kroužky na jehlan, běh s míčkem na raketě, bollo - ball, 
slalom na 50 metrů, srážení válečků a hod míčkem na cíl. Jindřichohradečtí senioři 
vybojovali hned několik medailí v různých disciplínách a kategoriích. Nejstarší účastník v 
kategorii mužů byl z našeho města a obdržel pamětní list. 

Pro seniory byly také na místě připraveny informace z oblasti bezpečnosti, o ochraně 
spotřebitelů a nájemníků, o zdravém životním stylu a mnohé další. 

Kromě toho občané starší generace v našem městě ve velké míře využívají možnost 

zvýhodněného vstupného v dopoledních hodinách do plaveckého bazénu, což jim umožňuje 

kromě pohybových aktivit i pravidelně se setkávat a vytvářet přátelství. Tím sport přináší 

další hodnoty, jako jsou sdílené zážitky a přátelství vytvářená při sportu. 

Vytváření podmínek a podpora sportování starší generace je oblastí, kam by mělo město 

Jindřichův Hradec v budoucnu rovněž směřovat své aktivity a tuto oblast rozvíjet komplexně. 
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3. SWOT analýza města pro oblast sportu 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dlouhodobá tradice sportu ve městě, vysoký zájem 

obyvatel o sport 

Omezené možnosti získávání potencionálních sponzorů a 

reklamních partnerů z řad soukromých firem a podnikatelů, 

zejména z důvodu omezeného počtu těchto firem 

působících ve městě 

 Existence moderní sportovní haly vyhovující 

požadavkům nejvyšších celostátních soutěží v sálových 

sportech (např. basketbalu, házené, volejbalu, futsalu) i 

k pořádání mezistátních utkání v některých těchto 

sportech 

Nevyhovující technický stav zázemí ve sportovní hale 

(nefungující sprchy, v šatnách zatéká do zdí, nárazově 

nízký počet šaten) a chybějící vybavení (např. tatami pro 

úpolové sporty, mobilní koše pro basketbal) 

Poskytování příspěvků základním školám na platy 

trenérů a vedoucích sportovních kroužků pro žáky 1. 

stupně 

Chybějící vlastní zázemí pro některé mládežnické kluby 

(např. FK J. Hradec 1910, TJ HBC Olymp) 

 Existence pestré sítě sportovišť pro různá sportovní 

odvětví 

 

 Vysoké finanční zatížení rodinných rozpočtů týkající se 

placení vysokých oddílových příspěvků zejména u mládeže 

a v jeho důsledku klesající počty členských základen 

jednotlivých sportovních organizací 

Neustálá modernizace školních tělocvičen, školních 

sportovišť v areálech škol a ostatních sportovišť v 

majetku města, budování nových sportovišť ve městě 

(např. discgolfové hřiště) a zejména v místních částech 

(Buk, Políkno, Dolní Radouň, Radouňka) 

Chybějící kvalitní sportoviště pro provozování některých 

sportovních odvětví (např. sálu pro sportovní gymnastiku, 

sálu pro stolní tenis, badminton, kuželkářské čtyřdráhy, 

tréninkové plochy pro fotbalovou mládež, sálu pro úpolové 

sporty), chybějící podmínky pro některé venkovní sporty 

(např. stezka pro in-line brusle, venkovní posilovna), 

chybějící sportoviště pro hod diskem a hod kladivem na 

lehkoatletickém stadionu na sídl. Vajgar, chybějící 

sportoviště pro méně fyzicky náročné sporty (petanque, 

minigolf, metaná, kroket) 

Nabídka sportovních aktivit (sportovní hry, sportovní 

kroužky) v základních školách v rámci nepovinných 

předmětů a mimoškolních aktivit 

Nevyhovující technický stav některých sportovišť, nutné 

opravy některých stávajících sportovišť (např. bazén - 

špatné ozvučení, kluzká dlažba v malém bazénu) 

Koncepční rozšiřování sítě cyklostezek ve městě a 

místních částech 

Nevyhovující stav sportovišť v areálu Tyršova stadionu - 

sportoviště v centru města 

Pravidelná finanční podpora činnosti místních 

sportovních organizací, zejména jejich mládežnických 

družstev 

Zvyšující se nároky na kapacity sportovních zařízení 

(zejména sportovní haly) a z toho plynoucí potřeba 

vybudování nového sportovního zařízení, zejména pro 

potřeby výuky tělesné výchovy v základních a středních 

školách v centru města 

Finanční podpora z rozpočtu města seniorským týmům 

místních sportovních klubů na jejich účast v příslušných 

soutěžích celorepublikového významu 

Vysoké ceny za pronájmy sportovišť včetně sportovišť v 

majetku soukromých subjektů pro sportovní organizace i 

širokou veřejnost 
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Finanční i materiální podpora města Jindřichův Hradec 

poskytovaná pořadatelům sportovních akcí a podpora 

sportovců, kteří reprezentují město na MČR, ME, MS 

Nedostatečné množství volně přístupných sportovišť pro 

veřejnost ve městě (sportovní areály základních škol ani 

dosavadní sportoviště ve vlastnictví města nejsou volně 

přístupná veřejnosti) 

Pořádání sportovních soutěží a turnajů pro žáky 

místních základních škol v režii města 

Nevyhovující podmínky, zejména nedostatečné osvětlení 

prostor v Mertových sadech pro provozování venkovních 

sportovních aktivit v jarních, podzimních a zimních měsících 

(běh, discgolf) 

Existence vodní plochy v centru města (rybník Vajgar) 

vhodné k provozování některých vodních sportů  

Nájemní smlouva na rybník Vajgar neřeší užívání vodní 

plochy z hlediska sportovních aktivit 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

Zlepšující se spolupráce základních škol se sportovními 

kluby (např. 1. ZŠ - fotbal, hokej) 

Nedostatečný počet hodin tělesné výchovy v základních 

školách, malé možnosti zapojení zdravotně postižených 

žáků do povinné tělesné výchovy 

 Získávání finančních prostředků z grantových programů 

(Jihočeského kraje, MŠMT, EU) na rekonstrukci 

stávajících a budování nových sportovišť včetně 

rozšiřování sítě cyklostezek 

 Klesající zájem ze strany dětí a mládeže o sport a 

pohybové aktivity a zvyšující se tendence k trávení volného 

času pasivním způsobem 

 Využití stávajících vhodných sportovišť k vytvoření 

nabídky bezplatného sportování pro širokou veřejnost 

Volné zpřístupnění sportovních areálů základních škol 

veřejnosti naruší autonomii škol, z hlediska bezpečnosti 

žáků i zaměstnanců škol se jedná o vysoké riziko 

Odkoupení sportovišť v areálu Tyršova stadionu od TJ 

Slovan J. Hradec a TJ Sokol J. Hradec do majetku 

města - možnost vybudování moderního sportovního 

komplexu v centru města 

Nestabilní a nesystémový způsob financování v oblasti 

sportu ze státního rozpočtu a jeho časté změny a s tím 

související existenční problémy řady sportovních klubů a 

organizací 

Využití lokality „Šajba“ k provozování venkovních 

sportovních aktivit (jogging, orientační běh, běžecké 

lyžování) 

Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukci 

nevyhovujících a dosluhujících sportovních zařízení ve 

městě, na obnovu jejich materiálně technického 

zabezpečení a na provoz stávajících sportovních zařízení 

Přírodní podmínky přímo ve městě a jeho okolí nabízí 

možnosti rozšíření sportovní infrastruktury o venkovní 

sporty (stezka pro in-line brusle, venkovní posilovna) 

Nedostatečná možnost ohodnocení kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků za práci ve školní i mimoškolní 

zájmové tělovýchově a sportu 

 

Zvyšující se administrativní zátěž na dobrovolné pracovníky 

ve vedení spolků (nově např. GDPR a jiné povinnosti) 

 

Nedostatek kvalitních trenérů pro mládež (vysoké náklady 

na získání trenérské licence, nedostatečná motivace pro 

získání nových trenérů) 

 

Úbytek finančních prostředků na podporu sportu v 

celostátním měřítku 

 

Nevyjasněný a složitý systém financování sportovních tříd v 

základních školách prostřednictvím sportovních svazů 
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4. Priority a prioritní oblasti 
 

Sportovní vyžití pro nejširší veřejnost 

Sport dětí a mládeže 

Sport dospělých 

Preferovaný sport 

Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu 

Sportovní infrastruktura 

 

 

4. 1. Sportovní vyžití pro nejširší veřejnost 
 

Péče o sportovní vyžití občanů patří mezi jeden z hlavních úkolů města Jindřichův Hradec. 

Sport je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen státní správa a 

samospráva, ale i spolky, neziskové organizace a komerční subjekty. Město se v oblasti 

sportovního vyžití pro nejširší veřejnost zaměřuje především na vytváření materiálně 

technických podmínek pro sport a na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. V 

posledních letech dochází obecně k celkovému poklesu pohybových aktivit populace napříč 

všemi věkovými kategoriemi, což má negativní zdravotní důsledky. Rovněž dochází k 

demografickému stárnutí populace a jedním ze základních předpokladů zvládnutí problémů 

spojených se stárnutím obyvatelstva bude udržení pohybových schopností starších obyvatel. 

Vzhledem k těmto skutečnostem by město mělo v rámci sportovního vyžití nejširší veřejnosti 

nabídnout občanům přístup na kvalitně vybavená sportoviště odpovídající úrovně - včetně 

outdoorových. 

 

Cíl: 

Dosáhnout co nejvyššího zapojení veřejnosti do aktivit vedoucích ke zdravým pohybovým 

návykům a zdravému životnímu stylu a zajistit kvalitní možnosti občanům města. 

 

Opatření: 

- pokračovat ve finančním podporování stávajících organizací a spolků zabývajících se 

volnočasovými aktivitami dětí a mládeže formou dotací (Dotační program města Jindřichův 

Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže) - podpora pravidelné činnosti i 

pořádání jednorázových akcí určených pro veřejnost 

- pokračovat v podpoře sportovně zábavných her pro veřejnost např. Hry bez hranic pro 

místní části města 

- údržba a rozvoj stávající sportovní infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity 

občanů města (cyklostezky, discgolfové hřiště, dětská hřiště ve městě i v místních částech, 

víceúčelová hřiště v místních částech, bazén a aquapark) 

- zpracovat projekty včetně bezpečnostních opatření pro provoz základních škol k možnosti 

využití sportovišť v areálech škol širokou veřejností, zajistit finanční prostředky k realizaci 

projektů včetně personálního zajištění provozů těchto sportovišť (4. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ) 

- rozšířit infrastrukturu pro venkovní sporty - vybudovat stezku pro in-line brusle a venkovní 

posilovnu, k venkovním sportovním aktivitám využít i lokalitu „Šajba“ - orientační běh, 

běžecké lyžování 

- dobudovat cyklostezky  
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Výstavba a rozšíření sportovní infrastruktury je finančně velmi náročná a ve většině případů 

není možné ji realizovat bez využití finanční podpory EU nebo dotací od státu nebo kraje. 

Pro naplnění těchto opatření bude město Jindřichův Hradec prostřednictvím odboru rozvoje 

vyhledávat vhodné dotační tituly. 

Ke zpřístupnění areálů základních škol - město Jindřichův Hradec má v současné době 

zpracované bezpečnostní audity ve všech základních školách. V auditech je uvedeno 

zpřístupnění areálů veřejnosti bez dalšího zabezpečení jako vysoké bezpečnostní riziko. 

Město zabezpečí a finančně zajistí zpracování bezpečnostních projektů, kde by byly rovněž 

uvedeny možnosti zpřístupnění areálů při současném zajištění bezpečnosti žáků a 

zaměstnanců škol. 

K poskytování dotací bude město pravidelně zařazovat do rozpočtu města částku určenou 

na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

 

 

4. 2. Sport dětí a mládeže 
 

Tělovýchova a sport patří mezi nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit a hraje 

nezastupitelnou úlohu při výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Vede děti k aktivitě, 

toleranci, respektu a spolupráci. Patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější nástroje prevence 

drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních jevů.  

 

Cíl: 

Cílem je zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže s předpokladem 

sportovního růstu, výchova sportovní reprezentace města 

 

Opatření: 

- pokračovat v podpoře klubů formou dotace na činnost (Dotační program města Jindřichův 

Hradec na podporu sportu), podporovat vytváření silných sportovních klubů, zejména vyvíjet 

snahu o vzájemnou spolupráci sportovců (existenci jednoho sportovního klubu v jednom 

sportovním odvětví) 

- rekonstrukce sportovních zařízení a výstavba nových sportovišť (viz bod Sportovní 

infrastruktura) 

- ve spolupráci s příslušnými institucemi iniciovat vznik specializovaného pracoviště se 

zaměřením na sportovní medicínu 

- vybudování ubytovacích kapacit pro ubytování většího počtu účastníků na sportovních 

akcích (sportovních týmů) pořádaných ve městě, které budou cenově dostupné 

- vybudování vlastního zázemí pro mládežnická družstva (např. FK J. Hradec 1910, TJ HBC 

Olymp, Házená J. Hradec, Basketbalový klub J. Hradec) 

- iniciovat a podporovat pořádání mládežnických turnajů (např. fotbalové, basketbalové, 

házenkářské, hokejové, tenisové) - formou finanční dotace na úhradu pronájmů sportovišť  

- trvale podporovat činnost sportovních kroužků na základních školách - formou příspěvku na 

platy trenérů a vedoucích kroužků  

- podporovat postupné vybavování škol dalšími doplňkovými sportovišti a sportovními 

zařízeními  
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- pokračovat v pořádání Školních lig v různých druzích sportu (vybíjená, futsal, bumbác ball, 

lehká atletika) pro žáky ze všech základních škole ve městě ze strany města a dalších akcí 

podporujících rozvoj fyzické zdatnosti (např. branná soutěž pro žáky ZŠ) 

- podporovat získávání trenérských licencí u trenérů mládežnických družstev prostřednictvím 

dotace z rozpočtu města - zpracovat pravidla pro poskytnutí této dotace 

 

 

 

4. 3. Sport dospělých 
 

Seniorské sportovní týmy i jednotlivci významně přispívají k propagaci a reklamě města 

Jindřichův Hradec na regionální, republikové i mezinárodní úrovni. V současné době se 

jedná o zejména o basketbalové družstvo BASKET Jindřichův Hradec z.s., družstvo žen 

Házená Jindřichův Hradec z.s., fotbalové družstvo mužů FK Jindřichův Hradec 1910 z.s., 

fotbalové družstvo žen TJ Sokol Jindřichův Hradec, hokejbalové družstvo mužů TJ HBC 

OLYMP Jindřichův Hradec z.s., hokejové družstvo mužů HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. a 

florbalové družstvo žen TJ Slovan Jindřichův Hradec z.s. 

V nadcházející sezóně 2018/2019 budou tyto týmy nastupovat v těchto soutěžích: BASKET 

J. Hradec z.s. - 1. národní basketbalová liga  (2. nejvyšší soutěž), Házená J. Hradec z.s. - 1. 

národní liga házené žen (2. nejvyšší soutěž),FK J. Hradec 1910 z.s. - divize (4. nejvyšší 

soutěž), TJ Sokol J. Hradec - divize (3. nejvyšší soutěž), TJ HBC Olymp J. Hradec z.s. - 1. 

národní hokejbalová liga (2. nejvyšší soutěž), HC Vajgar J. Hradec z.s. - Jihočeský krajský 

hokejový přebor (4. nejvyšší soutěž), TJ Slovan J. Hradec z.s. - divize (3. nejvyšší soutěž). 

Kromě vyjmenovaných a městem finančně podporovaných týmů působí ve městě a jeho 

místních částech celá řada dalších seniorských týmů, které působí v krajských a okresních 

soutěžích. 

Cíl:  

Cílem podpory je vytvoření podmínek pro účast seniorských týmů v nejvyšších ekonomicky 

dostupných soutěžích, které jsou divácky atraktivní.  

 

Opatření: 

- navýšení finančních prostředků v rozpočtu města z důvodu vytvoření podmínek k postupu 

jednotlivých sportovních týmů do vyšších soutěží, příp. k ekonomické a sportovní stabilizaci 

týmů 

- zajištění provozně technických podmínek na sportovištích splňujících kritéria jednotlivých 

sportovních svazů pro účast v daných soutěžích 
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4. 4. Preferovaný sport 
 

Preferovaný sport má soutěžní charakter a reprezentuje město Jindřichův Hradec. Důraz je 

kladen na úspěch, členskou základnu, koncepční práci sportovní organizace jako celku s 

ohledem na zabudovávání vlastních odchovanců do seniorských týmů 

 

 

Cíl: 

Cílem podpory je skutečnost, že se jedná o zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), 

významný prostředek účinné reklamy města Jindřichův Hradec a důležitý motivační prvek 

pro sportování dětí a mládeže (vzory, idoly). 

 

 

Opatření: 

- stanovit preferovaný sport (preferované sporty) pro období minimálně dvou let z důvodu 

finanční jistoty a stability klubu (podle Dotačního programu města Jindřichův Hradec na 

podporu sportu je preferovaný sport každoročně stanovený radou města) 

 

Město podporuje preferovaný sport velmi výrazně vysokými příspěvky přesahujícími milion 

korun a standardními granty a přímou podporou mládežnického sportu. 

  

 

4. 5. Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu 
 

Jedná se o sportovní akce, které přispívají k propagaci města a klubů, mají tradici a 

perspektivu nebo mají mimořádný význam pro uchování tradice nebo se jedná o akce spjaté 

s významnými osobnostmi města v oblasti sportu. 

 

Cíl: 

Cílem je zachování tradic, propagace a reklama města Jindřichův Hradec a sportovní zábava 

pro širokou veřejnost. 

 

Opatření: 

- pokračovat v pořádání významných sportovních akcí ze strany města ve spolupráci se 

sportovními kluby (Memoriál Jana Marka) 

- pokračovat ve finanční podpoře formou dotací na pořádání významných sportovních akcí a 

soutěží (prostřednictvím Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu), 

nepodporovat akce nesportovního charakteru v rámci sportu  

- akce, jejichž finanční náročnost přesahuje možnosti Dotačního programu jsou podporovány 

zařazením samostatné položky v rozpočtu města - např. Jindřichohradecký půlmaraton, 

cyklistický závod Okolo Jižních Čech, FMR streetball cup 

- podporovat anketu pořádanou ČUS Sportovec Jindřichohradecka (J. Hradec, Třeboň, 

Dačice) 
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4. 6. Sportovní infrastruktura 
 

Sportoviště v majetku města Jindřichův Hradec svým technickým vesměs odpovídá 

aktuálním nárokům široké veřejnosti, sportovních klubů a moderním trendům. Problém je v 

jejich nedostatku, zejména u některých sportovních odvětví a u sportovišť s možností 

celoročního využití. Sportoviště jsou využívána kluby, školami a veřejností k organizovaným i 

neorganizovaným sportovním aktivitám. Míra využitelnosti sportovišť je daná jejich kapacitou 

a technickým stavem.    

 

Cíl: 

Cílem jsou technicky, hygienicky a uživatelsky vyhovující sportoviště pro všechny druhy 

sportu provozovaných na území města. 
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4. 6. 1. Vize rozvoje a zlepšování sportovní infrastruktury v majetku města 

tab. č.  11 

objekt záměr postup náklady 
časový 

rámec 

Městská 

sportovní hala 

Nevyhovující technický stav zázemí (oprava stávajících šaten a přístavba 

nových pro zvětšení kapacity šaten) 
Příprava realizace 

  

Doplnění sportovního vybavení (např. mobilní koše pro basketbal, koberec) Projednat s provozovatelem 

SM JH s.r.o. a v orgánech 

města 

  

Rozšíření příp. instalace nové klimatizace   

Vybudování rehabilitační linky   

Zimní stadion 

Jana Marka 

Navýšení počtu šaten a dokončení rekonstrukce stávajících 

Projednat s provozovatelem 

SM JH s.r.o. a v orgánech 

města 

  

Rekonstrukce pláště, administrativní části budovy a vstupních prostor včetně 

vrátnic 

  

Vybudování tréninkové střelnice   

Rekonstrukce klubovny s občerstvením   

Plavecký 

bazén a 

aquapark 

Rekonstrukce ozvučení - požadavek sport. klubů 
Projednat s provozovatelem 

SM JH s.r.o. a v orgánech 

města 

  

Výměna dlažby v malém bazénu  a osvětlení - požadavek sport. klubů   

Rozšíření relaxační části krytého bazénu   

Dobudování venkovních sportovišť pro volnočasové sporty   

Stadion na sídl. 

Vajgar 

Instalovat osvětlení a ozvučení stadionu 

Projednat s provozovatelem 

SM JH s.r.o. a v orgánech 

města 

  

Rekonstrukce původního zázemí (šatny, sociální zařízení) včetně prostor 

restaurace 

  

Rozšíření nekryté tribuny včetně vybudování cílové věže pro atletické 

běžecké disciplíny 

  

Fotbalové 

hřiště Na 

Piketě - umělý 

trávník 

Údržba a rozvoj areálu 

 

  

Skatepark Obnova konstrukčních prvků Projednat s provozovatelem   
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SM JH s.r.o. a v orgánech 

města 

Víceúčelové 

hřiště - 

Röschova ulice 

Údržba areálu    

Plovárna 
Antukový kurt - v nájmu od města - údržba a rozvoj, výměna buňky 

poskytující zázemí tenisovému kurtu 

   

Víceúčelové 

hřiště - sídl. 

Hvězdárna 

α,β,γ 

Údržba hřiště    

Víceúčelové 

hřiště na sídl. 

Hvězdárna (u 

broukoviště) 

Hřiště je po rekonstrukci - údržba    

Discgolfové 

hřiště - 

Mertovy sady 

Na hřišti byl rozšířen počet košů - nyní je 18-ti jamkové - údržba    

Mertovy sady 

Rozšíření veřejného osvětlení za účelem provozování venkovních 

pohybových aktivit (jogging)  Projednat v orgánech města 

  

Tréninkové 

discgolfové 

hřiště - sídl. 

Vajgar (pod 

knihovnou) 

Jedná se o 3 - jamkové hřiště - údržba 

K tréninku je možné použít samostatné koše umístění na sídl. U Nádraží a na 

sídl. Hvězdárna 

   

Víceúčelové 

hřiště na sídl. 

Pod Kasárny 

Prosívkové hřiště - údržba a rozvoj    
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Tyršův stadion 

Tělocvična Kompletní rekonstrukce a přestavba tělocvičny Areál Tyršova stadionu řešit 

komplexně v rámci projektu a 

požadavků sportovních klubů 

včetně odpovídajícího a 

moderního zázemí ke 

sportovištím a přístupu od 

Městské sportovní haly 

  

Kuželna Kompletní rekonstrukce a přestavba - vybudování čtyřdráhy 

Volejbalové 

kurty 

Antukové kurty - kompletní rekonstrukce - řešit v rámci komplexního projektu 

areálu 

Prosívková 

plocha 

Prostor pro zázemí sportovišť - řešit v rámci komplexního projektu 

Fotbalový 

stadion 

Kompletní rekonstrukce tribuny, rekonstrukce běžecké dráhy a atletických 

sektorů, výměna trávníku na fotbalovém hřišti, vybudování nového 

závlahového systému 

 

Školní sportoviště 

1. ZŠ Štítného 

Tělocvična - údržba a rozvoj    

Sportoviště ve dvoře - upravit pro sportovní aktivity žáků ZŠ (malá kopaná, 

volejbal, basketbal) 

Zpracovaný projekt   

2. ZŠ 

Janderova 

Tělocvična - údržba    

Výstavba nové tělocvičny pro potřeby ZŠ, SŠ Zpracovaná studie   

3. ZŠ 

Jarošovská 

Víceúčelové hřiště v areálu školy s umělým povrchem - údržba    

4. ZŠ sídl. 

Vajgar 

2x tělocvična - po rekonstrukci - údržba    

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - po rekonstrukci - údržba    

Antukové hřiště - vyžaduje rekonstrukci na víceúčelové hřiště včetně 

rekonstrukce tribuny na zázemí 

Zpracovaný projekt 2,5 mil. 

Kč 

 

5. ZŠ sídl. 

Vajgar 

2x tělocvična - po rekonstrukci - údržba    

Víceúčelové hřiště - v letošním roce rekonstrukce povrchu a oprava zdi  600 tis. 

Kč 
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Softbalové hřiště - vyžaduje rekonstrukci - možnost využití plochy pro 

vybudování dalšího sportoviště 

Projednat v orgánech města   

6. ZŠ sídl. 

Hvězdárna 

2x tělocvična - po rekonstrukci - údržba    

Víceúčelové hřiště, běžecká dráha, doskočiště a zázemí  - vyžaduje 

rekonstrukci 

Zpracovaný projekt 3 mil. 

Kč 

 

Hokejbalové hřiště - pronajaté TJ HBC Olymp - po rekonstrukci (povrch, 

mantinely, časomíra) - vhodné by bylo jeho přemístění do centra města (z 

hlediska bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy označeno jeho umístění v 

areálu školy jako vysoké bezpečnostní riziko), zázemí ke hřišti (šatny) je v 

havarijním stavu, sprchy vyžadují rekonstrukci 

   

 

Sportoviště v místních částech 

Buk 
Fotbalové hřiště - zázemí je po rekonstrukci - údržba    

Tenisový kurt - údržba    

Políkno Víceúčelové hřiště - prosívka - údržba    

Dolní Radouň Víceúčelové hřiště - prosívka - údržba    

Radouňka Víceúčelové hřiště u spolkového domu - údržba    

Horní Žďár Fotbalové hřiště - rekonstrukce zázemí Příprava realizace   

 

Návrhy na výstavbu nebo vybudování chybějících sportovišť 

Víceúčelová tréninková hala splňující parametry pro provozování veškerých kolektivních halových sportů tj. házená, florbal, basketbal, volejbal, futsal 

včetně odpovídajícího zázemí 

Víceúčelová hala pro tzv. pálkové sporty tj. badminton, stolní tenis, squash, ricochet (event. sál pro úpolové sporty) 

Sál pro sportovní gymnastiku 

Tenisový areál včetně kryté haly a navýšení počtu stávajících tenisových kurtů  

Dráha pro in-line brusle 

Venkovní posilovna - plán jejího zřízení je v r. 2018 
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Venkovní posilovna pro seniory 

Půjčovna elektrokol, kol a koloběžek 

Vybudování veřejně přístupných víceúčelových venkovních sportovních hřišť ve všech místních částech 

Rozvoj stávající sítě cyklostezek 

Zázemí pro sportovní akce - chybějící ubytovna pro možnost ubytování větších sportovních kolektivů v cenově přijatelné hladině 
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5. Závěr 
Jedním z hlavních úkolů města Jindřichův Hradec je péče o sportovní a volnočasové vyžití 

občanů. Ve městě působí řada sportovních a tělovýchovných organizací, které pravidelně 

pořádají nábory nových členů zejména mezi dětmi a mládeží. Děti a mládež mají možnost si 

zvolit z pestré nabídky tzv. kolektivních i individuálních sportů. Město sportovní organizace 

podporuje a vytváří jim podmínky pro jejich činnost. Důležitou součástí této podpory je péče 

o sportovní infrastrukturu v majetku města s péčí řádného hospodáře a kontrola efektivity 

vynaložených veřejných zdrojů. 

Dokument Plán rozvoje sportu města Jindřichův Hradec byl vypracován na základě 

ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, jehož novela z roku 2016 nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2017. Obsahuje popis současného stavu ve sportovní oblasti ve městě 

Jindřichův Hradec (členská základna sportovních organizací, zaměření jednotlivých 

sportovních organizací podle druhů sportu, přehled sportovišť ve vlastnictví města), 

vymezení oblastí podpory sportu a sport ve školách a školských zařízeních. 

V další části je zpracovaná SWOT analýza pro oblast sportu, kde jsou shrnuty silné a slabé 

stránky této oblasti. Následně jsou formulovány hlavní priority a oblasti, kam by v budoucnu 

mělo město vydávat veřejné finanční prostředky. 

Cílem Plánu rozvoje sportu je zajistit všem obyvatelům města všech věkových kategorií 

sportovní vyžití na odpovídající úrovni. 
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Zdroje: 

- webové stránky města Jindřichův Hradec www.jh.cz [online] 

- webové stránky a Koncepce podpory sportu 2016 - 2025 MŠMT  www.msmt.cz [online] 

- webové stránky sportovních organizací a zaslané podklady od organizací 

- webové stránky sportovních svazů 

- webové stránky Služeb města J. Hradec s.r.o. www.smjh.cz [online] 

- webové stránky DDM J. Hradec www.ddmjh.cz [online] 

- ČSÚ www. csu.cz [online] 

- podklady od ředitelů základních škol ve městě J. Hradec 

- podklady od odboru sociálních věcí MěÚ J. Hradec 

  

http://www.jh.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.smjh.cz/
http://www.ddmjh.cz/
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Příl. č. 1 

Přehled sportovišť v Jindřichově Hradci a jeho místních částech 

z hlediska využitelnosti pro jednotlivá sportovní odvětví 
 

Fotbal 

Typ 
sportoviště 

Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Travnaté hřiště 1 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. Hradec 

 

Travnaté hřiště  1 sídl. Vajgar Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.  

Hřiště s umělou 
trávou 

1 ul. Václavská Služby města Jindřichův Hradec 
s.r.o.  

Travnaté hřiště 1 místní část 
Horní Žďár 

SK Horní Žďár 

 

Hřiště s umělou 
trávou 

1 místní část 
Horní Žďár 

SK Horní Žďár 

 

Travnaté hřiště 1 místní část 
Buk, z. s. 

AC Buk 

 

 
Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 
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Malá kopaná, sálová kopaná a futsal 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Víceúčelové hřiště – umělý 
povrch – venkovní – 
klecový formát 

1 ul. Röschova Odbor správy majetku 
MěÚ Jindřichův Hradec  

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 121/I 

 

Venkovní hřiště 
s asfaltovým povrchem 

1 areál 1. ZŠ  
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 121/I 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 2. ZŠ 
Janderova 160/II 

2. ZŠ Janderova 160/II 

 

Venkovní hřiště s umělým 
povrchem 

1 areál 3. ZŠ  
Jarošovská 746/II 

3. ZŠ 
Jarošovská 746/II  

Tělocvična velká – umělý 
povrch TARGET 

1 budova ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična malá – 
palubovka - parkety 

1 Budova 4. ZŠ 
Vajgar 592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch – venkovní – 
víceúčelové hřiště -klecový 
formát 

1 areál 4. ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch MONDO 

1 budova 5. ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična malá –parkety 1 budova 5. ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch  JUTAGRASS –
víceúčelové hřiště - klecový 
formát 

1 areál 5. ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tréninkové venkovní hřiště 
- prosívka 

1 areál 5. ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch (polyuretanový 
nástřik) 

1 budova 6. ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična malá – umělý – 
palubovka – plovoucí 
podlaha 

1 budova 6. ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Venkovní (hokejbalové) 
hřiště – umělý povrch 

1 areál 6. ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ 
SLOVAN J. Hradec 
v areálu Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec 
z. s.  

Malá hala – umělý povrch 1 Městská sportovní 
hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o. 

 

Velká hala – palubovka 1 Městská sportovní 
hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o. 

 

Venkovní klecové hřiště – 
prosívka  

1 sídl. Hvězdárna Služby města 
Jindřichův Hradec  
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 s. r. o. 

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový formát 

1 místní část Dolní 
Radouň 

Osadní výbor místní 
části Dolní Radouň  

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový formát 

1 místní část Políkno Osadní výbor místní 
části Políkno  

Víceúčelové hřiště – umělý 
povrch - venkovní 

1 lokalita „Na 
Bobelovce“ 

Ing. Věra Neidrová 
(soukromé sportoviště)  

Travnaté hřiště 
(malá kopaná) 

1 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. Hradec 

 

Travnaté hřiště  
(malá kopaná) 

1 sídl. Vajgar Služby města 
Jindřichův Hradec s. r. 
o. 

 

Hřiště s umělou trávou 
(malá kopaná) 

1 ul. Václavská Služby města 
Jindřichův Hradec s. r. 
o. 

 

Travnaté hřiště 
(malá kopaná) 

1 místní část Horní 
Žďár 

SK Horní Žďár 

 

Hřiště s umělou trávou 
(malá kopaná) 

1 místní část Horní 
Žďár 

SK Horní Žďár 

 

Travnaté hřiště 
(malá kopaná) 

1 místní část Buk AC Buk 

 

Víceúčelové hřiště - 
prosívka 

1 sídl. Pod Kasárny Služby města 
Jindřichův Hradec s. r. 
o. 

 

Hřiště pro fotbal – sídl. U 
Nádraží 

1 sídl. U Nádraží Služby města 
Jindřichův Hradec s. r. 
o. 

 

 
Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 
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Nohejbal 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Volejbalový kurt - antuka 3 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec z. 
s.  

Volejbalový kurt - antuka 2 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. Hradec 

 

Nohejbalový kurt 1 areál loděnice VK 
Vajgar z. s. 

VK Vajgar z. s. 

 

Nohejbalový kurt 1 areál Městské 
plovárny 

BORO s. r. o. 

 

Venkovní hřiště s umělým 
povrchem 

1 areál 3. ZŠ  
Jarošovská 746/II 

3. ZŠ 
Jarošovská 746/II  

Tělocvična velká – umělý 
povrch TARGET 

1 budova ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch – venkovní – 
víceúčelové hřiště -
klecový formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch MONDO 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična malá –parkety 1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch  JUTAGRASS –
víceúčelové hřiště - 
klecový formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch (polyuretanový 
nástřik) 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična malá – umělý 
– palubovka – plovoucí 
podlaha 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ 
SLOVAN J. Hradec 
v areálu Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec z. 
s.   

Malá hala – umělý povrch 1 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Velká hala – palubovka 3 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový formát 

1 místní část Dolní 
Radouň 

Osadní výbor místní části 
Dolní Radouň  

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový formát 

1 místní část Políkno Osadní výbor místní části 
Políkno  

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový formát 

1 místní část Dolní 
Radouň 

Osadní výbor místní části 
Políkno  

Hřiště – venkovní – 
prosívka  

1 místní část 
Radouňka 

Osadní výbor místní části 
Radouňka  
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Víceúčelové hřiště – 
umělý povrch - venkovní 

1 lokalita „Na 
Bobelovce“ 

Ing. Věra Neidrová 
(soukromé sportoviště)  

Víceúčelové hřiště - 
prosívka 

1 sídl. Pod Kasárny Služby města Jindřichův 
Hradec s. r. o.  

 
 
 

Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 

Lední hokej 

Typ 

sportoviště 

Počet hřišť Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního zařízení 

Krytá ledová 
plocha – umělé 
chlazení 

1 Zimní stadion 
Jana Marka 

Služby města 
Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

 

Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v plné 

míře 
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Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 

Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 
 

 
Legenda 

 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v plné 

míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

  

Krasobruslení 

Typ 

sportoviště 

Počet hřišť Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití sportovního 

zařízení 

Krytá ledová 
plocha – umělé 
chlazení 

1 Zimní stadion 
Jana Marka 

Služby města 
Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 
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Hokejbal 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití 
sportovního zařízení 

Hokejbalové hřiště – 

speciální umělý povrch 

SPEEDO 3 

1 areál ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

 

 
Legenda 

 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 

Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 

Házená 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch - venkovní 

1 lokalita „Na 
Bobelovce“ 

Ing. Věra Neidrová 
(soukromé sportoviště) 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch - venkovní 

1 ul. Röschova Odbor správy majetku 
MěÚ Jindřichův Hradec 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch – venkovní 

1 areál ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch - venkovní 

1 areál ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 
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Malá hala – umělý povrch 1 Městská 
sportovní hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o.  

Velká hala – dřevěná 
palubovka 

1 Městská 
sportovní hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o.  

Tělocvična velká – umělý 
povrch TARGET 

1 budova ZŠ 
Vajgar 592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch MONDO 

1 budova ZŠ 
Vajgar 692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch (polyuretanový 
nástřik) 

1 budova ZŠ 
Větrná 54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ 
SLOVAN J. 
Hradec v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec 
z. s. 

 

 
Legenda 

 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře  

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře a k pořádání soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických 

kategoriích v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 
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Volejbal 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Volejbalový kurt - 
antuka 

3 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec z. 
s. 

 

Volejbalový kurt - 
antuka 

2 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. Hradec 

 

Antukový kurt 1 areál HZS J. 
Hradec 

HZS J. Hradec 

 

Volejbalový kurt – 
písek – Beach volejbal 

1 areál plaveckého 
stadionu  

Služby města Jindřichův 
Hradec s. r. o. 

 

Víceúčelové hřiště – 
umělý povrch – 
venkovní – klecový 
formát 

3 ul. Röschova Odbor správy majetku 
MěÚ Jindřichův Hradec 

 

Malá hala – umělý 
povrch 

1 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o.  

Velká hala – 
palubovka 

3 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o.  

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 121/I 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 2. ZŠ 
Janderova 160/II 

2. ZŠ Janderova 160/II 

 

Venkovní hřiště 
s umělým povrchem 

1 areál 3. ZŠ  
Jarošovská 746/II 

3. ZŠ 
Jarošovská 746/II 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch TARGET 

1 budova ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tréninkové hřiště – 
umělý povrch – 
venkovní – 
víceúčelové hřiště -
klecový formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch MONDO 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična malá –
parkety 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tréninkové hřiště – 
umělý povrch  
JUTAGRASS –
víceúčelové hřiště - 
klecový formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch 
(polyuretanový nástřik) 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična malá – 
umělý – palubovka – 
plovoucí podlaha 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 
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Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře  

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře a k pořádání soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických 

kategoriích v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 

 
  

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ 
SLOVAN J. 
Hradec v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec z. 
s. 

 

Víceúčelové hřiště - 
prosívka 

1 sídl. Pod Kasárny Služby města Jindřichův 
Hradec s. r. o. 

 

Antukový kurt 1 Místní část Otín TJ Jitka 

 

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový 
formát 

1 místní část Dolní 
Radouň 

Osadní výbor místní části 
Dolní Radouň 

 

Hřiště – venkovní – 
prosívka - klecový 
formát 

1 místní část Políkno Osadní výbor místní části 
Políkno 

 

Hřiště – venkovní – 
prosívka  

1 místní část 
Radouňka 

Osadní výbor místní části 
Políkno 
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Legenda 

 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře a k pořádání 

soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických i seniorských kategoriích 

v omezené míře 

Basketbal a streetball 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Velká hala – 
palubovka 

1 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Malá hala – umělý 
povrch 

1 Městská sportovní 
hala 

Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Víceúčelové hřiště – 
umělý povrch – 
venkovní – klecový 
formát 

3 ul. Röschova Odbor správy majetku 
MěÚ Jindřichův Hradec  

Tělocvična – 
palubovka - parkety 

3 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec z. 
s.  

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 121/I 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 2. ZŠ 
Janderova 160/II 

2. ZŠ Janderova 160/II 

 

Venkovní hřiště 
s umělým povrchem 

1 areál 3. ZŠ  
Jarošovská 746/II 

3. ZŠ 
Jarošovská 746/II  

Tělocvična velká – 
umělý povrch TARGET 

1 budova ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch MONDO 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična malá –
parkety 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tréninkové hřiště – 
umělý povrch  
JUTAGRASS –
víceúčelové hřiště - 
klecový formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch 
(polyuretanový nástřik) 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična malá – 
umělý – palubovka – 
plovoucí podlaha 

1 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem  

1 Sídl. Hvězdárna Služby města Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Víceúčelové hřiště 
prosívka 

1 Sídl. Hvězdárna Služby města Jindřichův 
Hradec s.r.o  
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Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře a k pořádání soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických 

kategoriích v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře 

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 

Florbal 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Velká hala – palubovka 1 Městská 
sportovní hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o. 

 

Tělocvična – palubovka - 
parkety 

3 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. Hradec 
z. s. 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 121/I 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 2. ZŠ 
Janderova 160/II 

2. ZŠ Janderova 160/II 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch TARGET 

1 budova ZŠ 
Vajgar 592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična malá – palubovka 
- parkety 

1 budoval ZŠ 
Vajgar 592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch MONDO 

1 budova ZŠ 
Vajgar 692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična malá –parkety 1 budova ZŠ 
Vajgar 692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch (polyuretanový 
nástřik) 

1 budova ZŠ 
Větrná 54/V 

ZŠ Větrná 54/V 

 

Tělocvična malá – umělý – 
palubovka – plovoucí 
podlaha 

1 budova ZŠ 
Větrná 54/V 

ZŠ Větrná 54/V 
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Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře a k pořádání 

soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických i seniorských kategoriích 

v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v plné 

míře a k pořádání soutěžních zápasů a turnajů v mládežnických 

kategoriích v omezené míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře a provozování daného sportovního odvětví v rámci 

školníhoTV 

 

Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití 

 

Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 

Tenis - venkovní kurty 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 

Rozsah využití 
sportovního 

zařízení 

Tenisový kurt - antuka 1 Městská plovárna Tenis klub 
Jindřichův Hradec z. 
s.  

Tenisový kurt - antuka 2 areál Tyršova 
stadionu 

p. Josef Sviták 

 

Tenisový kurt -antuka 1 místní část Otín soukromé 
sportoviště 

 

Tenisový kurt - antuka 2 místní část Otín soukromé 
sportoviště 

 

Tenisový kurt - antuka 3 Röschova ul. soukromé 
sportoviště 

 

Tenisový kurt - antuka 2 místní část 
Děbolín 

Tenis club Děbolín 
spol. s. r. o. – 
soukromé 
sportoviště 
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Antukový kurt 1 areál HZS J. 
Hradec 

HZS J. Hradec 

 

Antukový kurt 1 areál ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tenisový kurt – antuka 1 místní část Buk AC Buk 

 

Volejbalový kurt - antuka 3 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

 

Volejbalový kurt - antuka 2 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. 
Hradec 

 

Víceúčelové hřiště – umělý 
povrch – venkovní – 
klecový formát 

1 ul. Röschova Odbor správy 
majetku MěÚ 
Jindřichův Hradec  

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch – venkovní – 
víceúčelové hřiště -klecový 
formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tréninkové hřiště – umělý 
povrch  JUTAGRASS –
víceúčelové hřiště - klecový 
formát 

1 areál ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

 

Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře (senioři i 

mládežnické kategorie) 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v plné 

míře  

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře  

 

Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití a pořádání tzv. hobby turnajů 

 

Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 
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Tenis - kryté kurty 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití 

sportovního 
zařízení 

Tenisová hala (tzv. 
nafukovačka) – umělý 
povrch 

2 Röschova ul. soukromé sportoviště 

 

Tenisová hala Radouňka – 
umělý povrch 

1 Deštenská ul. soukromé sportoviště 

 

Tenisová hala Otín - antuka 1 místní část Otín soukromé sportoviště 

 

Tělocvična malá –parkety 1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična velká – umělý 
povrch MONDO 

1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

Tělocvična – palubovka - 
parkety 

1 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

 

 

Legenda 
 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře (senioři i 

mládežnické kategorie) 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře  

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře  

 

Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití a pořádání tzv. hobby turnajů 

 

Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 
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Badminton 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 

Rozsah využití  
sportovního 

zařízení 

Tělocvična – palubovka - 
parkety 

4 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

 

Tělocvična malá –parkety 1 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III 

 

  

 V případě tzv. dolajnování badmintonových kurtů je možno k tréninkovým účelům 
v omezené míře využít i další školní tělocvičny. Při dolajnování kurtů lze použít obě 
palubovky v Městské sportovní hala jak k tréninkovým tak i soutěžním účelům. 

 

Legenda 

 

 

Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře (senioři i 

mládežnické kategorie) 

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v plné míře  

 

Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií 

v omezené míře  

 
Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití a pořádání tzv. hobby turnajů 

 
Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 
 

 

Stolní tenis 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití sportovního 

zařízení 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 
121/I 

 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 
 

 budova 2. ZŠ 
Janderova 160/II 

2. ZŠ Janderova 
160/II 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch 
TARGET 

 budova ZŠ Vajgar 
592/III 

ZŠ Vajgar 592/III  
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Tělocvična malá – 
palubovka - parkety 

  
Budova l ZŠ 
Vajgar 592/III 

 
ZŠ Vajgar 592/III 

 

Tělocvična velká – 
umělý povrch 
MONDO 

 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III  

Tělocvična malá –
parkety 

 budova ZŠ Vajgar 
692/III 

ZŠ Vajgar 692/III  

Tělocvična velká – 
umělý povrch 
(polyuretanový 
nástřik) 

 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V  

Tělocvična malá – 
umělý – palubovka – 
plovoucí podlaha 

 budova ZŠ Větrná 
54/V 

ZŠ Větrná 54/V   

Velká hala – 
palubovka 

 Městská sportovní 
hala 

Služby města 
Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Malá hala – umělý 
povrch 

 Městská sportovní 
hala 

Služby města 
Jindřichův 
Hradec 
 s. r. o. 

 

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

 tělocvična TJ 
SLOVAN J. 
Hradec v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

 

Sál v budově Domu 
dětí a mládeže  - 
parkety 

 Sál v budově 
Domu dětí a 
mládeže  - parkety 
v Růžové ulici 

Dům Dětí a 
mládeže 
Jindřichův 
Hradec, Růžová 
10/II 

 

 

 V současné době je jak k soutěžním tak tréninkovým účelům všech věkových 
kategorií využívána malá tělocvična v budově 5. ZŠ Vajgar 592/III 

 
 

Legenda 
 

 Sportoviště vhodné k pořádání soutěžních zápasů seniorských i 

mládežnických turnajů a vhodné k tréninkovým účelům v plné míře 

 Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům v plné míře (senioři i mládežnické 

kategorie) 

 
Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v plné míře  

 Sportoviště vhodné k tréninkovým účelům mládežnických kategorií v omezené 

míře  

 Sportoviště vhodné k rekreačnímu využití a pořádání tzv. hobby turnajů 
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Sportoviště vyžadující celkovou rekonstrukci 

 

 
 

 

      

Atletika 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Fotbalový stadion 1 areál Tyršova 
stadionu 

TJ SOKOL J. 
Hradec 

Sektor pro skok vysoký, sektor pro skok 
daleký, tartanová běžecká dráha 
(nesplňujicí parametry Českého svazu 
atletiky) 

Sportovní areál na 
sídl. Vajgar 

1 sídl. Vajgar Služby města 
Jindřichův Hradec 
s. r. o. 

Sektor pro skok vysoký a skok o tyči, 2 x 
sektor pro skok daleký, odhoziště pro vrh 
koulí, odhoziště pro hod oštěpem případně 
kriketovým míčkem, tartanová běžecká 
dráha splňující parametry Českého svazu 
atletiky 

 

 
 

 

Plavání 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Plavecká bazén 1 bazén 
– 25 m 

sídl. Vajgar Služby města 
Jindřichův Hradec 
s. r. o. 

Plavecký bazén i jeho zázemí  splňují 
požadavky na pořádání MČR v plavání v 
krátkém bazénu včetně seniorských 
kategorií 

 

Sportovní gymnastika 

Typ 
sportoviště 

Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Tělocvična – 
dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ SLOVAN 
J. Hradec v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

Tělocvična je vybavena veškerými 
cvičebními pomůckami a zařízením 
potřebným k vykonávání sport. 
gymnastiky, bohužel problematické je 
neustálé rozkládání a uklízení těchto 
pomůcek, neboť tělocvična nevyužívána i 
dalšími sportovci, dalším problémem je 
celkový špatný technický stav budovy 
tělocvičny. 

 

 Školní tělocvičny jsou vybaveny nářadím a pomůckami pro sport. gymnastiku 
v souladu s platnými školním osnovami pro výuku TV 
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Kuželky 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití sportovního 

zařízení 

Kuželna 1 Kuželna v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

Kuželna v majetku TJ Slovan J. Hradec 
z. s. je vybavena dvoudráhou, což 
v dnešní době nesplňuje požadavky 
Českého kuželkářského svazu na 
pořádání mistrovských soutěží. Kuželna 
může tak být v dnešní době využívána 
pouze k tréninkovým účelům a 
pořádáním tzv. hobby a firemních 
turnajů. Velkým probléme je celkově 
špatný technický stav kuželny. 

 
 

 
 

Discgolf 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Disgolfové hřiště – 
18-tijamkové (koše) 

1 Mertovy sady Služby města s. r. o. 18-ti jamkové hřiště v lokalitě  Mertových 
sadů splnúje veškeré požadavky na 
pořádání turnajů nejvyšší republikové 
úrovně 

Tréninkové 
discgolfové hřiště – 3 
jamky (koše) 

1 Sídl Vajgar (pod 
knihovnou) 

Služby města s. r. o. Jedná se o tréninkové hřiště včetně tzv. 
odhozišť. 

 

 Samostatné jamky (koše) jsou rovněž umístěny u dětského hřiště na sídl.  Hvězdárna 

(1 koš) a na dětském hřišti na sídl. U Nádraží (1 koš), tyto jamky (koše) nejsou 

vybaveny tzv. odhozišti. Základní školy mají ve své MTZ přenosné jamky (koše) + 

disgolfové disky pro potřeby výuky discgolfu při TV, vyučující disponují trenérským 

certifikátem. 

 

 

Bowling 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel 
Rozsah využití sportovního 

zařízení 

Paradise club – 
bowlingová 
dvoudráha 

1 Komenského ul. 
12/I 

Paradise club s. r 
.o. 

Bowlingová dvoudráha v soukromém 
vlastnictví, nesplňuje požadavky na 
pořádání mistrovských soutěží, může tak 
být  využívána pouze k tréninkovým 
účelům a pořádáním tzv. hobby a 
firemních turnajů. 
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Sportovní parašutismus, bezmotorové létání,       
letecká akrobacie 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Letiště Jindřichův 
Hradec 

1 Výpadovka směr 
místní část 
Děbolín 

Aeroklub 
Jindřichův Hradec 
z. s. 

Na letišti probíhá pravidelný výcvik ve 
sportovním parašutismu a bezmotorovém 
létání po vedením certifikovaných trenérů 
a instruktorů. Sportovní parašutisté patří 
mezi špičku v ČR a pravidelně se objevují 
v reprezentačních výběrech. 

 

Veslování 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Loděnice VK Vajgar 
z. z. 

1 Nábřeží Ladislava 
Stehny 

VK Vajgar  z. s. Loděnice v majetku VK Vajgar J. Hradec 
vybavena posilovnou včetně veslařských 
trenažérů nutných k zimní a tzv. suché 
přípravě. V MTZ VK Vajgar se nachází 
rovněž motorový člun nezbytný k tréninkům 
na pořádání závodů na rybníku Vajgar na 
rybníku je vyznačena veslařská tréninková 
dráha a na nábřeží je umístěno výstupní 
molo. 

Freestyle BMX, Freestyle MTB, Skateboarding,             
In-line bruslení 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Skate park 1 Rezkova ul. Služby města s. r. o. Skate park je vybaven celou řadou 
certifikovaných prvků včetně U-rampy. 

Dračí lodě 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Přírodní sportoviště – 
rybník Vajgar 

 Areál Městské 
plovárny 
v Denisově ulici 

BORO s. r. o. Zapsaný spolek Vajgarská saň z. s., se 
sídlem v areálu Městské plovárny, jejímž 
provozovatelem je BORO s r. o. má ve své 
MTZ jednu závodní a jednu tréninkovou 
dračí loď, které využívá ke své činnosti, a 
zároveň umožňuje zájemcům z řad široké 
veřejnosti o tento sport jejich užívání 
(podnikové posádky atd.) 
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Aerobik, Pilates, hormonální jóga, aqua pilates a aqua 
dynamic, spinning, trampolínky, rehabilitační cvičení 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Velká hala – 
palubovka 

1 Městská sportovní 
hala 

Služby města 
Jindřichův Hradec 
 s. r. o. 

aerobik 

Tělocvična – dřevěná 
palubovka 

1 tělocvična TJ 
SLOVAN J. 
Hradec v areálu 
Tyršova stadionu 

TJ SLOVAN J. 
Hradec z. s. 

aerobik 

Tělocvična – 
palubovka(parkety) 

1 budova 1. ZŠ 
Štítněho 121/I 

1. ZŠ Štítněho 
121/I 

aerobik 

Fitko Eden 1 Jarošovská ul.  Aerobik, Pilates, hormonální jóga, aqua 
pilates a aqua dynamic, spinning, 
trampolínky, rehabilitační cvičení 

 

 

 

Wakeboarding 

Typ sportoviště 
Počet 
hřišť 

Lokalita Provozovatel Rozsah využití sportovního zařízení 

Přírodní sportoviště – 
rybník Vajgar 

1 Areál Městské 
plovárny 
v Denisově ulici 

BORO s. r. o. Na rybníku Vagar je umístěna 
wakeboardingová vlečná dráha včetně 
skokanského můstku, jejímž provozovatelem 
je BORO s. r. o., dráha je určena jak pro 
zájemce z řad široké veřejnosti (výuka pod 
vedením cerifikovaných instruktorů), tak pro 
závodní jezdce. 


