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Sport a pohybové aktivity přináší městu pozitivní hodnoty. Výsledky mnoha studií prokazují, 

že pohybové aktivity a sport zlepšují kvalitu života lidí v mnoha ohledech ve všech věkových 

kategoriích. Asi nejvíce jsou sport a pohybové aktivity spojovány s jejich vlivem na 

zlepšování kondice a zdraví obyvatel. Je jednoznačně prokázáno, že pravidelná pohybová 

aktivita má přímý dopad na naše zdraví fyzické i psychické. Přínosy pro tělesné zdraví 

zahrnují roli pohybových aktivit v rámci širokého spektra opatření zdravotnické prevence, 

např. při boji proti obezitě, snižování rizik oběhové soustavy, prevenci a léčbě diabetu, 

prevenci a snížení osteoporózy, ad. Výhody pro duševní zdraví jsou spojovány zejména s 

pozitivními účinky při snižování stresu a úzkosti. 

Sport a pohybové aktivity však mají i celou řadu dalších pozitivních dopadů. Podporují 

komunitní politiku, sdružování občanů, pomáhají se vypořádat s izolací a tím zvyšují 

soudržnost obyvatel. Hrají velkou roli při snižování negativních sociálně patologických jevů 

a kriminality, zejména u mladého obyvatelstva. Brzké zapojení mladých lidí do sportovních 

a pohybových aktivit může pomoci v prevenci negativního chování. Existují stále 

významnější důkazy, že účast ve sportovních a pohybových aktivitách má pozitivní dopad 

na vzdělávání obyvatel. Zejména v raném věku si mladý člověk může osvojit dovednosti a 

návyky, které si postupně přenáší do dospělosti. Sport a pohybové aktivity dávají příležitosti 

rozvíjet nové dovednosti, stejně jako podporují motivaci i důvěru v sebe sama, což v 

konečném důsledku vede k výrazným posunům v rozvoji osobnosti. V neposlední řadě i 

rozvoj sportovní infrastruktury hraje důležitou roli při zlepšování životní úrovně obyvatel i 

celkového pozitivního obrazu města. Sport je rovněž jednou z vhodných a přirozených 

forem zviditelnění a reprezentace města. 

Uvedené argumenty jsou hlavními důvody pro vytváření politik a strategií v rozvoji sportu 

a pohybových aktivit na regionálních a místních úrovních. Jejich společným cílem je 

zvyšování účasti obyvatel na sportovních a pohybových aktivitách a podpora rozvoje 

sportovní infrastruktury a činnosti sportovních subjektů. Plán rozvoje sportu v Českých 

Budějovicích je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů.  Vychází z Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a je otevřeným dokumentem, který se může 

měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách města. 
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Základní legislativní ukotvení problematiky rozvoje sportu na republikové, regionální i 

obecní úrovni vymezuje Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále zákon o podpoře sportu), který vymezuje postavení sportu ve společnosti 

jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a 

působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu. S účinností od 1. 1. 2017 

prošel zákon o podpoře sportu rozsáhlou novelou, kterou přinesl zákon č. 230/2016 Sb. 

Obcím zákon o podpoře sportu v § 6 ukládá: 

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

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

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v 

obci a zajišťuje jeho provádění. 

Navazující § 6a zákona o podpoře sportu „Plány v oblasti sportu“, pak definuje v odstavci 

(2) obsah plánu rozvoje sportu v obci a kraji: 

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí 

podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a 

opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. 

Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou 

nezbytné k naplnění plánu. 

Dalšími podstatnými legislativními normami, které mají zásadní vliv na strategické 

plánování aktivit v oblasti sportu, jsou zejména: 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. 

 

Legislativní rámec 
 

Související strategické 

dokumentyLegislativní rámec 
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V rámci evropských koncepčních dokumentů, které jsou relevantní pro oblast rozvoje 

sportu a pohybových aktivit na regionální úrovni, je jedním z podstatných dokumentů EU 

Physical Activity Guidelines - Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, který byl schválen pracovní 

skupinou EU "Sport a zdraví" v roce 2008. Tento dokument následně na svém zasedání 

v Biarritz stvrdili svými podpisy ministři sportu členských států EU, a tím se stal základním 

koncepčním dokumentem pro podporu a rozvoj pohybových aktivit v rámci zlepšování 

zdraví obyvatel států Evropské unie. Jedna z hlavních kapitol je věnována politice regionální 

a místní správy v oblasti podpory pohybových aktivit obyvatel a přináší základní výzvy pro 

podporu těchto aktivit. Dokument konstatuje, že regiony a obce by měly přijmout 

následující kroky: 

– Vytvořit pasport všech sportovních a rekreačních zařízení, a dále jejich nabídku ve 

spolupráci se sportovními organizacemi rozšiřovat. 

– Zajistit, aby všichni obyvatelé městských, stejně jako venkovských oblastí, měli 

přístup ke sportovním zařízením v blízkosti bydliště. 

– Zajistit otevřený přístup ke sportovním zařízením v rámci rovných příležitostí pro 

všechny. 

– Podporovat účast ve sportu a sociální interakci v místních komunitách 

prostřednictvím místních kampaní, pořádáním specifických sportovních akcí, 

doplňujících a alternujících organizovaný sport. 

– Organizovat atraktivní akce a aktivity pro všechny občany, s úmyslem pomoci 

vytvářet návyky k pravidelným pohybovým aktivitám. 

– Podporovat místní sportovní organizace při realizaci projektů zaměřených na 

podporu pohybové aktivity a sportovní účasti zejména pro skupiny obyvatel se 

sedavým stylem života. 

– Rozvíjet partnerství s univerzitami a odborníky z oblasti zdravotnictví při vytváření 

podmínek pro podporu, poradenství a doporučování pohybových aktivit, s orientací 

na propagaci pohybových aktivit a sportovní účasti pro skupiny obyvatel se sedavým 

stylem života. 

Další nadnárodní koncepční dokumenty, které jsou relevantní pro Plán rozvoje sportu 

v Českých Budějovicích: 

– Pokyny EU pro pohybovou aktivitu - Doporučená politická opatření na podporu 

zdraví upevňujících pohybových aktivit, Biarritz, 2008 

– Strategie pohybových aktivit pro evropský region WHO 2016–2025, WHO, 2016 

– Bílá kniha o sportu, Brusel, 2007 

Související strategické dokumenty 
 

Základní charakteristikySouvisející 

strategické dokumenty 
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– Evropská charta sportu, 1992 

Na úrovni České republiky je velmi podstatným materiálem koncepční povahy, na který 

přímo navazuje tvorba plánů rozvoje sportu v jednotlivých regionech a obcích, dokument 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“. Dokument předkládá směry rozvoje 

a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 

2016 – 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy v oblasti sportu, kterými jsou:  

– Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011),  

– Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017  

– Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020 (2014). 

Koncepce podpory sportu 2016-2025 se dotýká financování sportu prostřednictvím měst a 

obcí, kdy konstatuje: 

Pro financování sportu z oblasti veřejných rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z 

rozpočtu měst a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit problém obnovy, provozu a 

údržby sportovních zařízení a atypického vlastnického uspořádání (převaha 

spolkových zařízení), které vychází z tradic, ale bez adekvátních prostředků na 

správu rozsáhlého majetku. Z tohoto důvodu obce pociťují nižší zodpovědnost 

financovat sportovní infrastrukturu ve svém katastru. Impulsem k odstranění 

nežádoucího stavu mohou být pobídky a programy kofinancované z centrální 

úrovně, které budou řešit i následné provozní financování sportovních oddílů ze 

strany měst a obcí. Kromě infrastruktury pak města podporují tradičně místní kluby 

na výkonnostní úrovni a sport pro všechny. 

V rámci Koncepce podpory sportu 2016-2025 jsou definovány rozvojové oblasti a 

strategické cíle: 

Oblast 1 - Rozvoj sportu pro všechny  
– Strategický cíl 1 - Podporovat rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných a 

tělocvičných jednot  
– Strategický cíl 2 - Posilovat roli Regionálních a místních sportovních center  
– Strategický cíl 3 - Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny 

v organizovaném sportu  
– Strategický cíl 4 - Podporovat masové propagačně-motivační sportovní akce  
– Strategický cíl 5 - Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu 

pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže  
– Strategický cíl 6 - Vytvářet podmínky pro využití sportu pro rozvoj komunitního 

života, a to zejména na lokální úrovni  
Oblast 2 - Podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců  

– Strategický cíl 1 - Zvyšovat povědomí o sportovních odvětvích u dětí  
– Strategický cíl 2 - Rozvíjet výkonnostní sport mládeže  
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– Strategický cíl 3 - Podporovat výkonnostní sport dospělých  
Oblast 3 - Rozvoj školního a univerzitního sportu  

– Strategický cíl 1 - Navyšovat počty hodin pohybových aktivit ve školním prostředí 
a rozvoj programu školních sportovních klubů  

– Strategický cíl 2 - Inovovat systém školních sportovních soutěží  
– Strategický cíl 3 - Rozšiřovat organizovanou nabídku volnočasových sportovních 

aktivit pro studenty  
– Strategický cíl 4 - Stabilizovat a rozšiřovat systém sportovních soutěží 

univerzitního sportu přístupného všem studentům  
Oblast 4 - Odbornost ve sportu  

– Strategický cíl 1 - Vybudovat Sportovní výzkumné centrum a zajistit přenos 
poznatků do praxe  

– Strategický cíl 2 - Inovovat systém vzdělávání odborníků ve sportu  
– Strategický cíl 3 -  Posílit odborné vedení dětí  

Oblast 5 - Obnova a budování sportovních zařízení  
– Strategický cíl 1 - Obnovovat a rozvíjet sportovní zařízení SK/TJ  
– Strategický cíl 2 - Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastruktury  
– Strategický cíl 3 - Rozvíjet univerzitní sportovní areály  
– Strategický cíl 4 - Vybudovat strategickou sportovní infrastrukturu pro státní 

reprezentaci a regionální tréninková centra pro přípravu talentované mládeže  
– Strategický cíl 5 - Modernizovat přístrojové vybavení pro přípravu reprezentace a 

talentů  
Oblast 6  - Sport handicapovaných  

– Strategický cíl 1 - Zajistit dostupnost sportu pro handicapované  
– Strategický cíl 2 - Vytvářet ucelený systém péče o talentovanou handicapovanou 

mládež a reprezentaci  
Oblast 7  - Konkurenceschopnost sportovní reprezentace ČR  

– Strategický cíl 1 - Zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů ČR v 
resortních sportovních centrech  

– Strategický cíl 2 - Pokračovat v programech podpory talentované mládeže ve 
spolupráci se sportovními svazy  

– Strategický cíl 3 - Zintenzivnit propojení vzdělávacího systému s přípravou talentů 
a reprezentantů  

– Strategický cíl 4 - Podporovat úspěchy sportovní reprezentace ČR na 
mezinárodních soutěžích a šíření dobrého jména České republiky  

– Strategický cíl 5 -  Vytvořit systém zdravotní péče o státní reprezentanty a 
talentovanou mládež  

– Strategický cíl 6 - Vytvořit systém péče o státní reprezentanty po ukončení kariéry  
– Strategický cíl 7 - Dále rozvíjet profesní komory trenérů a posilovat společenskou 

prestiž trenérů  
Oblast 8 - Komerční sport  

– Strategický cíl 1 - Opakovaně pořádat významné mezinárodní i národní sportovní 
události  

– Strategický cíl 2 - Rozvíjet sportovní služby v oblasti zdraví a zdatnosti  
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Plán rozvoje sportu V Českých Budějovicích je v souladu s Plánem rozvoje sportu v 

Jihočeském kraji, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 

129/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 a stanovuje šest základních priorit v oblasti sportu: 

1. Podporovat činnost spolků (nebo nestátních neziskových organizací) organizujících 

tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost mládeže a dospělých, včetně aktivit 

zdravotně oslabených, handicapovaných občanů či seniorů. 

2. Podporovat sportovní reprezentaci kraje jak na republikové, tak na mezinárodní 

úrovni. 

3. Podporovat účinné pohybové aktivity školní mládeže zejména v zájmových formách 

tělesné výchovy a sportu a při organizaci školních sportovních soutěží. 

4. Podporovat organizaci celostátních i mezinárodních sportovních akcí (s výraznějším 

zaměřením na celokrajské akce) na území JčK při respektování zájmů ochrany 

přírody a životního prostředí. 

5. Podporovat účelnou investiční činnost v oblasti sportu, údržbu, provoz a obnovu 

vybavení sportovních zařízení. 

6. Podporovat prostřednictvím veřejně právních institucí i ostatních médií propagaci 

individuálního i společenského významu tělovýchovy a sportu a idejí mezinárodního 

olympijského i paralympijského hnutí (s výrazným zaměřením na specifický projekt 

Českého olympijského výboru – Olympiádu dětí a mládeže pro kategorii 10-15 let). 

Dalším koncepčním dokumentem s přímou návazností na tvorbu Plánu rozvoje sportu 

v Českých Budějovicích je Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027 

(dále Strategický plán města), který prošel procesem připomínkování ze strany zastupitelů 

města a v současné době je prováděno hodnocení vlivu strategického plánu na životní 

prostředí. V rámci Strategického plánu města bylo definováno několik strategických priorit 

a na ně navazujících opatření s přímým dopadem do oblasti rozvoje sportu a rekreačně 

pohybových aktivit ve městě České Budějovice. Jedná se zejména o Prioritu C 4: Zlepšit 

kvalitu a nabídku infrastruktury pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity, která 

zahrnuje: 

 „Zajištění kvalitní infrastruktury pro kulturní, sportovní a společenské aktivity 

obyvatel, která umožní konání akcí nadregionálního, či národního významu a dále 

zlepšení přístupnosti a rozšíření pestrosti a nabídky infrastruktury, objektů a prostor, 

které mohou zejména mladí lidé využít pro neorganizované volnočasové činnosti“.  

Následná opatření, která se dotýkají oblasti sportu a rekreačně pohybových aktivit jsou 

věnována: 

– Opatření C. 4. 2 - Venkovní centra volnočasových aktivit  
– Opatření C. 4. 4 - Sportovní hala 
– Opatření C. 4. 5 - Zábavné vodní centrum  
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– Opatření C. 4. 6 - Infrastruktura pro jihočeské mládežnické sportovní akademie 
– Opatření C. 4. 7 - Zařízení pro neorganizované zájmové aktivity 
– Opatření C. 4. 8 - Informační systém volnočasových aktivit ve městě 

 
Další priority a jejich opatření se rovněž částečně dotýkají problematiky sportu a rekreačně 
pohybových aktivit. Jedná se zejména o: 
     

– Opatření B. 1.3 - Zlepšení prostupnosti území nemotorovou dopravou  
– Opatření B. 1.4 - Dobudování základní infrastruktury pro nemotorovou dopravu  
– Opatření B. 1.5 - Dobudování doplňkové infrastruktury pro nemotorovou dopravu  

 
– Opatření C. 1.1 - Program podpory akcí nadregionálního významu  
– Opatření C. 2.2 - Revitalizace a využití významných veřejných prostranství ve městě  
– Opatření C. 3.2 - Dobudování doplňkové infrastruktury v okolí vodních toků a 

blízkých prostor  
– Opatření C. 5.3 - Propagace a marketing významných akcí ve městě  
– Opatření C. 7.3 - Napojení cyklostezkami na zajímavosti v okolí  
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Nedávný populační vývoj města České Budějovice je charakterizován poklesem počtu 
obyvatel. Od roku 2008 se počet obyvatel snížil o 1 466 obyvatel. Jedná se o 
celorepublikový trend, ve kterém dochází k poklesu populace ve větších městech (zejména 
krajských) České republiky ve prospěch jejich nejbližšího zázemí. V roce 2017 se poklesový 
trend začal obracet a počet obyvatel města během tohoto roku narostl o 393 osob. 
 
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v Českých Budějovicích  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 
obyvatel 

94 936 94 865 94 754 93 620 93 467 93 253 93 285 93 513 93 470 93 863 

Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v Českých Budějovicích v letech 2008 až 2017 

 
Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Obecným trendem posledních let je populačnímu stárnutí, které zvýrazňuje podíl post-

produktivního obyvatelstva v celkové populaci města. Zastoupení obyvatel starších 65 let 

zaznamenalo v posledních letech relativně nejvyšší růst – počet obyvatel 

v postproduktivním věku od roku 2008 do roku 2017 narostl o více než 28 % a zastoupení 

obyvatelstva této věkové kategorie na celkovém obyvatelstvu města je již 20%. 

Vzhledem k populačnímu boomu dochází však od roku 2008 k mírnému zvyšování počtu 

obyvatel v předproduktivním věku 0 – 14 let. Tento růst je rovněž ovlivněn migrací rodin 
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s dětmi do Českých Budějovic. Nárůst počtu obyvatel v předproduktivním věku mezi roky 

2008 až 2017 je vyšší než 17 %. Naopak relativně nejvíce ztrácí zastoupení obyvatelstvo 

v produktivním věku (kategorie 15 – 64 let). Mezi hlavní důvody patří jednak stárnutí 

populace na území města a s tím související přechod z produktivní do post-produktivní 

složky populace (silná poválečná generace z přelomu 40. a 50. let 20. století) a částečný 

odliv obyvatel v rámci suburbanizačních procesů (stěhování do blízkého zázemí Českých 

Budějovic). 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel Českých Budějovic v základních věkových strukturách 
Věková 
skupina  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 - 14 12 406 12 497 12 726 13 155 13 340 13 553 13 785 14 137 14 367 14 577 

15 - 64 67 625 67 044 66 302 63 994 63 122 62 228 61 617 61 146 60 407 60 134 

65 + 14 905 15 324 15 726 16 471 17 005 17 472 17 883 18 230 18 696 19 152 

Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Graf 2: Věková struktura obyvatel Českých Budějovic v roce 2008 a 2017 

 
Zdroj: ČSÚ, 2018 

Výše uvedeným trendům odpovídá i věkové složení populace na území města (věková 

pyramida – graf 3). Z ní jednoznačně vyplývá, že populační vývoj města kopíruje 

celorepublikové trendy charakterizované zejména relativně rychle se zvyšujícím 

zastoupením post-produktivní populace (charakteristické zejména pro větší města České 

republiky), silnou generací tzv. Husákových dětí (tj. současné generace mezi 40. a 45. rokem 

života), relativně nižším zastoupením mladé generace (generace současných středoškoláků 

narozených v 90. letech 20. století) a zvýšeným počtem osob v nejmladší generaci narozené 

po roce 2008. Ve velmi krátkém časovém horizontu lze proto očekávat vyšší tlak na 

využívání sportovních zařízení na území města podle toho, jak se bude současná nejmladší 

generace dostávat do přirozeného věku spojeného se sportováním.  
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Graf 3: Podrobná věková struktura obyvatel Českých Budějovic v roce 2016 

 
Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Nejzávažnějším problémem celého demografického aspektu podpory sportu ve městě je 

však stanovení rozsahu vlastního obslužného zázemí města České Budějovic, neboť je 

evidentní, že sportoviště na území města nejsou využívána jen obyvateli města, ale i dalších 

obcí ležících v blízkosti města. Nejvýrazněji se v tomto aspektu projevují výše uvedené 

suburbanizační procesy, v rámci nichž dochází k migraci obyvatel z města do nejbližšího 

zázemí.  V následující tabulce největších migračních proudů v období mezi lety 1995 a 2017 

jsou modře vyznačeny obce z nejbližšího zázemí Českých Budějovic, pro jejichž 

obyvatelstvo je typická úzká spjatost se životem města v mnoha aspektech, včetně 

využívání infrastruktury i příležitostí pro sport a pohybové aktivity. 
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Tabulka 3: Vystěhovalí z Českých Budějovic v letech 1995 - 2017 

Vystěhovalí z města celkem 47 518  

z toho: do zahraničí  3 449  

do jiné obce ČR 43 892  

z toho do okolních obcí 17 382  

Směry migračních proudů (1995 – 2017) 

Praha PH Praha 3 252  

Dobrá Voda u ČB ČB JCK 1 595  

Litvínovice ČB JCK 1 600  

Srubec ČB JCK 1 579  

Hluboká nad Vlt. ČB JCK 1 363  

Rudolfov ČB JCK 929  

Boršov nad Vlt. ČB JCK 915  

Borovany ČB JCK 766  

Homole ČB JCK 815  

Lišov ČB JCK 789  

Včelná ČB JCK 834  

Roudné ČB JCK 717  

Kamenný Újezd ČB JCK 712  

Staré Hodějovice ČB JCK 692  

Hrdějovice ČB JCK 643  

Borek ČB JCK 639  

Ledenice ČB JCK 552  

Týn nad Vlt. ČB JCK 541  

Zliv ČB JCK 534  

Trhové Sviny ČB JCK 527  

Dubné ČB JCK 498  

Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

Specifickým rysem je zároveň to, že se do zázemí města přesouvá pouze bydlení lidí, 

zatímco ostatní aktivity (práce, škola, služby, trávení volného času) zůstávají u těchto 

obyvatel obvykle koncentrovány ve městě. Zvyšuje to proto každodenní dojížďku obyvatel 

ze zázemí do města, ve kterém tráví lidé podstatnou část svých pracovních dnů. Statistické 

podchycení této reálné populace (oproti statisticky evidované populaci s trvalým nebo 

přechodným bydlištěm v Českých Budějovicích) je však relativně složité zjistit. Na základě 

posledního sčítání lidu z roku 2011 do města České Budějovice dojíždělo za prací a do škol 

z jiných obcí celkem 29 699 obyvatel. Toto číslo významně zvyšuje celkovou reálnou 

populaci města, přičemž je evidentní, že určitá část těchto dojíždějících (včetně 

vysokoškolských studentů, dojíždějících za prací v týdenní periodě apod.) využívá sportovní 

zařízení na území města.  
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Obrázek 1: Dojížďkové zázemí Českých Budějovic 

 

Obrázek 2: Dojížďkové proudy do Českých Budějovic 
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Základní přehled o počtu registrovaných sportovců je možné získat ze statistik České unie 
sportu (ČUS), která sdružuje sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a 
tělovýchovné jednoty i jejich sdružení. Členy České unie sportu nejsou všechny sportovní 
organizace (členem není např. Česká obec sokolská), přesto velká část sportovních svazů 
využívá možnost doplnění vlastních dat členské základny do statistik ČUS (doplnění o SK/TJ, 
které nejsou členy v OS ČUS). Vzhledem k celorepublikové působnosti ČUS jsou údaje 
z databáze regionálně srovnatelné. 
 

Tabulka 4: Registrovaní sportovci v krajských městech České republiky k 30. 4. 2018 

Město 
Počet 

subjektů 
Počet 
oddílů 

Počet 
členů 

Počet 
obyvatel 

Počet 
členů na 

100 obyv. 

Prům. 
počet 

členů v 
oddíle 

České Budějovice 88 187 19 238 93 470 20,6 102,9 

Praha 364 1 036 122 405 1 280 508 9,6 118,2 

Plzeň 162 312 34 142 170 548 20,0 109,4 

Karlovy Vary 49 81 7 782 49 046 15,9 96,1 

Ústí nad Labem 43 68 6 331 92 984 6,8 93,1 

Liberec 72 120 14 152 103 853 13,6 117,9 

Hradec Králové 79 133 14 108 92 929 15,2 106,1 

Pardubice 62 92 11 397 90 044 12,7 123,9 

Jihlava 27 55 4 985 50 559 9,9 90,6 

Brno 151 310 42 114 377 973 11,1 135,9 

Zlín 23 49 4 178 75 117 5,6 85,3 

Olomouc 37 72 11 012 100 378 11,0 152,9 

Ostrava 104 221 22 880 291 634 7,8 103,5 

Zdroj: ČUS, 2018 

 

Členská základna sportovních oddílů ve městě České Budějovice je relativně mladá. Podíl 

členů do 15 let věku na celkové členské základně evidovaných registrovaných sportovců 

v databázi ČUS je 37,3%, což je jedna z nejvyšších hodnot mezi krajskými městy. Na druhou 

stranu je v Českých Budějovicích výrazně nižší zastoupení staršího obyvatelstva mezi 

registrovanými sportovci, než je tomu ve většině krajských měst. Podíl registrovaných členů 

ve věku nad 50 let v českobudějovických sportovních oddílech činí 12,7%, přičemž 

průměrná republiková hodnota je 18,8%, v seniorské věkové kategorii nad 65 let je podíl 

registrovaných sportovců v Českých Budějovicích 4,8%, přičemž republikový průměr je 

7,1%. 
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Tabulka 5: Věková struktura registrovaných sportovců v krajských městech ČR  

(k 30. 4. 2018) 

Město 
Počet 
registr. členů 

Počet členů 
do 15 let 

Podíl členů 
do 15 let  

Počet členů 
65+ 

Podíl členů 
65+ 

České Budějovice 19 238 7 180 37,3% 922 4,8% 

Praha 122 405 34 284 28,0% 9 219 7,5% 

Plzeň 34 142 7 195 21,1% 2 045 6,0% 

Karlovy Vary 7 782 2 491 32,0% 844 10,8% 

Ústí nad Labem 6 331 2 943 46,5% 278 4,4% 

Liberec 14 152 4 814 34,0% 962 6,8% 

Hradec Králové 14 108 4 746 33,6% 881 6,2% 

Pardubice 11 397 4 019 35,3% 657 5,8% 

Jihlava 4 985 2 125 42,6% 185 3,7% 

Brno 42 114 10 504 24,9% 2 145 5,1% 

Zlín 4 178 1 295 31,0% 140 3,4% 

Olomouc 11 012 3 245 29,5% 742 6,7% 

Ostrava 22 880 6 449 28,2% 1 514 6,6% 

Zdroj: ČUS, 2018 

 

Počet žen registrovaných ve sportovních oddílech je v případě Českých Budějovic mírně 

vyšší (30,2 %), než je republikový průměr (28,0 %). Přesto České Budějovice patří v souboru 

krajských měst spíše k městům s nižším zastoupením žen ve sportovních oddílech.  

Tabulka 6: Zastoupení žen mezi registrovanými sportovci v krajských městech ČR 

(k 30. 4. 2018) 

Město Počet členů Počet žen Podíl žen 

České Budějovice 19 238 5 816 30,2% 

Praha 122 405 40 694 33,2% 

Plzeň 34 142 10 743 31,5% 

Karlovy Vary 7 782 2 941 37,8% 

Ústí nad Labem 6 331 1 918 30,3% 

Liberec 14 152 5 661 40,0% 

Hradec Králové 14 108 5 036 35,7% 

Pardubice 11 397 3 823 33,5% 

Jihlava 4 985 1 713 34,4% 

Brno 42 114 12 068 28,7% 

Zlín 4 178 691 16,5% 

Olomouc 11 012 3 028 27,5% 

Ostrava 22 880 6 880 30,1% 

Zdroj: ČUS, 2018 
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Graf 4: Registrovaní sportovci v Českých Budějovicích podle pohlaví 
(k 30. 4. 2018) 

 
Zdroj: ČUS, 2018 

 

Poměrně zajímavý je vývoj zastoupení žen mezi registrovanými sportovci v pohledu věkové 

struktury. Zatímco v nejnižších věkových kategoriích (předproduktivní obyvatelstvo do 15 

let) je podíl žen bezmála dvoupětinový (39 %), ve věkové kategorii produktivního 

obyvatelstva (15 – 64 let) podíl registrovaných žen výrazně klesá (25 %) a poměrně 

významně narůstá v seniorské věkové kategorii 65 a více let (34%). 

Graf 5: Registrovaní sportovci v Českých Budějovicích podle pohlaví a věku 
(k 30. 4. 2018) 

             

Zdroj: ČUS, 2018 
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Nejvýznamnějšími sporty vzhledem k počtu registrovaných členů jsou v případě Českých 

Budějovic fotbal, karate a volejbal. Velmi významnou se jeví i skupina sportů, které se 

označují jako volnočasové a rekreační sporty, ve kterých jde z velké části o kondiční trénink. 

Největší počet oddílů je registrováno v tradičních českobudějovických sportech fotbalu, 

volejbalu (pomineme-li výše zmíněnou skupinu volnočasových a rekreačních sportů).  

Tabulka 7: Sporty v Českých Budějovicích s největším počtem registrovaných členů 
 – zastoupení žen (k 30. 4. 2018) 

Sport Počet členů Počet subjektů Počet žen Podíl žen 

Fotbal 3 953 18 121 3,1% 

Volnočasové a rekreační 
sporty 1 826 17 861 47,2% 

Karate 1 443 5 450 31,2% 

Volejbal 1 364 14 595 43,6% 

Plavecké sporty 908 4 388 42,7% 

Florbal 765 5 177 23,1% 

Tenis 736 8 211 28,7% 

Atletika 702 5 316 45,0% 

Aerobic 678 2 517 76,3% 

Taekwondo 655 2 186 28,4% 

Lední hokej 622 5 15 2,4% 

Sport pro všechny 614 6 387 63,0% 

Hokejbal 550 5 19 3,5% 

Zdroj: ČUS, 2018 
 

Zajímavá je struktura členské základny jednotlivých sportů. Fotbal, hokej i hokejbal jsou 

prakticky výhradně mužské sporty, zatímco v některých dalších sportech (atletika, volejbal, 

plavecké sporty) je podíl žen více než 40 procentní a v případě aerobiku ženská složka 

výrazně převládá. Vysoké zastoupení žen je i v případě Sportu pro všechny, kde jsou 

jednotlivé oddíly zaměřeny např. i na cvičení rodičů s dětmi, ad.  

Mladá věková struktura (počet registrovaných sportovců do 15 let) je typická pro aerobic, 

karate, plavecké sporty a florbal. Relativně malý podíl „žáků“ na celkovém počtu 

registrovaných sportovců mají budějovické tradiční sporty fotbal a volejbal, kde je to 

způsobeno zejména rozsáhlým systémem pravidelných soutěží dospělých. Podíl členů 

v seniorském věku je v mnoha sportech velmi nízký, až nulový. Největší zastoupení seniorů 

na celkovém počtu registrovaných hráčů je v případě tenisu. 
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Tabulka 8: Sporty v Českých Budějovicích s největším počtem registrovaných členů 
 – struktura podle věku (k 30. 4. 2018) 

Sport 
Počet členů 

do 15 let 
Podíl členů 

do 15 let 
Počet členů 

65+ 
Podíl členů 

65+ 

Fotbal 750 19,0% 96 2,4% 

Volnočasové a rekreační 
sporty 619 33,9% 132 7,2% 

Karate 1 100 76,2% 8 0,6% 

Volejbal 212 15,5% 41 3,0% 

Plavecké sporty 560 61,7% 23 2,5% 

Florbal 464 60,7% 2 0,3% 

Tenis 199 27,0% 136 18,5% 

Atletika 316 45,0% 14 2,0% 

Aerobic 658 97,1% 0 0,0% 

Taekwondo 132 20,2% 0 0,0% 

Lední hokej 290 46,6% 16 2,6% 

Sport pro všechny 373 60,7% 35 5,7% 

Hokejbal 72 13,1% 4 0,7% 

Zdroj: ČUS, 2018 

 

 
Graf 6: Počet registrovaných sportovců v Českých Budějovicích podle sportu 

 
Zdroj: ČUS, 2018 

 

Podle počtu registrovaných sportovců je největším sportovním subjektem v Českých 

Budějovicích TJ Sokol České Budějovice, v jehož nabídce je 21 sportů a počet členů se 

pohybuje výrazně nad 1500. Další sportovní subjekty uvádí tabulka 9. Velké sportovní kluby 

FIGHT CLUB, SPORT KLUB RB a MOVE 21 jsou výrazně zaměřeny na děti a mládež, kdy ve 

své členské základně mají více jak 80 % registrovaných sportovců mladších 15 let. 
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Tabulka 9: TOP 12 největších sportovních subjektů v Českých Budějovicích v roce 2018 

Název  Sport Počet členů 

T.J. Sokol České Budějovice všestrannost + dalších 20 sportů 1530 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z.s. 
fotbal, sport pro všechny, házená + další 
3 sporty 

1009 

Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. fotbal, karate + dalších 9 sportů 918 

SK Čtyři Dvory-serviSport Č.Budějovice 
fotbal, atletika, nohejbal, orientační 
sporty 

743 

TJ Karate České Budějovice z.s. karate 724 

Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s. 
sport pro všechny, hokejbal + dalších 9 
sportů 

722 

Tělovýchovná jednota KOH-I-Noor Č. Budějovice, 
z.s. 

plavecké sporty + 7 dalších sportů 689 

Taneční centrum Move 21, z.s. taneční sport 650 

FIGHT CLUB karate 644 

SPORT KLUB RB, z.s. aerobic 640 

SK Meťák z.s. florbal, volnočasový a rekreační sport 589 

Volejbalový klub České Budějovice, z.s. volejbal 573 

Zdroj: ČUS, 2018; Magistrát města České Budějovice, internetové stránky  
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Pro správu, zajištění provozu a komplexní zajištění služeb pro uživatele sportovních zařízení 

města České Budějovice funguje příspěvková organizace Sportovní zařízení města České 

Budějovice. Příspěvková organizace má přímo ve správě provozně nejnáročnější sportovní 

zařízení - plavecký stadion, letní plovárnu, sportovní halu a zimní stadion. 

Zimní stadion - Budvar aréna 

Zimní stadion poskytuje služby pro sportovní činnost zaměřenou v hlavní sezoně na bruslení 

- lední hokej, krasobruslení, a to na všech úrovních výkonnosti vč. rekreačního sportování 

a volného bruslení. Ledové plochy se dají využít i pro soutěže v lední metané. Po instalaci 

mobilní podlahy lze využít obě kryté haly k pořádání koncertů a výstav, provozování 

míčových sportů, bruslení in line atd. 

Sportovní hala 

Sportovní hala poskytuje služby spojené s využíváním areálu sportovní haly pro sportovní 

činnost tělovýchovných jednot, klubů, škol, skupin i jednotlivců. Zázemí objektu je tvořeno 

10 šatnami včetně kompletního sociálního vybavení včetně masérny - ošetřovny. 

Plavecký stadion 

Plavecký stadion zahrnuje objekt kryté plovárny včetně areálu letní plovárny na Sokolském 

ostrově. Plavecký stadion zajišťuje komplexní služby pro návštěvníky v těchto zařízeních: 

plavecký bazén 50 x 20 m, skokanský bazén 10 x 12 m, hl. 3,6 m, dětský bazén 20 x 10 m, 

krytý tobogán v délce 69 m, vířivka. 

Letní plovárna 

Letní plovárnu tvoří dva bazény včetně vodních atrakcí a čtyřdráhová skluzavka. V roce 

2010 byla letní plovárna rekonstruována včetně nové technologie úpravy vody a terénních 

úprav. 

 

 

 

 

  Sportovní infrastruktura města 
 

Financování sportuSportovní 

infrastruktura města 
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V majetku města České Budějovice jsou i další veřejně přístupná sportoviště, která jsou 

městem udržována: 

Název hřiště Část ČB Rozměry (m)   Popis hřiště 

A. Barcala I 2 25 x 14 umělý povrch, 2 basketbalové koše, oplocené, panelová zástavba 

A. Barcala II  2 12 x 12 umělý povrch, 2 sloupky na síť, oplocené, okraj panelové zástavby 

Bezdrevská 2 23 x 12 
umělý povrch, 2 sloupky na síť, 1 basketbalový koš, oplocené, okraj 
panelové zástavby 

Branišovská  2 40 x 20 asfaltový povrch, 2 basketbalové koše, oplocené, panelová zástavba 

Fr. Ondříčka I 2 30 x 15 
asfaltový povrch, 2 branky 180 x 150 cm, 1 basketbalový koš, oplocené, 
panelová zástavba 

Fr. Ondříčka II 2 17 x 9 
asfaltový povrch, 1 basketbalový koš, částečně oplocené, okraj panelové 
zástavby  

J. Bendy 2 27 x 24 
asfaltový povrch, 2 sloupky na síť, 2 branky na minikopanou 3 x 2 m 
s integrovaným stojanem na basketbal, oplocené, okraj pan. zást. 

J. Opletala 2 15 x 15 
asfaltový povrch, 1 basketbalový koš, 2 branky 160 x 115 cm 
neoplocené, v blízkosti panelové zástavby 

K. Štěcha 2 27 x 13 umělý povrch, 2 basketbalové koše, neoplocené, okraj sídliště 

Dráha BMX  2 50 x 40 
řada tří hliněných lavic za sebou a jeden skok funbox, zbytek vyplňuje 
velká pumptrack dráha 

Skatepark  2 1198 m2 

betonový skatepark – 3x bang s rozjezdovým rádiusem, 3x nízký bang 
s railem, 2x nízký bang s obrubníkem a railem, 3x slidebox, 2x rail, 1x 
quterpipe, 1x minirampa 

Netolická 2 22 x 10 asfaltový povrch, 2 sloupky na síť, neoplocené, panelová zástavba 

Otavská 2 26 x 17 asfaltový povrch, 2 branky 160 x 115 cm, oplocené, panel. zástavba 

Dubenská 2 38 x 19 
umělý povrch, 2 branky na minikopanou 3 x 2 m, oplocené, panelová 
zástavba 

Stromovka II  2 25 x 13 
asfaltový povrch, 2 basketbalové koše, neoplocené, oddychová zóna u 
rybníku Bagr 

Stromovka I  2 43 x 40 

asfaltový povrch, 4 sloupky na síť, skateboardové překážky (lavice 
s podestou, hřbetní rampa, přechod s podestou, obrubník s jízdní 
plochou, skákací rampa, velký box, „U“ rampa), neoplocené, oddychová 
zóna u parkoviště 

Stromovka – fotbal 2 
branky 36 m 

vzdál. 
travnatý povrch, 2 branky na minikopanou 3 x 2 m 

Větrná I 2 
35 x 32 

 umělý povrch, hřiště č. 1 – 2 branky 3 x 2 m, hřiště č. 2 – 2 basketbalové 
koše, 2 sloupky na síť, .oplocené, panelová zástavba 

Větrná II 2 40 x 18 
prosívkový povrch, 2 branky na minikopanou 3 x 2 m, neoplocené, 
panelová zástavba 

Jiráskovo nábřeží 3 19 x 15 
prosívkový povrch, 2 sloupky na síť, 1 basketbalový koš, částečně 
oplocené, nábřeží 

Kubatova  3 22 x 15 
asfaltový povrch, 2 sloupky na síť, 1 basketbalový koš, neoplocené, 
panelová zástavba 

Neplachova 3 19 x 12 prosívkový povrch, 2 sloupky na síť, neoplocené, bytová zástavba 

Plzeňská I  3 36 x 20 asfaltový povrch, 1 basketbalový koš, neoplocené, panelová zástavba 

Staroměstská  3 18 x 15 
asfaltový povrch, 1 basketbalový koš, 2 branky 160 x 115 cm, oplocené, 
panelová zástavba 

Zachariášova 3 23 x 12 asfaltový povrch, 2 sloupky na síť, neoplocené, bytová zástavba 

Rudolfovská  4 
branky 18 m 

vzdál. 
travnatý povrch, 1 basketbalový koš, 2 branky 160 x 115 cm, neoplocené, 
park za ZŠ 

Krumlovská 7 28 x 11 
asfaltový povrch, 2 branky 160 x 115 cm, 1 basketbalový koš, oplocené, 
bytová zástavba 

Roudenská  7 21 x 8 asfaltový povrch, nevybavené, částečně oplocené, bytová zástavba 

Plavská I 7 23,6 x 10 prosívkový povrch, 2 sloupky na síť, neoplocené 

Plavská II 7 24 x 10,7 asfaltový povrch, 2 sloupky na síť, neoplocené 

Discgolf  Stromovka 2  9 jamkové discgolfové hřiště 

Zdroj: Magistrát města České Budějovice 
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Město České Budějovice zřizuje základní školy, které jsou dalším poskytovatelem 

sportovních zařízení pro veřejnost. Naprostá většina škol zřizovaných městem je vybavena 

školní tělocvičnou a i venkovním areálem pro sport: 

Škola - sídlo 
Tělocvična 

rozměry (m) 
Venkovní sportoviště 

Základní škola a základní umělecká 
škola Bezdrevská 3                                        
370 11 Č. Budějovice 

18,2 x 11 
Venkovní sportovní areál - fotbalový trávník, hřiště na plážový 
volejbal.                                                                                                                                              
Atletický ovál, dráha pro běh na 60 m, vrhačský sektor, sektor pro 
skok daleký - vše s tartanovým povrchem. 

23,5 x 11 

23,5 x 11 

Základní škola                                
Dukelská 11 
370 01 Č. Budějovice 

11,4 x 9,9 ZŠ Dukelská - víceúčelové hřiště 17,3 x 11,6 m s polyuretanovým 
povrchem, vybavení: sada na volejbal, basketbalové koše, florbal, 
malá kopaná. 

6,9 x 6,2                                                                           
(pouze cvičení) 

12,2 x 8                                       
ZŠ Novohradská 

ZŠ Novohradská 115 - víceúčelové hřiště 17 x 12 m s 
polyuretanovým povrchem - volejbal, basketbal, florbal, malá 
kopaná. 

Základní škola a Mateřská škola                                                            
Emy Destinové 1138/46                                
370 05 Č. Budějovice                        

13,75 x 18 
Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem 34 x 16 m, 
vybavení: branky 3 x 2 m, sada na volejbal, sada na tenis, 
basketbalové koše.                                                                                                                                          

13,75 x 24 Travnaté fotbalové hřiště. 

Základní škola                                                    
Grünwaldova 13                                              
370 01 Č.Budějovice 

17 x 29,5 Sportovní areál - víceúčelové hřiště s umělým povrchem 'fotbal, 
basketbal), atletický ovál 160 m, doskočiště, vrhačský sektor, 2 x 
volejbalové kurty - vše umělý povrch. 17 x 11,5 

Základní škola a Mateřská škola J. Š. 
Baara                                                                   
Jírovcova 9/a   
370 01 Č. Budějovice 

24,3 x 6,6 
Víceúčelové hřiště 31 x 20 m s umělým povrchem - volejbal, 
basketbal, tenis, malá kopaná.                                                                                                                                                                 
Běžecká dráha 50 m, sektor pro skok daleký. 

Základní škola a Mateřská škola                                                                  
Kubatova 1  
370 04 Č. Budějovice 

41 x 22 

Víceúčelové hřiště 25 x 35 m s umělým povrchem (kopaná, 
basketbal, volejbal) + zatravněné volejbalové hřiště.                                                
Atletický ovál 150 m, běžecká dráha 60 m, rozběžiště pro skok 
daleký, vrhačský sektor - vše s umělým povrchem. 

Základní škola a Mateřská škola                                                                        
L. Kuby 48 
370 07 Č. Budějovice 

11 x 22 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletický ovál 120 m s 
hlinitopísčitým povrchem, sektor pro skok daleký a skok vysoký s 
umělým povrchem. 

Základní škola Máj I                                                 
M. Chlajna 21                                                               
370 05 Č. Budějovoce 

22 x 11 Hřiště č. 1 - umělý povrch 24 x 28 m - 2 volej. kurty                                                                                                                                                                              
Hřiště č. 2 - antukový povrch 24 x 14 m - tenis nebo 2 volejbalové 
kurty                                                                  
Hřiště č. 3 - umělý povrch 40 x 20 m, házená, malá kopaná (branky 
3 x 2 m) 22 x 11 

Základní škola Máj II                                                                              
M. Chlajna 23                                                         
370 05 Č. Budějovoce 

24 x 12,5 
Hřiště č. 1 - 968 m2, povrch tartan - kopaná, volejbal, basketbal.                                                                                                                                        
Hřiště č. 2 - 601 m2, povrch tartan - volejbal, basketbal.                                                                                                                                                                              
Sektor pro skok daleký, vysoký. 

24 x 12,5 

Základní škola                                                             
Matice školské 3                                              
370 01 Č. Budějovice               

18 x 9 
Víceúčelové sportoviště 40 x 20 m, tartan, vybavení branky 3 x 2 m 
(házená, malá kopaná), sada na volejbal + tenis, basketbalové koše, 
skok vysoký                                                                                                                                                                                                    

Pokračování tabulky je na další straně 
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Pokračování tabulky z předchozí strany 

Škola - sídlo 
Tělocvična 

rozměry (m) 
Venkovní sportoviště 

Základní škola                                            
Nerudova 9                                                       
370 04 Č. Budějovice 

20,7 x 12 
Fotbalový trávník 38 x 46 m, atletický ovál 200 m 2 dráhy + 4 dráhy 
na 100 m - umělý povrch, 2x skokanský sektor s umělou 
rozběhovou dráhou.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Víceúčelové hřiště 24 x 14 m s polyuretanovým povrchem, 
vybavení: sada na volejbal, basketbal, branky na florbal.                                                                                                                                                                                                         
Volejbalové hřiště 21 x 11 m - hlinitopísčitý povrch. 

16,3 x 12 

23,7 x 10,5 

11,5 x 10,5 

Základní škola a Mateřská škola                                                                           
Nová 1871/5                                                         
370 01 Č. Budějovice 

6,6 x 17,3 Víceúčelové hřiště 29 x 17 m s umělým povrchem, vybavení sada 
na volejbal, branky 3 x 2 m.                                                                           
Běžecká dráha 42 m s umělým povrchem, sektor pro skok daleký. 6,6 x 18,2 

Základní škola                                                 
O. Nedbala 30                                     
370 05 Č. Budějovice 

32 x 27 Školní hřiště s antukovým povrchem je nevyhovující (je zpracována 
PD nového sportoviště), proto škola využívá přilehlé sportoviště SK 
Čtyři Dvory.  42 x 18 

Základní škola                                               
Pohůrecká 16                                                               
370 06 Č. Budějovice 

23 x 14 

Fotbalový trávník, atletický ovál 220 m s tartanovým povrchem, 
vrhačský sektor, sektor pro skok daleký.                                                                                                      
Víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem 24 x 21 m - basketbal, 
volejbal, florbal. 

Základní škola a Mateřská škola                                                                
Vl. Rady 1                                                                            
370 08 Č. Budějovice 

xxx 
Škola nemá tělocvičnu a využívá malý cvičební sál a sousední krytou 
halu fotbalového klubu.                                                                                                                                            
Nemá ani školní hřiště. 

Základní škola a Mateřská škola T. G. 
Masaryka                                                
Rudolfovská 143                                  
370 01 Č. Budějovice 

11,9 x 6,4 
Školní hřiště tvoří doskočiště s umělou dráhou a malé streetballové 
hřiště s 1 košem. 

 

Další sportovní zařízení ve městě České Budějovice jsou v majetku dalších subjektů. Mezi 

nejvýznamnější patří např: 

 Sportovní areál Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Na Sádkách 2, České 

Budějovice 

 Sportovní areál Sportovního klubu policie České Budějovice - SKP České Budějovice 

 Sportovní areál TJ Sokol České Budějovice - Sokolský ostrov, Sokolský ostrov 1/462, 

České Budějovice 

 TJ Sokol České Budějovice - sokolovna Suché Vrbné, Dobrovodská 69, České 

Budějovice 

 TJ Sokol České Budějovice - sokolovna Rožnov, Lidická 185/1141, České Budějovice 

 TJ Sokol Čtyři Dvory, Sokolská 133/17, České Budějovice 2 

 Sokolovna Kněžské Dvory, A.Trägera 115/267, České Budějovice 

 Sportovní areál SK Mladé, Jasanová 1749, České Budějovice 

 Sportovní areál SK Nemanice, U Čertíka 2703, České Budějovice 

 Sportovní hala Meťák, J. Kollára 36, České Budějovice 

 TJ Lokomotiva, Třebízského 1, České Budějovice 

 SK Pedagog, Branišovská 36, České Budějovice 

 Sportovní centrum mládeže – Složiště, V Hluboké cestě 2288, České Budějovice 
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 GymCentrum TJ Merkur, Pražská 19, České Budějovice 

 E.ON Beach Arena, Bezdrevská 3, České Budějovice 

 Sportovní areál LTC Tonstav – service, Vltavské nábřeží 930/1, České Budějovice 

 Sportovní areál Lídy Polesné, SK Vodní slalom České Budějovice, České Vrbné 1995, 

České Budějovice 

 Hokejové centrum Pouzar, Evžena Rošického 1756, České Budějovice 

 Baby centrum Šikulka, Rudolfovská tř. 634, České Budějovice 

 BeachPark, Stromovka 1216/12, České Budějovice 

 Badmintonová hala, Výstaviště České Budějovice – pavilon B1, Husova 523, České 

Budějovice 

 

Velmi významným fenoménem je v Českých Budějovicích cyklistická doprava. Pohybové 

aktivity vázané na kolo jsou tradičními pro mnoho obyvatel Českých Budějovic. Územím 

katastru města prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky. 

 trasa č. 12 vedená směrem severojižním podél řeky Vltava (je součástí mezinárodní 

cyklostezky, která vede přes naše území z Německa do Rakouska) 

 trasa č. 122 v severní části města po pravém břehu Vltavy směrem na Borek až do 

Třeboně 

 trasa č. 1018 vedená podél pravého břehu řeky Malše směrem na Vidov 

 trasa č. 1050 směr Dobrá Voda 

 trasa č. 1096 směr Rudolfov 

 trasa č. 1092 směr Litvínovice, Lipí 

 trasa č. 1100 směr Dubné 

 trasa č. 1108 směr Vrbenské rybníky 

 trasa č. 1120 směr St. Hodějovice, Ledenice 

 

Město každý rok investuje do rozvoje cyklistické infrastruktury minimálně deset milionů 

korun (příp. více, jsou-li úspěšné každoročně podávané žádosti o dotace Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury, nebo pokud město rekonstruuje či buduje větší cyklistické stavby, 

například lávky). Na podpoře cyklistiky spolupracuje město mimo jiné s Nadací Jihočeské 

cyklostezky.  

Městské cyklotrasy jsou pro přehlednost označeny velkými latinskými písmeny (A - J). 

 Cyklotrasa A: Jedná se o okruh okolo městského centra uzavírajícího část okruhu 

tvořeného cyklistickou stezkou č. 12. Začátek cyklotrasy je připojen na cyklistickou 

stezku č. 1018 na nábřeží řeky Malše v blízkosti historické budovy Jihočeského 

divadla. Trasa je vedena při okrajích ulice Jirsíkova napříč ulicemi Dukelská a Karla 



Plán rozvoje sportu v Českých Budějovicích 

 

 

27 
 

IV., poté přechází do souběhu s Mlýnskou stokou, kde je vedena po stávající parkové 

cestě šířky minimálně 3,00 m a prochází parkem. 

 Cyklotrasa B: Propojuje centrum města s obchodní zónou Strakonická. 

 Cyklotrasa C: Je vedena radiálně od centra města Jírovcovou ulicí - budoucí 

návaznost na trasu D mezi Pražským předměstím a Husovou kolonií. 

 Cyklotrasa D: vede tangenciálně po severním okraji vnitřního města, propojuje 

cyklotrasy B a C. 

 Cyklotrasa E: spojuje centrum města a centrum čtvrti Suché Vrbné a dále pokračuje 

až na Rudolfovskou třídu (je třeba dořešit problém převedení cyklistů přes ul. 

Novohradská, přes lávku pro pěší nad ČD a přes Ledenickou silnici). 

 Cyklotrasa F: spojuje centrum města se Stromovkou a směrem k sídlišti Máj po 

stezce č. 1100. 

 Cyklotrasa G: je trasa spojující centrum města přes Dlouhý most se sídlištěm 

Šumava a Máj (problém, který je třeba dořešit, je převedení cyklistů přes Dlouhý 

most a ul. J. Opletala). 

 Cyklotrasa H: zprostředkovává spojení pomocí trasy G se sídlištěm Vltava (je třeba 

dořešit převedení cyklistů přes Husovu třídu). 

 Cyklotrasa I: propojuje cyklotrasy H a B. 

 Cyklotrasa J: vede při okrajích stávajících místních komunikací a propojuje 

cyklotrasu I s cyklistickou stezkou č. 122 a dále s cyklotrasou B - 2. část v prostoru 

ulice Suchomelská. 
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Statutární město České Budějovice vynakládá finanční prostředky na podporu a rozvoj 

sportu ve třech hlavních oblastech.  

1.) Dotační program na podporu sportu 

2.) Přímé výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku města 

3.) Investice do sportovních zařízení v majetku města 

Dotace poskytuje město ze svého rozpočtu formou výběrového řízení na podporu projektů, 

které jsou v souladu s každoročně vyhlašovaným Dotačním programem města České 

Budějovice na podporu sportu. Pomocí dotačního programu město podporuje činnost 

sportovních organizací, které působí na území města a tím umožňuje, nejenom obyvatelům 

Českých Budějovic, sportovní vyžití v různých sportovních odvětvích. 

Dotační program je zaměřen na podporu:  

 stávajících olympijských sportovních aktivit - ve formě přímé dotace na podporu 

sportovní činnosti dětí a mládeže od 6 do 18 let, 

 stávajících preferovaných sportovních aktivit - ve formě přímé dotace na podporu 

sportovní činnosti dětí a mládeže od 6 do 21 let, 

 stávajících ostatních sportovních aktivit - ve formě přímé dotace na podporu 

sportovní činnosti dětí a mládeže od 6 do 18 let, 

 sportovních soutěží, pohárů a jiných sportovních akcí - prostřednictvím dotace 

pomoci organizátorům, kteří ve městě pořádají sportovní soutěže, poháry či jiné 

sportovní akce pro všechny věkové kategorie a pomoci organizacím, které ve městě 

pořádají sportovní akce pro handicapované osoby všech věkových kategorií, 

 nového pořízení nebo technické obnovy/zhodnocení investičního majetku 

sportovních klubů, 

 stávajících sportovních aktivit dětí a dospělých s handicapem – ve formě přímé 

dotace na podporu sportovní činnosti handicapovaných.  

Z těchto oblastí podpory dále vycházejí jednotlivé specifické cíle i opatření dotačního 

programu na podporu sportu. 

Dalším dotačním titulem, který město České Budějovice každoročně vyhlašuje je Příspěvek 

za reprezentaci města České Budějovice pro děti a mládež od 10 do 18 let. Cílem opatření 

je finanční podpora předních umístění dětí a mládeže od 10 do 18 let na mistrovstvích ČR, 

Evropy a světa. Dlouhodobě je tento dotační titul podporován 250 tis. Kč ročně. 

Financování sportu 
 

VizeFinancování sportu 
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Finanční prostředky formou mimořádné dotace byly v posledních letech poskytovány i 

z rezervy města (v roce 2017 to bylo celkem 2,2 mil. Kč) a mimořádnou podporu každoročně 

získávají i sportovní akce pod záštitou primátora či rady města (v roce 2017 bylo podpořeno 

celkem 17 akcí celkovou částkou 1, 04 mil. Kč). 

Celkové výdaje Statutárního města České Budějovice do oblasti sportu jsou významnou 

položkou městského rozpočtu. V posledních pěti letech absolutní částky poměrně výrazně 

kolísaly, v roce 2017 však bylo na podporu sportu z rozpočtu města vynaloženo více jak 156 

mil. Kč, přičemž významně narostly objemy investičních i neinvestičních prostředků. Podíl 

sportu na celkových výdajích rozpočtu tedy činil 5,7 % z celkových výdajů rozpočtu (viz 

tabulka 10). 

Tabulka 10: Výdaje do oblasti sportu z rozpočtu Českých Budějovic (v mil. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkové výdaje 
rozpočtu 

2 079,1 2 352,9 2 295,6 2 355,9 2 738,3 

Běžné výdaje 
rozpočtu 

1 455,0 1 484,3  1 550,4 1 601,9 1 712,7 

Kapitálové výdaje 
rozpočtu 

624,1 868,6 745,2 754,1 1 025,6 

Dotace sport 17,6 31,8 30,7 30,7 27,5 

Provoz sport 31,6 52,4 53,9 56,6 66,1 

Neinvestice 
celkem sport 

49,2 84,2  84,6 87,3 93,6 

Investice sport 10,0 36,5 17,0 13,2 62,5 

Sport celkem 59,1 120,7 101,6 100,5 156,1 

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, vlastní výpočty 

 

Graf 7: Vývoj výdajů na sport v Českých Budějovicích (2013 – 2017) 

 
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, vlastní výpočty 
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V posledních pěti letech rovněž adekvátně k celkovým objemům narostly i výdaje na sport 

přepočtené na 1 obyvatele. Zatímco v roce 2013 činily 633 Kč, v roce 2017 to již bylo bezmála 1670 

Kč (viz tabulka 11). Tento stav byl dán především vyšší mírou investic, nicméně rovněž i neinvestiční 

výdaje na jednoho obyvatele města v roce 2017 vzrostly ve srovnání s rokem 2013 o více jak 90 % 

až na 1001 Kč. 

Tabulka 11: Výdaje do oblasti sportu z rozpočtu Českých Budějovic 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Podíl sportu na celkových výdajích 
rozpočtu 

2,8% 5,1% 4,4% 4,3% 5,7% 

Podíl investic do sportu na 
kapitálových výdajích 

1,6% 4,2% 2,3% 1,8% 6,1% 

Podíl běžných výdajů do sportu na 
běžných výdajích rozpočtu 

3,4% 5,7% 5,5% 5,5% 5,5% 

      

Počet obyvatel (dále ob.) 93 467 93 253 93 285 93 513 93 480 

      

Dotace na sport na 1 ob. [Kč] 632,53  1 293,91  1 089,10  1 074,90  1 669,37  

Neinvest. výdaje na sport na 1 ob. [Kč] 525,92  902,91  906,64  933,62  1 001,16  

Celkové výdaje na sport na 1 ob. [Kč] 188,16  340,66  328,74  328,22  294,14  

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, vlastní výpočty 
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České Budějovice jsou městem sportu,
inspirující a podporující své obyvatele v realizaci
jejich potenciálu v každodenních pohybově
rekreačních a sportovních aktivitách.

Podpora zdravého a aktivního životního stylu
obyvatel města poskytováním kvalitní a
moderní infrastruktury pro sport a pohybově
rekreační aktivity, dynamickou nabídkou
sportovních aktivit, podporou sportovních
klubů a vytvářením podmínek pro výkonnostní
a vrcholový sport.

Vize 
 

MiseVize 

Mise 
 

Strategické cíleMise 
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Efektivní propojení a koordinace 

spolupráce relevantních subjektů při 

podpoře sportu a pohybově rekreačních 

aktivit. 

 

 

Dostupná infrastruktura pro sport a 

rekreačně pohybové aktivity pro všechny 

obyvatele města. 

 

 

Cílená propagace sportovních a rekreačně pohybových aktivit, která zvýší 

počet aktivně sportujících obyvatel. 

 

 

 

Kvalitní a viditelná reprezentace města ve 

vrcholovém i výkonnostním sportu. 

 

 

 

Využití sportovních a pohybově rekreačních aktivit jako prevence 

zdravotních i sociálně patologických rizik 

obyvatel města.  

Spolupráce

Dostupnost

Informovanost

Prevence

Excelence

Strategické cíle 
 

SWOT analýzaStrategické 

cíle 
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 Poloha města a jeho zázemí. 

 Vnitřní uspořádání města včetně významného zastoupení parků 
vhodných ke sportovním a pohybově rekreačním aktivitám. 

 Dostatek venkovních ploch pro sport a pohybově rekreační aktivity. 

 Poloha sportovišť vzhledem k obytným zónám města. 

 Zájem veřejnosti o vrcholový sport i rekreačně pohybové aktivity. 

 Schopnost pořádat vrcholné sportovní události. 

 Vysoká míra zapojení ve sportovních oddílech. 

 Široké spektrum nabídky sportů ve sportovních oddílech. 

 Vysoký počet dobrovolných trenérů ve sportovních oddílech. 

 Silná tradice vrcholového i rekreačního sportu. 

 

 

 
 

 Nízká finanční podpora zejména výkonnostního sportu ze strany státu. 

 Zastaralá infrastruktura pro sport a rekreačně pohybové aktivity. 

 Kapacity tělocvičen zejména s ohledem na sport pro všechny. 

 Malá informovanost o sportovních příležitostech a akcích. 

 Malá péče o sportovní historii a tradici. 

 Dětská hřiště a sport pro všechny bez zimních alternativ. 

Silné stránky

Slabé stránky

SWOT analýza 
 

Prioritní oblasti rozvoje 

sportu a rekreačně 

pohybových aktivitSWOT 

analýza 
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 Malé zapojení města jako zřizovatele do organizování školního sportu. 

 Nevyužitý potenciál sportovního zázemí na školách. 

 Malé zapojení úspěšných regionálních firem do sportovního 
sponzoringu. 

 Chybějící kampaň na podporu sportovně rekreačních aktivit zacílená 
na „nesportující“. 

 Špatné zázemí sportovišť, včetně parkovacích míst. 

 

 

 
 

 Změny v chování obyvatel – zdravý životní styl. 

 Poptávka po cvičení v přírodě vedeném pohybovými instruktory. 

 Partnerství města se sportovními kluby. 

 Vybudování nových kapacit pro sport a rekreačně pohybové aktivity. 

 Vybudování propojeného systému páteřních liniových sportovních 
stezek. 

 Spolupráce univerzity a města při organizování školního sportu. 

 Využití přírodních předpokladů v zázemí města pro rozvoj rekreačně 
pohybových aktivit. 

 Pravidelná diskuse s veřejností o potřebách v oblasti sportu a 
rekreačně pohybových aktivit. 

 Spolupráce s partnerskými městy v oblasti sportu. 

 Spolupráce s vysokými školami. 

 Silné mládežnické ročníky. 

 

 

Příležitosti
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 Nezájem školní mládeže o sport. 

 Závislost na grantových a dotačních prostředcích. 

 Časté změny ve státní politice podpory sportu. 

 Dlouhodobé stereotypy při rozhodování o podpoře sportu a rekreačně 
pohybových aktivitách. 

  

Ohrožení
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1. Průběžné sledování potřeb pro sportovní a rekreačně 

pohybové aktivity 

2. Budování moderní a dostupné infrastruktury pro sport 

3. Budování moderní a dostupné infrastruktury pro 

rekreačně pohybové aktivity 

4. Propagace a podpora sportu a rekreačně pohybových 

aktivit 

5. Rozvoj školního sportu 

6. Zajištění efektivní finanční podpory rozvoje sportu a 

rekreačně pohybových aktivit zejména s ohledem na 

trvalou udržitelnost 

  

Prioritní oblasti rozvoje sportu a 

rekreačně pohybových aktivit 
 

Prioritní oblast 1Prioritní oblasti 

rozvoje sportu a rekreačně 

pohybových aktivit 
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Průběžné sledování potřeb pro sportovní a rekreačně 
pohybové aktivity 

 

 
 

Detailní pasportizace infrastruktury pro sport a pohybově rekreační aktivity 
ve městě, včetně posouzení jejich funkčního, technického a stavebního stavu 
 
Město České Budějovice disponuje poměrně rozsáhlou infrastrukturou pro sport a 

pohybově rekreační aktivity. Významná část je soustředěna do příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města České Budějovice, další zařízení jsou však např. v majetku škol, 

které město zřizuje, případně se jedná o infrastrukturu, která je součástí parkových a 

odpočinkových zón či liniové sportovní stezky. Je nutné provést detailní pasportizaci 

veškeré infrastruktury města určené či využitelné pro sport a rekreačně pohybové aktivity, 

včetně jejího funkčního, technického a stavebního stavu. Tato analýza by měla být 

doplněna i pasportizací sportovní infrastruktury v majetku dalších subjektů realizující 

sportovní a pohybově rekreační aktivity ve městě. 

 

 

 
 

Detailní průzkum potřeb obyvatel města pro realizaci pohybově rekreačních 

aktivit a sportu 

 

Obyvatelé Českých Budějovic využívají sportovní zařízení města i dalších subjektů při 

realizování pohybově rekreačních aktivit a sportu. Názory na vybavenost a podporu 

sportovním a rekreačně pohybovým aktivitám ze strany města se u různých skupin obyvatel 

poměrně výrazně odlišují. Jelikož město České Budějovice plní i obslužnou funkci pro 

obyvatele zázemí, je nutné znát i názory obyvatel dojíždějících za sportem a rekreačně 

pohybovými aktivitami z okolních obcí. Je důležité provést podrobné šetření potřeb 

obyvatel města (i dojíždějících ze širšího zázemí města) v rámci sportovního a pohybově 

Priorita 1.1

Priorita 1.2

Prioritní oblast 1 
 

Prioritní oblast 

2Prioritní oblast 1 
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rekreačního vyžití. Šetření by mělo být provedeno plošně v rámci celého města, výběrový 

vzorek by měl tvořit alespoň 0,5 - 1% obyvatel města a měl by adekvátně odrážet strukturu 

obyvatel i jejich rozmístění a koncentrace. Šetření bude využito při následném plánování 

konkrétních činností na podporu sportu a rekreačně pohybových aktivit obyvatel ze strany 

města. 

 

 

 
 

Stanovení rozvojových území pro sport a pohybově rekreační aktivity 

 

V územním plánu města Českých Budějovic jsou vymezeny plochy pro rekreaci a sport a 

sportovní areály. Na základě provedeného šetření potřeb obyvatel města v rámci 

sportovních a pohybově rekreačních aktivit (Priorita 1.2), je potřeba určit priority ve 

využívání těchto stávajících ploch a učinit další opatření na podporu jejich účelného 

využívání v souladu s funkčním vymezením. Další možné rozvojové plochy, mající významný 

potenciál v rámci extenzivnějších pohybově rekreačních aktivit obyvatel, jsou v územním 

plánu města definovány jako „plochy veřejných prostranství – zeleň městská, parková, 

krajinná“. Zde by měla v souladu s opatřením C 2.4 Strategického plánu města Českých 

Budějovic proběhnout analýza možného využití s následnou realizací. 

 

 

 
 

Vytvoření plánu údržby a rozvoje infrastruktury pro sport a pohybově 

rekreační aktivity v majetku města 

 

Na základě provedené detailní pasportizace a zhodnocení stavu a možností využití 

materiálně technické základny pro realizaci sportovních a pohybově rekreačních aktivit 

(Priorita 1.1), doplněné o informace z podrobného šetření potřeb obyvatel města (Priorita 

1.2), bude vytvořen plán rekonstrukce a inovace infrastruktury pro sport a pohybově 

rekreační aktivity. Po konzultaci s majiteli a provozovateli sportovních objektů mimo 

majetek města by tento plán měl být doplněn i o informace o zamýšlených aktivitách těchto 

subjektů zaměřených na sport a pohybově rekreační aktivity obyvatel města. 

Priorita 1.3

Priorita 1.4
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Formulace akčních plánů rozvoje sportu a rekreačně pohybových aktivit 
 

Akční plány rozvoje sportu a pohybově rekreačních aktivit budou definovány jako základní 

nástroj pro implementaci koncepce rozvoje sportu ve městě. Prostřednictvím akčních plánů 

by mělo postupně dojít k naplnění jednotlivých prioritních oblastí. Akční plán vždy pro 

každý následující rok definuje jednotlivé dílčí opatření realizace, včetně časového, 

finančního rámce i garanta realizace. Na tvorbě akčního plánu se budou podílet zejména 

pracovníci odboru školství a tělovýchovy, sportovní komise a dalších relevantních zástupců 

sportovního dění ve městě České Budějovice. Akční plán na každý rok bude projednán na 

zasedání sportovní komise a schválen radou města. 

  

Priorita 1.5
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Budování moderní a dostupné infrastruktury pro sport 

 

 
 

Rozvoj stávající infrastruktury v majetku města 
 
Souběžně s provedením podrobné pasportizace sportovní infrastruktury ve městě (Priorita 

1.1) a stanovení prioritních oblastí rozvoje infrastruktury pro rozvoj sportu a rekreačně 

pohybových aktivit je nutné stávající infrastrukturu města udržovat. Město prostřednictvím 

příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice bude nadále sportovní 

infrastrukturu rozvíjet a modernizovat s důrazem na dlouhodobou udržitelnost s využitím 

plánu údržby a rozvoje infrastruktury pro sport a pohybově rekreační aktivity (Priorita 1.4) 

 

 

 
 

Doplnění stávající sportovní infrastruktury o multifunkční sportovní halu 

 

V souladu s Opatřením C 4. 4 Strategického plánu města České Budějovice na období 2017 

– 2027, město ve spolupráci s partnerskými subjekty dokončí projektovou přípravu a bude 

realizovat výstavbu sportovní haly. Město ve svém strategickém záměru deklaruje, že nová 

budova sportovní haly bude řešena v souladu s architektonickým a urbanistickým 

charakterem vybrané lokality, ale současně bude návrh usilovat o moderní, architektonicky 

zajímavou stavbu, která zvýší prestiž Českých Budějovic v širokém okolí. 

 

 

 

 

 

Priorita 2.1

Priorita 2.2

Prioritní oblast 2 
 

Prioritní oblast 

3Prioritní oblast 2 
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Budování tréninkových sportovišť – víceúčelových i specializovaných 
 

V dílčí analýze současné infrastruktury pro rozvoj sportu ve městě se projevuje nedostatek 

některých typů sportovišť (zejména víceúčelové, ale i specializované – např. atletický 

koridor). Město po podrobném analyzování stavu na základě pasportizace (Priorita 1.1) a 

šetření potřeb obyvatel (Priorita 1.2) rozhodne o doplnění stávající sportovní infrastruktury 

a postupném zlepšování podmínek pro sporty s rozvojovým potenciálem. 

 

 

 
 

Spolupráce při realizaci nových kapacit pro mládežnický sport (mládežnické 

sportovní akademie) 
 

Město České Budějovice v Opatření C 4.6 Strategického plánu města České Budějovice na 

období 2017 – 2027 deklaruje, že ve spolupráci s krajem vytvoří podmínky pro vznik a rozvoj 

jihočeských mládežnických sportovních akademií, bude podporovat vznik i fungování 

jednotlivých akademií a bude spolupracovat na dobudování potřebné infrastruktury v 

případech, kdy budou ze strany sportovních svazů (nebo případně i klubů) zajištěny 

personální, organizační, metodické a další podmínky plnohodnotného fungování příslušné 

akademie. 

 

 

 
 

Spolupráce s dalšími subjekty při začleňování jejich sportovní infrastruktury 

do systému podpory sportu a rekreačně pohybových aktivit ve městě 

 

Sportovní infrastruktura organizovaného sportu v případě dalších subjektů je často ve 

stavu, který neodpovídá současným standardům (šatny, sprchy, sociální zařízení, zázemí) a 

tento stav je do jisté míry limitující zejména při práci s mládeží. V rámci grantové a dotační 

Priorita 2.3

Priorita 2.4

Priorita 2.5
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politiky města v oblasti sportu budou vytvořeny adekvátní finanční zdroje pro řešení 

nejkritičtějších případů, zejména u sportovních zařízení s vysokou návštěvností dětí a 

mládeže. 
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Budování moderní a dostupné infrastruktury pro rekreačně 
pohybové aktivity 

 

 
 

Doplnění stávající pohybově-rekreační infrastruktury o aquapark (centrum 

vodní rekreace) 

 
V souladu s Opatřením C 4. 5 Strategického plánu města České Budějovice na období 2017 

– 2027 město vyhodnotí možnosti vybudování zábavného vodního centra (aquaparku) ve 

městě, vytipuje vhodné lokality pro vznik centra a vyhodnotí možnost vybudování centra v 

gesci města, případně možnost přilákání investora, který by centrum vybudoval či 

provozoval na komerční bázi. Charakter centra bude odpovídat moderním požadavkům na 

podobná zařízení, bude nabízet možnosti pro plavání veřejnosti i přiměřené množství 

atrakcí pro volnočasové vyžití široké veřejnosti včetně rodin s dětmi a kapacitou a 

vybavením bude odpovídat poptávce po daném zařízení ve městě a jeho okolí. 

 

 

 
 

Budování a udržování moderní a přístupné páteřní infrastruktury sportu pro 

všechny - volnočasové sportovní areály a areály zdraví v parcích 
 

Veřejné sportovní areály určené pro pohybově rekreační aktivity sportu pro všechny budou 

pravidelně procházet plánovanými rekonstrukcemi. Jedná se zejména o rozvoj hřišť, 

dětských hřišť, fit stezek zdraví, ad. V souladu s Opatřením C 4.2 Strategického plánu města 

České Budějovice na období 2017 – 2027 město s využitím participativního přístupu 

navrhne několik center/území pro venkovní neorganizované volnočasové aktivity a tato 

centra vybaví nebo dovybaví potřebnou infrastrukturou, případně bude motivovat a 

spolupracovat s jinými subjekty k vybavení těchto center zařízeními pro sport, zábavu a 

Priorita 3.1

Priorita 3.2

Prioritní oblast 3 
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rekreaci. Jednotlivé lokality budou vytipovány tak, aby byly dobře přístupné 

neorganizovaným jednotlivcům, rodinám či skupinám z celého města. 

 

 

 
 

Doplňování páteřní infrastruktury sportu pro všechny o drobný sportovní 

mobiliář (lezecké stěny, street work-out, malá hřiště, ad.) 

 

Veřejné sportovní areály musí být doplněny drobným mobiliářem, který umožní tyto areály 

využívat v souladu se současnými trendy volnočasových pohybových aktivit. V rámci 

zjišťování potřeb pro sportovně rekreační aktivity mezi obyvateli města je důležité zaměřit 

se právě na otázky týkajících se pohybových volnočasových aktivit ve vztahu k vybavenosti 

stávajících sportovišť a rozvoji nových ploch pro rekreačně pohybové aktivity. V současné 

době se rozvíjí velké množství různých druhů těchto aktivit – streetové, life-stylové, ad. 

Doplňování o drobný sportovní mobiliář i inovace stávajícího vybavení musí reflektovat 

současné trendy a potřeby obyvatel města. 

 

 

 
 

Budování specializovaných rekreačně pohybových center (centra pohybu 

pro seniory, centra pohybu pro rodiny) 

 

Vzhledem k podpoře větší míry zapojení seniorů, rodin s dětmi a případně dalších 

specifických skupin obyvatel města do sportovně rekreačních aktivit, je důležité vybrat 

vhodné lokality a systematicky budovat specializovaná rekreačně pohybová a relaxační 

centra. Technické i bezpečnostní požadavky na vybudování sportovně relaxačních center 

pro tyto specifické skupiny obyvatel města jsou výrazně odlišné od běžných staveb 

sportovní a pohybově rekreační infrastruktury.  Je nutné brát v úvahu zvýšené nároky na 

bezpečnost, bezbariérovost, nutnost zajištění specifických standardů pro zázemí 

sportoviště, ad. Podstatné je, aby tato centra byla budována s vizí možného celoročního 

provozu alespoň u části z nich. 

 

Priorita 3.3
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Koncepční rozvoj systému sportovních stezek (cyklo, inline, běžecké) s 

důrazem na bezpečnost 

 

V rámci zvyšování dostupnosti sportovních příležitostí pro obyvatele města bude stávající 

síť sportovních stezek nadále budována koncepčně, zejména ve vztahu k propojení 

sportovních areálů pro veřejnost i školních sportovních areálů touto sítí. Nezbytné je 

doplňovat síť sportovních stezek i obslužnou infrastrukturou, zejména bezpečnostní. 

  

Priorita 3.5
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Propagace sportu a rekreačně pohybových aktivit 

 

 
 

Připravit a realizovat plán prezentace a propagace sportu a rekreačně 
pohybových aktivit 
 
Pro zajištění koordinované a cílené propagace a prezentace sportovních a pohybově 

rekreačních aktivit ve městě je podstatné připravit plán aktivit a zacílení v této oblasti. Plán 

by měl akceptovat potenciál města včetně aktuální nabídky v oblasti sportu a pohybově 

rekreačních aktivit. Dále by měl vycházet z analýzy provedeného šetření potřeb obyvatel 

(Priorita 1.2), která bude zaměřena i na vyhodnocení zájmu cílových skupin obyvatel města 

o konkrétní nabídky akcí a sportovišť. Na základě provedené analýzy budou vybrány 

komunikační prostředky a média za účelem efektivního oslovení cílových skupin při 

propagaci sportovních a rekreačně pohybových aktivit. 

 

 

 
 

Vytvořit „Portál sportu“ jako informační platformu pro interakci mezi 

sportovními oddíly, organizátory pravidelných i příležitostných  akcí a 

veřejností 

 

Pro základní informovanost o sportovních a rekreačně pohybových aktivitách, 

příležitostech, volných kapacitách i událostech je nutné vytvořit profesionální platformu, 

která bude uživatelsky příznivá pro zájemce z řad sportující veřejnosti. Bude se jednat o 

webovou stránku a mobilní aplikaci. „Portál sportu“ bude plnit několik funkcí. Zejména 

bude propagovat sportovní kluby a skupiny a jejich aktivity v rámci města, včetně sdílení 

kapacit. Bude propagovat sportoviště vlastněná či spoluvlastněná městem. Bude 

umožňovat kontrolu událostí, oddílů, skupin a členů, které město podporuje i sběr a 

zpracování dat o aktivitě a stavu sportovních činností na území města. 

Priorita 4.1

Priorita 4.2

Prioritní oblast 4 
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Navrhnout a zavést jednotný orientační systém sportu a rekreačně 

pohybových aktivit 

 

Pro snadnou orientaci v systému sportovišť na území města bude zavedena jednotná 

grafika informačních, orientačních a navigačních tabulí a ukazatelů. Systém by měl vycházet 

ze základní struktury orientačního systému města a bude doplněn nabídkou orientačních 

mapek pro návštěvníky města s vyznačenými možnostmi pro sportovní a rekreačně 

pohybové aktivity. 

 

 

 
 

Podpora public relations výkonnostního sportu zejména masových 

sportovních akcí pro veřejnost 

 

Výkonnostní sport, který tvoří zejména registrovaní členové ve sportovních oddílech je 

jedním z hlavních pilířů rozvoje sportu ve městě. Sportovní oddíly pořádají řadu akcí a se 

svými družstvy se účastní pravidelných soutěží. Dále jsou mnoha dalšími subjekty na území 

města pořádány pravidelné i příležitostné masové akce, které jsou zaměřeny  na 

výkonnostní sportovce. 

  

Priorita 4.3
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Podpora hrdosti na sportovní úspěchy minulosti – informační panely („síň 

slávy“) s úspěchy českobudějovických sportovců v sportovních zařízeních v 

majetku města 

 

V rámci propagace sportu mezi mládeží i v rámci budování hrdosti na úspěchy 

reprezentantů města budou vytvořeny informační panely o nejvýznamnějších událostech, 

klubech a reprezentantech města ve sportu. Tyto panely budou stabilně umístěny v rámci 

městských sportovišť a budou veřejnosti připomínat úspěchy českobudějovického sportu.  

 

 

 
 

Podpora sportovních vzorů a oceňování sportovních úspěchů 

„reprezentantů“ města jeho vedením včetně public relations výsledků 

sportovců i samotného oceňování 
 

Každoročně budou vyhodnocovány sportovní úspěchy sportovců - reprezentantů města ve 

všech věkových kategoriích a nejvýznamnější z nich budou oceněny v rámci oficiálního 

přijetí úspěšných sportovců vedením města. Město bude akcentovat propagaci 

jednotlivých sportovních úspěchů v médiích zejména s akcentem na školní mládež. 

 

 
 

Spolupráce s partnerskými městy při realizaci sportovních aktivit 

 

Spolupráce s partnerskými městy je významnou aktivitou města České Budějovice. 

Reprezentace města se seznámí s rozvojovými plány sportu v partnerských městech a bude 

podporovat zapojení relevantních aktérů (organizátoři sportovních akcí, členové orgánů 

města s návazností na rozvoj a podporu sportu, ad.) do přímé výměny zkušeností. V rámci 

přípravy či aktualizace jednotlivých plánů spolupráce s partnerskými městy město České 

Priorita 4.5

Priorita 4.6

Priorita 4.7
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Budějovice připraví a partnerům představí návrhy na společné aktivity v oblasti sportu a 

pohybově rekreačních aktivit a bude usilovat o jejich naplnění.  
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Rozvoj školního sportu 

 

 
 

Vytvoření a podpora systému sportovních soutěží pro školní mládež 
 
Město jako zřizovatel většiny základních škol bude podporovat sport školní mládeže formou 

školních soutěží majících reprezentační i masový charakter. Systém těchto městem 

podporovaných akcí bude vytvořen ve spolupráci s dalšími subjekty (Asociace školních 

sportovních klubů, Jihočeská univerzita) a jeho hlavním cílem bude zvýšení počtu sportující 

školní mládeže.  

 

 

 
 

Vytvoření a realizace systému aktivní motivace dětí ve školním věku 

prostřednictvím zapojení vrcholových sportovců do školního i mimoškolního 

sportu 
 

Bude vytvořen systém propagace a podpory sportu ve spolupráci s oddíly vrcholového 

sportu. Vybraní sportovci těchto oddílů se budou aktivně zúčastňovat pravidelných akcí 

v rámci výuky tělesné výchovy na základních školách a svým příkladem motivovat školní 

děti k aktivnímu sportu. Systém bude vytvořen a konzultován s řediteli a učiteli 

zainteresovaných škol tak, aby jednotlivé akce minimálně narušovaly další výuku. 

 

 

 

Priorita 5.1

Priorita 5.2

Prioritní oblast 5 
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Podpora sportovních tříd na základních školách 
 

Spolupráce základních škol a sportovních klubů se dlouhodobě osvědčila a město České 

Budějovice bude nadále podporovat model sportovních tříd, který dětem umožňuje nejlépe 

skloubit povinnou školní docházku a sportovní přípravu. Sportovní třídy při ZŠ se zaměřují 

na tradiční českobudějovické sporty. 

 

 

 
 

Podpora vytváření mládežnických sportovních akademií 

 

Při přechodu na střední školy se již velmi liší nároky jednotlivých sportů na tréninkové 

zázemí, ale i preference studentů směrem k typu a úrovni vzdělání. České Budějovice jsou 

regionálním sportovním i vzdělávacím centrem a podporují vytvoření Sportovních akademií 

s mimořádnou koncentrací talentů, odborníků i zázemí. Centra mohou vzniknout pouze za 

široké spolupráce svazů, klubů, města a kraje. Strategie pro rozvoj akademií si stanovují 

velké sportovní svazy včetně velikosti finanční účasti. 

 

 

 
 

Vytvoření systému monitorování fyzické zdatnosti žáků ZŠ 

 

Ve spolupráci s příslušnými pracovišti Jihočeské univerzity bude vytvořen systém 

monitoringu fyzické zdatnosti žáků základních škol. Město získá unikátní přehled o fyzické 

zdatnosti populace školní mládeže a na jeho základě bude moci reagovat příslušnými 

opatřeními na podporu tělesné výchovy a motivace žáků základních škol ke sportu a 

pohybu.  

Priorita 5.3

Priorita 5.4
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Zajištění efektivní finanční podpory rozvoje sportu a 
rekreačně pohybových aktivit 

 

 
 

Stanovení minimální procentuální výše fixní částky v rámci rozpočtu města 

na podporu a rozvoj sportovních a rekreačně pohybových aktivit 

 
Pro stabilizaci financování sportu a pohybově rekreačních aktivit je nutné jasně definovat 

minimální procentuální výši fixní částky z rozpočtu města, která bude určena na podporu 

těchto aktivit. Je nutné brát v úvahu velké zapojení obyvatel města ve sportovních oddílech 

i poměrně velký zájem obyvatel o rekreačně pohybové aktivity.  Z dlouhodobého hlediska 

je důležité navyšovat objem finančních prostředků na podporu a rozvoj činnosti ve 

sportovních klubech i pro průběžné zlepšování materiálně technické základny. 

 

 

 
 

Podpora vícezdrojového financování rozvoje sportu a rekreačně pohybových 

aktivit – založení nadace 
 

Pro financování sportu a rekreačně pohybových aktivit v Českých Budějovicích je nutné 

hledat i další zdroje financování. Jednou z reálných možností je založení nadace na podporu 

sportu a pohybových aktivit pod správou města. Nadace by prioritně měla být zaměřena na 

rozvoj podmínek pro sport dětí a mládeže, včetně aktivit na podporu popularizace sportu 

mezi nesportující mládeží. V prvé řadě je potřeba zahájit diskusi s možnými donátory na 

úrovni vedení města o základním konceptu nadace. Hlavní přispěvatelé nadace mohou být 

jak z okruhu významných ekonomických subjektů, může se ale také jednat např. o 

přispěvatele z řad sportovních klubů, kteří tímto mohou deklarovat zájem o rozvoj 

podmínek pro sport mládeže ve městě. 

Priorita 6.1

Priorita 6.2
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Aktualizování transparentního grantového systému s důrazem na 

celoměstskou a celoroční působnost příjemce 

 

Město je garantem průběžně inovovaného, spravedlivého a motivujícího systému finanční 

podpory sportu, který zohledňuje tradici sportovních odvětví, počet členů, ale i současné 

trendy sportovní participace obyvatel. Celý dotační systém podpory sportu ve městě České 

Budějovice bude i nadále zaměřen zejména na podporu sportu a pohybových aktivit u dětí 

a školní mládeže a handicapovaných. 

 

 

 
 

Metodická podpora při získávání grantových a projektových prostředků 
 

Značným problémem se jeví velké zatížení mnohdy dobrovolných funkcionářů sportovních 

oddílů administrativou v rámci žádostí o dotace a granty. Město zajistí ve spolupráci se 

sportovními svazy systémovou podporu při vyhledávání vhodných dotačních a grantových 

titulů, a dále metodickou podporu při zpracování žádostí o dotační a grantové prostředky 

na podporu sportu a pohybově rekreačních aktivit. 

 

 

 
 

Město jako mediátor v interakci mezi sponzory a sportovními oddíly 

 

Podporu zejména vrcholovému, ale i výkonnostnímu sportu bude město uskutečňovat 

zejména jako možný mediátor při vyjednávání o podpoře sportovních subjektů ze strany 

potenciálních sponzorů. Město ve spolupráci s oddíly vrcholového i výkonnostního sportu 

zpracuje informační listy sportovních oddílů s nabídkou možností případného sponzoringu, 

a ty bude aktivně využívat při relevantních akcích pro oslovení možných sponzorů. 

Priorita 6.3

Priorita 6.4

Priorita 6.5
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