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Úvod 
 

Plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o otevřený dokument, 
který může být měněn či doplňován v závislosti na aktuálních prioritách města. 

Obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech 
podpory sportu, opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města a určuje 
prostředky z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit způsob jeho financování. 
 

 

A. Analytická část  
 
A.1 Přehled základních pojmů v oblasti sportu 
 

Sportem je pro účely tohoto plánu každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím 
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 
rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně 
nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně. 

 

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace 
určená širokým vrstvám obyvatelstva. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení nebo 
zlepšení zdravotní i psychické kondice. 

 

Tělovýchovná jednota a sportovní klub (sportovní organizace) – právnická osoba založená za 
jiným účelem než dosažení zisku s předmětem činnosti v oblasti sportu. 

 

Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, nebo jiná aktivita sportovního charakteru. 

 

Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky. Primárním 
cílem není dosažení soutěžních výsledků, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a 
vytváření kladného vztahu ke sportu. 
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Spolupracující instituce – státní instituce (např. MŠMT, MMR), veřejná správa (Jihočeský kraj), 
sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy). 

 

Sportovní komise města – iniciativní a poradní orgán rady města.  

 

 

A.2 Území 
 

Základní popis města  

Město Sezimovo Ústí se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, na  49° 23' 07" zeměpisné 
šířky a 14° 41' 04" zeměpisné délky, na spojnici mezi Prahou, vzdálenou 90 km severním 
směrem a Českými Budějovicemi, vzdálenými 55 km jižním směrem. Spádovým sídlem je okresní 
město Tábor, bezprostředně sousedící s městem Sezimovo Ústí.  

Významná dopravní i turistická mezinárodní silnice I/3 rozděluje město na dvě části. Část 
historickou - zvanou Sezimovo Ústí I a část novější - nazývanou Sezimovo Ústí II. Sezimovo Ústí, 
rozléhající se na jednom katastru o ploše 844,26 ha v nadmořské výšce 399 m nad mořem, 
sousedí na severu s městem Tábor, na východě s městem Tábor a obcí Turovec a na jihu a západě 
s městem Planá nad Lužnicí.  Dálnice D3, odlehčující provoz po silnici I/3 a vedoucí na jih do 
Českých Budějovic, je vzdálena asi 1,2 km od východního okraje města.  

Hranici města vytváří na západě řeka Lužnice, na severu tvoří hranici Kozský potok, který 
přitéká od východu a vlévá se do Lužnice. Město je součástí aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – 
Planá nad Lužnicí.   

Status: město                                              
Obec (NUTS 5): CZ0317 553069  
Kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)  
Okres (NUTS 4): Tábor (CZ0317)  
Obec s rozšířenou působností: Tábor  
Pověřená obec: Sezimovo Ústí  
 

Počet obyvatel a jejich věková struktura  

 

  Sezimovo Ústí (k 31. 12. 2019) 

 

Počet obyvatel 7 221 

 v tom ve věku (let) 

0-14 1 064 (14,7 %) 

 

15-64   4 207 (58,2 %) 

 

65 a více 1 950 (27,0 %) 

 Průměrný věk (let)  45,9 
                                                                               Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, 18. 6. 2020 
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A.3 Sportovní život ve městě 
 

Na území města se může každý občan věnovat jak neorganizovaným, tak organizovaným 
sportům. 

 

 

Neorganizované sporty 

 

 

• zimní sporty - běh na lyžích, bruslení 
na zamrzlých vodních plochách, 
sáňkování 

• rybolov – na obou tocích (Kozský 
potok a řeka Lužnice) 

• vodní turistika – na řece Lužnici 

• koupání a sport - Sportovně rekreační 
areál Kozský potok - koupaliště 
Pohoda  

• pěší turistika – turistické cesty kolem 
chovných rybníků Jezero, Starý Kravín, Nový Kravín, Plocek. Nejznámější turistickou 
trasou je červeně značená, tzv. Husitská cesta, vedoucí ze Sezimova Ústí na NKP Kozí 
hrádek 

• cyklistika - centrem Sezimova Ústí II vede cyklotrasa, která vyúsťuje na okraj zástavby 
a umožňuje dosáhnout další turistické cíle. Cyklostezka s můstkem přes Kozský potok 
spojuje obě části města a umožňuje jejich pohodlné spojení podél Sportovně rekreačního 
areálu Kozský potok  

• cyklistika – centrem Sezimova Ústí I 
vede cyklotrasa, propojující sídla 
podél řeky Lužnice  

• atletika, míčové sporty – víceúčelové 
sportovní hřiště u základní školy v ul. 
Nerudova 

• atletika, míčové sporty v zimě – 
v pronajatých sportovních prostorech 
(tělocvičnách) škol 

  
v 

 

víceúčelové hřiště v Nerudově ulici 

koupaliště Pohoda 
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asfaltové hřiště v ulici Ke Hvězdárně 

… v Lužnické ulici ... a ve vnitrobloku domů na Svépomoci 

• lezecké a boulderové aktivity – WallClub 
v objektu bývalého kina v ul. Kánišova 
v Sezimově Ústí I.  

 

WallClub v Kánišově ulici 

• míčové sporty – lze provozovat na veřejně 
přístupných hřištích s asfaltovým povrchem 
(např. nohejbal na hřištích v ul. Lužnické, 
Ke Hvězdárně, ve vnitrobloku ulic 
Svépomoc a Průmyslová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tenis – antukové kurty, provozované sportovními organizacemi TJ Spartak MAS Sezimovo 
Ústí, z. s. (kurty v ul. Nerudova v Sezimově Ústí II) a TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s. (kurty za 
lávkou přes řeku Lužnici v k.ú. Planá nad Lužnicí).   

 
 

• tenis (zejména v zimě) – soukromá tenisová 
hala s tělocvičnou u Kozského potoka 

 

 

 

tenisová hala u Kozského potoka 
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dětské hřiště v Krátké ulici  dětské hřiště v Kollárově ulici   

dětské hřiště před hvězdárnou  dětské hřiště v Šafaříkově ulici 

posilovna ve Street workout parku cvičební zázemí pro seniory 

 

• sportovní a volnočasové setkávání mládeže seniorů a nejen jich – venkovní posilovna se 
speciálními cvičebními prvky u vlakové zastávky (Street workout park s discgolfovým 
hřištěm) nebo cvičební a relaxační zázemí v ul. Krátká v Sezimově Ústí II 

 

• volnočasová a sportovní setkávání dětí - 4 venkovní dětská hřiště a další místa s hracími 
prvky pro děti ve městě   
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Organizované sporty 

Organizované sporty jsou provozovány těmito sportovními organizacemi: 

Název sportovní organizace IČO Kontaktní 
telefon 

Kontaktní 
osoba E-mail 

TJ Spartak MAS Sezimovo 
Ústí z. s. 00512419 381 275 760 Mgr. Petr 

Havel tjspartaksu@seznam.cz 

FK Spartak MAS Sezimovo 
Ústí z. s. 47267771 775 703 651 Bc. Josef 

Holub holub@fctaborsko.cz  

TK Sezimovo Ústí z. s. 26605082 608 802 259 Ing. Josef 
Machač machac-josef@seznam.cz  

SK Sezimovo Ústí, z. s. 14504065 608 966 897 Dušan 
Jelínek jelinek.dusan@seznam.cz  

TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s. 42360293 725 444 767 Ladislav 
Šebek ml. lasebek@seznam.cz 

SK Kotnov Tábor, z. s. 26549204 777 200 523 Jaroslav 
Hudeček info@skkotnovtabor.cz 

TJ Magla z. s. 06245145 724 000 197 Ing. Aleš 
Sedlák tjmagla@seznam.cz 

Leteckomodelářský klub 
Sezimovo Ústí p. s. 60060301 775 537 260 Vladimír 

Kubeš  
 

s následujícím zaměřením svého působení do jednotlivých oblastí sportu: 

 

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s. (www.tjspartaksu.cz) patří mezi největší sportovní oddíly 
a kluby v jihočeském regionu. V roce 2018 měla 1405 členů, z toho 1013 dospělých a 392 dětí a 
mládeže. Sídlí v areálu házené v Sezimově Ústí, Na Házené 
696, 391 02 Sezimovo Ústí. Jeho oddíly provozují svou 
činnost na sportovištích v různých místech města.   

Nejvíce pro svou činnost využívá házenkářské hřiště 
s krytou halou a administrativní budovou v místě jeho 
sídla. Všechny budovy jsou ve vlastnictví města.   

 

 

Vlastní sportovní činnost probíhá ve 13 oddílech: 

• sportovní gymnastika (www.gymnastikasu.cz) - oddíl 
zaměřen především na mládežnické kategorie. Děvčata 
trénují na 1. ZŠ Sezimovo Ústí 2, chlapci cvičí na 3. ZŠ 
Sezimovo Ústí 1. Velice dobře si výsledkově vede jak  
v krajském, tak v i republikovém měřítku. Oddíl pořádá 

Zdroj:www.gymnastikasu.cz 

mailto:tjspartaksu@seznam.cz
mailto:holub@fctaborsko.cz
mailto:machac-josef@seznam.cz
mailto:jelinek.dusan@seznam.cz
mailto:lasebek@seznam.cz
mailto:tjmagla@seznam.cz
https://www.tjspartaksu.cz/oddily/
http://www.gymnastikasu.cz/
https://gymnastika-su.rajce.idnes.cz/LODM_Liberec_23-28.6.2019/
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Zdroj: www.hladovihrosi.cz  

tradiční pohárové soutěže pro gymnastky a gymnasty z celé ČR – Jarní a Mikulášský pohár. 
 

• softball (www.hladovihrosi.cz) - Nejstarší softballový klub  a zakladatel organizovaného 
softballu v Jižních Čechách v r. 2021 oslaví 35. sezónu na české softballové mapě. V roce 
2009 vznikl areál u Kozského potoka, který je součástí rekreační zóny města. Kvalitní práce s 
mládeží se odráží ve výsledcích, nejlepší hráči se 
dostali do reprezentace republiky a dovezli 
nejeden cenný kov z mistrovství Evropy a 
mistrovství světa. Muži hrají od r. 2020 
premiérově nejvyšší soutěž  EXTRALIGU. Hladoví 
Hroši působí v republikových soutěžích i 
v kategorii juniorů ve 2. lize a se smíšenými týmy 
v kategorii kadetů, žáků a coachballistů. Oddíl 
bude v roce 2021 spolupořádat odložené ME 
mužů, uchází se o pořádání ME U23 v roce 2022 a 
o zrušené ME U18 a U16 pro rok 2023. Pozemek 
areálu je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 

 

• házená (www.facebook.com/Házená-TJ-Spartak-
MAS-Sezimovo-Ústí-171719786000) 
Družstvo mužů se účastní celorepublikové soutěže 
na úrovni druhých lig (2. liga JV Čechy) a Českého 
poháru mužů. 

Mládežnické kategorie podávají v rámci kraje 
výkony na špičkové úrovni, účastní se krajských 
přeborů.  

Vizí oddílu házené je hrát 2. ligu mladšího dorostu, 
který by doplňoval mužský A-tým.  

• rekreační sport – oddíl nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit a je 
zaměřen na mládež a na výběr dětí pro jednotlivé sporty – především do gymnastiky.  

• šachy (http://spartak-sachy.wz.cz) - v soutěžích oblasti hraje 1 družstvo. Domácí herna je v 
budově „házené“. 

• stolní tenis - jedno družstvo hraje v nejvyšší oblastní soutěži (divize), další 2 v nižších 
soutěžích (v okresních soutěžích) 

• volejbal - družstvo mužů hraje úspěšně v okresním přeboru, okresní přebor hraje také 
družstvo žen 

 

 

Zdroj: https://www.jcted.cz 

http://www.hladovihrosi.cz/
http://www.facebook.com/H%C3%A1zen%C3%A1-TJ-Spartak-MAS-Sezimovo-%C3%9Ast%C3%AD-171719786000
http://www.facebook.com/H%C3%A1zen%C3%A1-TJ-Spartak-MAS-Sezimovo-%C3%9Ast%C3%AD-171719786000
http://spartak-sachy.wz.cz/
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Zdroj: https://caspv.tjspartaksu.cz 

• atletika - oddíl je členem TJ Spartak od roku 
2014. Trenéři oddílu od té doby pravidelně 
pořádají pro děti ze Sezimova Ústí a 
okolí příměstské sportovní tábory. Od září 
2019 zahájila svoji činnost v rámci Českého 
běžeckého klubu Akreditovaná tréninková 
běžecká skupina ČBK Sezimovo Ústí. 

• kanoistika - oddíl je zaměřen na tento 
rekreační sport. Stará se o loděnici na 
Soukeníku. 

• tenis - TK Sezimovo Ústí z. s. je členem TJ 
Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s. V oblastních soutěžích je zapojeno 8 družstev. Pro rekreační 
hráče je pořádána pravidelná oddílová liga. 

• Česká asociace Sport pro všechny 
(https://caspv.tjspartaksu.cz) - činnost je 
zaměřena především na rekreační 
tělovýchovu a volejbal. Členové oddílu se 
zúčastňují některých jednorázových soutěží. 
Pro děti a mládež jsou každoročně pořádány i 
ve spolupráci s jinými tělovýchovnými 
jednotami letní tábory na vlastní základně 
Kocourkův mlýn u Pojbuk, dále je 
organizován Mikulášský běh; pro všechny 
zájemce pak bývá pořádán mikulášský víkend 
na Šumavě, letní cykloputování, atd. 

• florball - nový oddíl, který vznikl v polovině 
roku 2011. V současné době je v nečinnosti.   

• kuželky - družstvo mužů po přestupu hráčů do TJ Silon ukončilo činnost, oddíl je uveden do 
stavu klidu. 

        

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s. – fotbalový 
klub vytváří podmínky pro rozvoj fotbalového 
sportu a ostatních sportů a turistiky s cílem 
dosahování co nejoptimálnějších výsledků v 
jednotlivých soutěžích a uspokojování potřeb 
jeho členů v těchto sportech. Systematicky pečuje 
o své členy - fotbalisty a jiné sportovce, zejména 
mládež, dbá na rozvíjení jejich fyzické zdatnosti a 
sportovně technické dovednosti. Prostřednictvím 
sportovní činnosti svých členů získává zájem 
veřejnosti o fotbalové a další sporty a účelné 
využívání jejich volného času. 
 

Soukenický stadion v rekonstrukci 

Zdroj: https://www.tjspartaksu.cz/oddily/atletika 

https://caspv.tjspartaksu.cz/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0728.jpg
https://caspv.tjspartaksu.cz/
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Fotbalový klub provozuje fotbalový stadion s hřištěm v areálu Soukeník, Soukeník 684, Sezimovo 
Ústí, kde také sídlí. Fotbalový areál je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 

       
 
TK Sezimovo Ústí z. s. – tenisový klub, 
nabízející možnost závodní i rekreační hry 
tenisu na tenisových kurtech na adrese 
Nerudova 1248, Sezimovo Ústí, kde také 
sídlí. Sportovní činnost spočívá ve vytváření 
podmínek pro organizaci tenisových aktivit 
a pro široké možnosti užívání svých 
sportovišť zájemci z řad veřejnosti, zejména 
pak mládeže. Dalšími formami své činnosti 
klub napomáhá rozvoji veřejného života, 
kultury a zdraví.   
Tenisové kurty včetně zázemí jsou ve 
vlastnictví města Sezimovo Ústí 

 
 
SK Sezimovo Ústí, z. s. – sportovní klub 
organizuje výchovu svých členů – 
sportovců v rámci sportovního a 
tělovýchovného procesu na všech 
výkonnostních stupních. Zabývá se 
kuželkami, ale i šachy, judem a karate. 
Sídlí v Sezimově Ústí, převažující činnost je 
provozována v kuželně areálu Hilton, Ke 
Hvězdárně 667, Sezimovo Ústí. 

Kuželna se zázemím a přilehlou restaurací 
je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 

 

TJ Sokol Sezimovo Ústí, z. s. (http://sokol.sezimovousti.cz) – tělovýchovná jednota organizuje 
sportovní činnost, zejména fotbalovou a 
tenisovou, a vytváří pro tuto činnost 
materiální a tréninkové podmínky, včetně 
vytváření podmínek pro masový rozvoj 
kopané zejména mezi mládeží. Dále 
provozuje a udržuje tělovýchovná 
sportoviště a jiná zařízení, která TJ Sokol SÚ 
vlastní nebo užívá na základě nájemních 
smluv. Spolupracuje s orgány města 
Sezimovo Ústí, školami a ostatními 
organizacemi. Svou činností napomáhá 
rozvoji kopané, dalších sportovních odvětví, 
kultury a zdraví ve městě a využití volného fotbalové hřiště v areálu TJ Sokol SÚ 

kuželna v areálu Hilton 

antukové kurty v Nerudově ulici 
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Zdroj:https://skkotnovtabor.cz 

času občanů města. Sídlí v Sezimově Ústí. 

Fotbalový klub provozuje fotbalové hřiště, tenisové kurty, restauraci a zázemí v areálu u lávky 
přes řeku Lužnici, v katastru obce Planá nad Lužnicí. Celý areál je ve vlastnictví TJ Sokol 
Sezimovo Ústí, z. s. 
 

 
SK Kotnov Tábor, z. s.            
(http://skkotnovtabor.cz) – sportovní klub 
sdružující  děti, mládež a občany se zájmem o 
orientační běh, běh a ostatní orientační sporty. 
Zaměřuje se zejména na účasti na závodech v 
orientačním běhu, pořádá pravidelně závody 
krajské i lokální úrovně. Svou činností 
napomáhá rozvoji veřejného života, kultury a 
zdraví. 

Sídlí v Sezimově Ústí. V Sezimově Ústí 
organizuje především orientační běh a akce 
pro děti a mládež.  

 
TJ Magla z. s. (www.facebook.com/SeziRun) - spolek provozuje sport a obdobnou činnost v 
rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit. Tuto činnost organizuje a 
vytváří pro ni materiální a tréninkové podmínky. V Sezimově Ústí pravidelně organizuje běžecký 
závod v krajině za hájovnou Nechyba s názvem SEZIRUN. 

Sídlí v Sezimově Ústí. 

 
Leteckomodelářský klub SÚ p. s. (http://modely.sweb.cz) – klub organizuje, podporuje a 
provozuje amatérský modelářský sport. 

Sídlí na nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo Ústí, kde jsou dílny a zázemí klubu.  
 
Budova nám. T. Bati čp. 664, Sezimovo Ústí, je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lokalizace sportovišť a sportovních organizací  

http://skkotnovtabor.cz/
http://modely.sweb.cz/
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v Sezimově Ústí I, II a v k.ú. Planá nad Lužnicí: 

 

poř. 
č. 

popis sportoviště vlastník provozovatel 

1 asfaltové hřiště v ul. Lužnická město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

2 hřiště s dětskými prvky v ul. Šafaříkova město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

3 tělocvična v ZŠ Švehlova město 
Sezimovo Ústí 

 

Základní škola 
Sezimovo Ústí, 
Švehlova 
111, Švehlova 111, 
391 01 Sezimovo Ústí, 
IČO: 709 38 300 

4 lezecké centrum WallClub v ul. Kánišova město 
Sezimovo Ústí 

Šutrožrout, z. s. 

Kánišova 239/28, 391 
01 Sezimovo Ústí, IČO: 
22608222 

5 hřiště s dětskými prvky v ul. Kollárova město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

6 Sportovně rekreační areál Kozský potok 
(Koupaliště Pohoda) 

město 
Sezimovo Ústí 

Správa města 
Sezimovo Ústí p.o., 
Průmyslová 1095, 391 
02 Sezimovo Ústí, IČO:  

7 tenisová hala u Kozského potoka čp. 1211 Ing. Petr Cícha, 
Třebiště 43, 
39201 Skalice 

Ing. Petr Cícha, 
Třebiště 43, 39201 
Skalice 

8 softbalový areál u Kozského potoka město 
Sezimovo Ústí 

TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z. s., Na 
Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 
00512419 

9 fotbalový areál s tenisovými kurty za 
řekou Lužnicí v k.ú. Planá nad Lužnicí 

TJ Sokol 
Sezimovo Ústí, 
z. s., Sezimovo 
Ústí, IČO: 
42360293 

TJ Sokol Sezimovo 
Ústí, z. s., Sezimovo 
Ústí, IČO: 42360293 

10 fotbalový areál na Soukeníku město FK Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z. s., 
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Sezimovo Ústí 

 

Sezimovo Ústí, 
sportovní areál 
Soukeník č. 684, 
poštovní schránka 44, 
IČO: 47267771 

11 areál loděnic u jezu Soukeník v k.ú. Planá 
nad Lužnicí 

Jihočeský kraj, 
U Zimního 
stadionu 
1952/2, 37001 
České 
Budějovice, 
IČO: 70890650 

Vyšší odborná škola, 
Střední škola, 
Centrum odborné 
přípravy, Sezimovo 
Ústí, Budějovická 421, 
Budějovická 421/10, 
39102 Sezimovo Ústí, 
IČO: 12907731 

12 hřiště u jezu Soukeník v k.ú. Planá nad 
Lužnicí 

město 
Sezimovo Ústí 

TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z. s., Na 
Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 
00512419 

13 loděnice u jezu Soukeník v k.ú. Planá nad 
Lužnicí 

město 
Sezimovo Ústí 

TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z. s., Na 
Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 
00512419 
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PLÁN ROZVOJ E SPORTU 

VE MĚSTĚ SEZIMOVO ÚSTÍ   
 

 

16 

 

v Sezimově Ústí II: 

poř. 
č. 

popis sportoviště vlastník provozovatel 

1 budova házené u železničního nadjezdu město 
Sezimovo Ústí 

TJ Spartak MAS 
Sezimovo Ústí z. s., Na 
Házené 696, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 
00512419 

2 Street workout park s diskgolfovým 
hřištěm 

město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

3 hřiště s dětskými prvky před hvězdárnou město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

4 kuželna město 
Sezimovo Ústí 

SK Sezimovo Ústí, z. s., 
Hromádkova 941, 391 01 
Sezimovo Ústí, IČO: 
14504065 

5 asfaltové hřiště v ul. Ke Hvězdárně město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

6 tenisové kurty v ul. Nerudova město 
Sezimovo Ústí 

TK Sezimovo Ústí z. s., 
Nerudova 1248, 391 02 
Sezimovo Ústí,  IČO: 
26605082 

7 tělocvična v ZŠ 9. května 

 

město 
Sezimovo Ústí 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Sezimovo Ústí, 9.května 
489, okres Tábor, 391 
02 Sezimovo Ústí, 
IČO: 709 38 318 

8 víceúčelové hřiště v ul. Nerudova město 
Sezimovo Ústí 

Základní škola 
Sezimovo Ústí, Školní 
náměstí 628, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 005 
82 620 

9 tělocvična v ZŠ Školní náměstí  

 

město 
Sezimovo Ústí 

Základní škola 
Sezimovo Ústí, Školní 
náměstí 628, 391 02 
Sezimovo Ústí, IČO: 005 
82 620 

10 cvičební zázemí pro seniory v ul. Krátká město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 
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11 hřiště s dětskými prvky v ul. Krátká město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

12 asfaltové hřiště u ul. Svépomoc a 
Průmyslová 

město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

13 hřiště VOŠ, SOŠ, COP v ul. Pionýrů Jihočeský kraj, 
U Zimního 
stadionu 
1952/2, 
37001 České 
Budějovice, 
IČO: 
70890650 

Vyšší odborná škola, 
Střední škola, Centrum 
odborné přípravy, 
Sezimovo Ústí, 
Budějovická 421, 
Budějovická 421/10, 
39102 Sezimovo Ústí, 
IČO: 12907731 

14 tělocvična ve VOŠ, SOŠ, COP v ul. 
Budějovická 

Jihočeský kraj, 
U Zimního 
stadionu 
1952/2, 
37001 České 
Budějovice, 
IČO: 
70890650 

Vyšší odborná škola, 
Střední škola, Centrum 
odborné přípravy, 
Sezimovo Ústí, 
Budějovická 421, 
Budějovická 421/10, 
39102 Sezimovo Ústí, 
IČO: 12907731 

15 tělocvična ve VOŠ, SOŠ, COP v ul. Pionýrů Jihočeský kraj, 
U Zimního 
stadionu 
1952/2, 
37001 České 
Budějovice, 
IČO: 
70890650 

Vyšší odborná škola, 
Střední škola, Centrum 
odborné přípravy, 
Sezimovo Ústí, 
Budějovická 421, 
Budějovická 421/10, 
39102 Sezimovo Ústí, 
IČO: 12907731 

16 hřiště s dětskými prvky vedle restaurace 
u Kozího hrádku 

město 
Sezimovo Ústí 

město Sezimovo Ústí 

17 hřiště s dětskými prvky u hájovny 
Nechyba 

město Tábor město Tábor 
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A.4 Současný stav podpory sportu ve městě 
 

Ve městě Sezimovo Ústí je sport vnímán podobně jako ve společnosti – jako důležitý soubor 
veřejně prospěšných činností, poskytovaných v celospolečenském zájmu. Jeho hlavním 
významem je zlepšovat kvalitu života občanů a jejich zdraví, a to ve všech věkových skupinách. 
Hlavní prioritou je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovní 
reprezentace České republiky.  

Za účelem podpory sportovního života město Sezimovo Ústí, v souladu s § 6 odst. 1 zákona  
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vytváří podmínky pro sport, zejména: 

a) zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
b) zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
c) zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytuje je pro sportovní činnost občanů, 
d) kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení, 
e) zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
 

Město se spolupodílí na vytváření potřebné sportovní infrastruktury, financování sportu, 
dotačně podporuje investiční a neinvestiční aktivity na území města iniciované sportovními 
organizacemi. Iniciuje zdravý pohyb zvláště pro děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a 
psychický rozvoj osobnosti. 

Město v oblasti sportu vychází vstříc zájmům vlastních obyvatel, kontroluje efektivnost 
vynaložených veřejných zdrojů.  

 

V posledních 5 letech město financovalo nebo se finančně podílelo na (příkladmý výčet): 

- rekonstrukci fotbalového stadionu na Soukeníku, spočívající ve výstavbě 2 travnatých hřišť 
v místě dosavadního jednoho (2019-2020) 1,5 mil. Kč; 

- rekonstrukci a přístavbě tělocvičny ZŠ 9. května (2019-2020) 6 mil. Kč; 

- rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Švehlova (2019) 850 000 Kč; 

- výstavbě zavlažovacího systému a rekonstrukci vnitřního antukového pole na softballovém 
hřišti (2019) 300 000 Kč; 

- vybudování šaten a sociálního zařízení na softballovém hřišti (2019) 150 000 Kč; 

- výstavbě víceúčelového hřiště se zázemím u ZŠ Školní nám. (2018) 17 mil. Kč; 

- opravě kuželkářských drah na kuželně Hilton (2018) 47 500 Kč; 

- rekonstrukci hřiště s umělým povrchem u stadionu na Soukeníku (2018) 369 500 Kč; 

- zateplení administrativní budovy házené (2015) 938 000 Kč; 

- výstavbě Sportovně-rekreačního areálu Kozský potok – koupaliště Pohoda (2014) 8,9 mil. Kč. 
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Město dále každoročně v rámci svého dotačního Programu Sport a tělovýchova poskytuje 
dotace sportovním organizacím registrovaným na území města Sezimovo Ústí na jejich činnost a 
na uskutečnění dalších nekomerčních tělovýchovných a sportovních aktivit občanů města 
Sezimovo Ústí, především dětí a mládeže. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba s 
bydlištěm či sídlem na území města Sezimovo Ústí, působící v oblasti tělovýchovy a sportu na 
území města Sezimovo Ústí. V rámci tohoto programu byly sportovní organizace a další 
sportovní subjekty podpořeny ve výši: 
 

- 846 167 Kč (2020)  

- 995 000 Kč (2019) 

- 989 000 Kč (2018). 

 
Rada města zřídila jako svůj poradní a iniciativní orgán Komisi tělovýchovy a sportu. Ta je 
složena mj. z představitelů největších tělovýchovných jednot a sportovních klubů v Sezimově 
Ústí (TJ Spartak MAS, SK Spartak MAS a TJ Sokol Sezimovo Ústí) a dalších představitelů menších 
klubů nebo oddílů. Hlavním cílem činnosti komise je pro Radu města Sezimovo Ústí navržení 
rozdělení dotací města do oblasti sportu a tělovýchovy a příprava celkové koncepce sportu a 
tělesné výchovy. 
 
 
Další formou podpory sportu ze strany města Sezimovo Ústí je zajišťování správy a údržby 
sportovních areálů ve vlastnictví či užívání města prostřednictvím zřízené příspěvkové 
organizace Správa města Sezimovo Ústí p. o. Na svůj provoz tato organizace získává od města 
příspěvek. 

 

Město podporuje sport také především zimním pronájmem prostor pro sportovní činnosti 
(např. tělocvičen) nejrůznějším sportovním organizacím prostřednictvím tří základních škol, 
které jsou také jeho příspěvkovými organizacemi. 
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B. Návrhová část  
 

 

B.1 Vize podpory a rozvoje sportu ve městě 
 

Vize podpory a rozvoje sportu v Sezimově Ústí představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti 
sportu ve městě, o tom, jak se bude měnit a zlepšovat, soubor představ a priorit města. Vize jsou 
výstižným vyjádřením celého komplexu úkolů, které město na rozvojové cestě v oblasti sportu 
čekají. 

Město Sezimovo Ústí podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního 
stylu a faktor, zlepšující kvalitu života obyvatel. Obec vytváří občanům, spolkům a sportovním 
organizacím prostor k rozvíjení se v této oblasti ve všech níže uvedených prioritních oblastech. 
 
 

Prioritní oblasti 
 
A. Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv 
na chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických 
jevů. 

Cílem města je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých a 
podpora pořádání veřejně přístupných sportovních akcí a turnajů na sportovištích obce.  

 

B. Sport pro všechny 

V této oblasti, která zahrnuje sport a rekreaci pro široké vrstvy obyvatelstva, je cílem města 
podporovat organizační i ekonomické zajištění možností zábavy pro všechny věkové kategorie 
žijící na území obce. 

Město zajistí možnost využívat víceúčelové hřiště v Nerudově ulici veřejností. 

Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.  

 

C. Sportovní infrastruktura 

Budováním a správou sportovišť obec vytváří základní podmínky pro různé formy sportu. Role 
města je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. 

Cílem města je zajistit kvantitu i kvalitu sportovních zařízení pro organizovaný i volnočasový 
sport. 
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Město bude dle svých finančních možností a nabídky dotačních programů podporovat přípravu 
nových projektů, obnovu, modernizaci a rozšiřování stávajících sportovišť. Cílem je pozvednout 
jejich úroveň jak z hlediska společenského, tak z hlediska vytváření podmínek pro rozvoj 
výkonnostního i rekreačního sportu. 

Vybudování kvalitní sportovní infrastruktury přispěje ke zlepšení občanské vybavenosti, umožní 
různé formy aktivního odpočinku a pořádání významných sportovních akcí. Stejně tak přispěje 
ke zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, neboť vybudovaná sportovní infrastruktura bude 
sloužit jako doplňková nabídka pro volný čas a prodloužení pobytu návštěvníků. 

 

D. Organizovaný sport 

Město bude dále zajišťovat správu a údržbu vlastních sportovišť a areálů provozovaných 
sportovními organizacemi a podporovat je v jejich sportovní činnosti. 

 

E. Školní sport 

Žáci školy využívají pro hodiny tělesné výchovy všechna sportovní zařízení obce. 

 
 
 

 

B.2  Aktivity pro naplnění všech prioritních oblastí 
 

 
Aktivita: Podpora činnosti sportovních organizací na území města 

Aktivita: Budování odpovídající sportovní infrastruktury  

Aktivita: Rekonstrukce, modernizace a údržba stávající sportovní infrastruktury včetně 

školských zařízení 

Aktivita: Podpora zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti 

Aktivita: Podpora aktivit volného času dětí a mládeže 

Aktivita: Podpora tělesné výchovy a sportu na školách 

Aktivita:    Rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu (půjčovny a opravny kol, lodí apod.) 

Aktivita:   Propagace a rozvoj všech forem turistiky (pěší, cyklo, hipoturistika) 

Aktivita:   Rozvoj turistiky související s vodáctvím na řece Lužnici 

Aktivita:   Údržba a rozvoj sítě hřišť s herními prvky pro děti 

Aktivita:   Údržba a rozvoj cvičebních zázemí pro všechny věkové kategorie 
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CÍLOVÉ SKUPINY: 

- obce a města 
- obyvatelé, turisté 
- neziskové organizace 
- sportovní organizace 

SPOLUPRÁCE: 

Obce a sdružení obcí, spolupracující instituce (např. MŠMT, MMR), veřejná správa (Jihočeský 
kraj), sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy), podnikatelské subjekty, 
neziskové organizace. 

 

 
 

B.3      Akční plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí 
Akční plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí představuje soubor základních projektů 
v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu, které město a další sportovní 
a spravující subjekty působící na území města považují za nejdůležitější.  

 

Seznam doporučených projektů 
 

Název projektu Odhadovaná částka 

Kuželna Sezimovo Ústí – výstavba nových šaten a sociálních zařízení  
v přední části kuželny 1 000 000 Kč 

Areál házené – rekonstrukce vytápění – budova, sportovní hala 
(napojení na horkovod) 2 000 000 Kč 

Areál házené – rekonstrukce parkoviště před areálem  1 200 000 Kč 

Areál házené – vybavení a obnova zařízené ubytovny  500 000 Kč 

Areál házené – dokončení oplocení a úprava venkovních prostor 
(venkovní posilovna, běžecká rovinka, víceúčelový kurt) 2 000 000 Kč 

Softballové hřiště – stavební dokončení a vybavení budovy šaten 500 000 Kč 

Softballové hřiště – zázemí areálu – 3.etapa (budova včetně klabhausu, 
šaten, sprch, wellness) 15 500 000 Kč 

Softballové hřiště – osvětlení hřiště (osvětlení hrací plochy) 2 500 000 Kč 

Softballové hřiště – WC, ZÁZEMÍ – 2.etapa (šatny pro rozhodčí, 2 500 000 Kč 
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dopingová místnost, WC) 

Softballové hřiště – posilovna (venkovní posilovna) 250 000 Kč 

Softballové hřiště – tribuny (tribuna za backstopem) 250 000 Kč 

Softballové hřiště – zastřešení tribun, oplocení 225 000 Kč 

Softballové hřiště – kamerový bod (doplnění kamerového systému – 
výjezd Okružní ul.) nevyčísleno 

Softballové hřiště – lavičky (umístění parkových laviček v areálu - 
12ks) 46 000 Kč 

Areál TJ Sokol Sezimovo Ústí – zpevnění ploch zámkovou dlažbou a 
výstavba chodníku v areálu 500 000 Kč 

Areál TJ Sokol Sezimovo Ústí – rekonstrukce laviček pro diváky   100 000 Kč 

Rozšíření sportovně – relaxačního centra Třešňovka v Sezimově Ústí  
o další aktivity 600 000 Kč 

Fotbalový stadion Soukeník – oprava střechy objektu za tribunou 650 000 Kč 

Fotbalový stadion Soukeník – oprava tribuny 5 500 000 Kč 

Tenisový areál v ul. Nerudova – rekonstrukce a modernizace  nevyčísleno 

Venkovní sportovní hřiště u ZŠ 9. května 10 000 000 

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Švehlova  1 500 000 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda –
instalace filtrů na snížení obsahu manganu a železa 1 700 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – 
instalace pískových filtrů 1 500 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – 
nový povrch v brouzdališti 500 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – 
oprava kompozitových ploch 2 000 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – 
obnova kamerového systému 50 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – 
výměna plachty v bazénu 1 000 000 Kč 

Sportovně – rekreační areál Kozský potok – koupaliště Pohoda – nátěr 
objektu 200 000 Kč 
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Loděnice Soukeník – rekonstrukce areálu, budov a hřišť 3 500 000 

Opravy NKP Kozí hrádek nevyčísleno 

Obnovení značení historických objektů města Sezimovo Ústí nevyčísleno 
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