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1 Plán rozvoje sportu města Klatov 

  

1.1 Zákonné vymezení 

  
➢ Plán rozvoje sportu v Klatovech je zpracován ve smyslu § 6a odst. 2 zákona č. 115/2001 

Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je úkolem obce 
ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport a zejména: 

• zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

• zabezpečit přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

• zajistit výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 

• zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
➢ Plán rozvoje sportu vychází ze Strategického plánu rozvoje města Klatov do roku 2025, 

který je zveřejněn na webu města (www.klatovy.cz).  
➢ Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat            

v závislosti na prioritách a potřebách města.  
➢ Cílem plánu rozvoje sportu obecně je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit 

způsob financování podpory sportu ve městě.  

 

1.2 Základní pojmy 

  
➢ Sport - všeobecné sportovní činnosti - veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech 
úrovních či rozvoj společenských vztahů.  

➢ Sport pro všechny - zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové 
aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací                    
a hodnotami jsou pohybová vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení 
zdravotní i psychické kondice.  

➢ Tělesná výchova a sport na školách - pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně 
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované 
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí 
pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.  

➢ Sportovní kluby a spolky - právní subjekty, zpravidla spolky, zřizované za účelem 
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.  

➢ Projekt „Zdravé město“ - město Klatovy je zapojeno do Národní sítě Zdravých měst ČR, 
kde sport a pohybové aktivity jsou nedílnou součástí života obyvatel města. Sport je 
součástí mnoha pořádaných akcí.  

➢ Komise pro výchovu, vzdělání a sport - poradní orgán rady města. Jejími členy jsou           
i vedoucí různých sportovních oddílů v Klatovech, popř. zastupitelé města. Komise 
navrhuje radě města rozdělování dotací.  
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1.3 Úloha města v zajišťování sportu 

  
➢ Sportovní politika města se odvíjí od potřeb města a vychází z jeho kulturně historických 

tradic. 
➢ Město Klatovy se plně hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro 

volnočasové aktivity, uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu v životě občanů, 
zvláště pak mládeže a dětí. Sportování a smysluplné využití volného času je vedením 
města chápáno jako účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů.  

➢ Město Klatovy se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost 

sportovních subjektů ve prospěch města, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost 

vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti města pečovat         

o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany         

a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku.  

➢ Hlavní úkoly města Klatov v oblasti sportu: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů, 

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení,                 

• rozšiřovat počty sportovišť, modernizovat stávající, 

• podporovat provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci, 

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 

• zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu, 

• podporovat činnost nově vznikajících sportovních oddílů a spolků, 

• organizovat sportovní akce v rámci projektu „Zdravé město“, 

• podporovat úspěšné místní sportovce a oceňovat jejich činnost, 

• podporovat přípravu sportovních talentů. 
 

 

1.4 Analytická část 

 
Město Klatovy leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou 
spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Tato poloha dala 
vzniknout přídomku, jímž jsou Klatovy často označovány – „Brána Šumavy“.  Bývalé královské 
město Klatovy je moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni 
druhým největším městem Plzeňského kraje. Okolí města je turisticky přitažlivou destinací nejen 
pro návštěvníky z ČR, ale i pro cizince. 
Město je známé svými sportovními aktivitami, obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat 
celou řadu sportovišť přímo ve městě, tak i v okolí. Přilehlé obce spojuje s městem síť 
cyklostezek, nejznámější je pak cyklostezka č. 38, která vede z Plzeňska přes město směrem do 
Bavorska. 
V Klatovech se dařilo sportu na nejvyšších úrovních, za zmínku stojí výsledky fotbalistů, 
basketbalistů nebo kanoistů. 
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Vedení města podporuje pořádání celostátních i mezinárodních soutěží dospělých i mládeže 
(Rallye Šumava, cyklistický závod Král Šumavy, turnaj basketbalové mládeže Easter Cup, soutěže 
BMX…….). 
 
Místopisné údaje: 
Nadmořská výška města:  405 m n. m. 
GPS : 49°23'43.876"N, 13°17'42.197" 
Katastrální výměra : 80,67 km2 
Klatovy jsou okresním městem 
Rozloha okresu: 19 046 km² 
Počet obyvatel okresu: 86 336 osob 
Hustota zalidnění: 45 obyvatel na 1 km². 
V okrese Klatovy je 95 obcí, z toho 11 měst 
 
 
Integrované obce: 
Beňovy, Čínov, Dehtín, Dobrá Voda, Drslavice, Habartice, Chaloupky, Kal, Kosmáčov, Křištín, 
Kvaslice, Kydliny, Lažánky, Luby, Otín, Pihovice, Sobětice, Štěpánovice, Střeziměř, Tajanov, 
Točník, Tupadly, Věckovice, Vícenice, Vítkovice 
 
 
 

1.4.1 Věková struktura obyvatel města 

 
počet obyvatel města Klatov  k 20.05.2021                                                                                    21821  
z toho ve věku do 18 let                     3737 
 

 
 
 

21821

2586

1151

Věková struktura obyvatel Klatov

celkem

věk 7-18 let

věk 0-6 let
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1.4.2 Hlavní sportovní zařízení na území města 

• Zimní stadión - krytý stadión pro hokej i volné bruslení veřejnosti 

• Plavecký areál v Lázních - zastřešený bazén a 3 venkovní bazény pro soutěžní plavání        
i koupání široké veřejnosti, hřiště na míčové hry 

• Fotbalová hřiště - hřiště s travnatým povrchem (na Rozvoji, pod Hůrkou a v Lubech), 
využívaná především oddíly kopané 

• Městská sportovní hala - víceúčelová hala ve správě základní školy v Čapkově ul. 
umožňující provozovat většinu míčových her 

• Školní tělocvičny a venkovní školní hřiště - umístěné v blízkosti všech základních              
a středních škol, primárně určené ke sportování dětí, žáků a studentů v hodinách tělesné 
výchovy 

• Tenisové kurty - určené především členům tenisového klubu 

• Parkourové hřiště - určeno pro nácvik parkourových skoků 

• Skateboardové hřiště - hřiště s volným přístupem veřejnosti pro jízdu na skateboardu, 
kolečkových bruslích 

• Workoutové hřiště - moderní venkovní hřiště určené široké veřejnosti pro posilování 

• Parkurové kolbiště - určené pro nácvik parkurového skákání koní 

• BMX areál - dráha pro BMX cyklistiku evropských parametrů 

• Centrum míčových sportů - areál pro většinu míčových sportů, badminton, k dispozici je 
horolezecká stěna 

• Sokolovna TJ Sokol Klatovy - prostory určené pro míčové sporty, gymnastiku, silový 
trojboj, úpolové sporty, stolní tenis, šachy a další 

• Sportovní hala BK Klatovy - převážně využívaná basketbalovým klubem 

• Atletický stadion - stadion pod Hůrkou pro atletické disciplíny, tréninkovou kopanou 
 

 
Město Klatovy je zřizovatelem 4 základních škol, které disponují řadou sportovišť. Určené jsou 
především k zajištění hlavní činnosti škol, v odpoledních hodinách tato zařízení může využívat 
široká veřejnost. 

➢ Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 - 2 tělocvičny, kurt na 
squash, venkovní areál (atletická dráha, hřiště s umělým povrchem na volejbal                   
a basketbal) 

➢ Základní škola Klatovy, Tolstého 765 - 2 tělocvičny a venkovní krátká dráha s umělým 
povrchem na nácvik atletických disciplín 

➢ Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 - 2 tělocvičny, 2 hřiště venkovní hřiště (antuka          
a umělý povrch) a atletický areál s umělým povrchem 

➢ Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 - ve správě sportovní hala a venkovní hřiště 
s umělým povrchem 

 
Plzeňský kraj je zřizovatelem 4 středních škol s možností dalších sportovních aktivit. 

➢ Gymnázium J. Vrchlického, Národ. mučedníků 347 - 2 tělocvičny a areál s venkovními 
kurty 

➢ Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola, 
Plánická ul. 208 - tělocvična, venkovní kurty (hřiště) 

➢ Střední škola zemědělská a potravinářská, Národ. mučedníků 141 - tělocvična 
➢ Střední průmyslová škola, Nábřeží kpt. Nálepky 362 - tělocvična, hřiště 

Závěrem lze konstatovat, že situace na školách je velice dobrá, sportovní vybavení je na kvalitní 
úrovni a dostatečné. 
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Obyvatelé města mohou provozovat sportovní aktivity na mnoha dalších sportovištích. Jsou zde   
i prostory, kde se mohou scházet občané a bezplatně se věnovat nesoutěžním pohybovým 
aktivitám. Příkladem jsou venkovní hřiště i v okolních integrovaných obcích vhodná k hraní 
kopané, s možností věnovat se požárnímu sportu nebo odbíjené. V lesoparku Hůrka jsou fitness 
stanoviště pro posilování, v městském parku pak nová posilovací zařízení nebo lanové centrum. 
Na sídlištích města i v přilehlých obcích najdeme množství dětských hřišť.  
Ve městě lze provozovat i některé netradiční sporty jako je pétanque, jóga, squash, bowling, 
baseball nebo aikido. 
  
Zejména mládež a děti mají na výběr z mnoha sportovních kroužků na školách, mohou se hlásit 
do sportovních kroužků organizovaných Domem dětí a mládeže v Klatovech nebo sportovat 
v oddílech a klubech. Dospívající mládež stále častěji využívá k posilování fitness centra, dívkám 
se líbí taneční aktivity (např. mažoretkové sporty a aerobik). 
  
Milovníci zvířat se mohou zapojit do činností v kynologických klubech, vyzkoušet si jízdu na koni 
nebo být aktivní v Českém rybářském svazu. 
 

1.4.3 Nejaktivnější sportovní organizace  

 

• TJ SOKOL Klatovy – šachový oddíl, stolní tenis, sportovní všestrannost, 
gymnastika, taneční sport  

• TJ Klatovy - oddíl gymnastiky, klub plavání, jachetní klub  

• Vodní záchranná služby ČČK (https://klatovy.vzs.cz/) - plavecký oddíl záchranářů  

• Pošumavský automotoklub Klatovy (PAMK), www.pamk.cz - motoristický sport  

• Atletika Klatovy (www.atletikaklatovy.cz) - atletika  

• BK Klatovy (www.basketbal-klatovy.cz) - basketbal  

• SK Volejbal Klatovy (www.volejbal-klatovy.cz) - volejbal  

• Cyklistický klub Angels MTB - cyklistika  

• SK Klatovy 1898 (www.fotbal-klatovy.cz) - kopaná  

• TJ Start Luby (www.luby-fotbal.cz) -  kopaná,  (http://www.luby-hokej.cz/) - lední hokej 

• Klub stolního tenisu Klatovy (https://www.facebook.com/KSTKlatovy/) - stolní tenis  

• JUDO Klatovy (www.judo-klatovy.webnode.cz) - judo  

• Judoclub Klatovy (http://www.judoclubklatovy.cz) - judo  

• Karate klub Klatovy (www.karateklubklatovy.cz) - karate  

• LTK Klatovy (www.ltk-klatovy.cz) - tenis  

• Kanoistický klub Klatovy - kanoistika  

• Zbrklý úder - Badminton Klatovy (www.zbrkly-uder.cz) - badminton  

• Millenium Gym Klatovy (www.milleniumgym.cz) - box, kickbox  

• Bowle 09 – 1. pétanque klub Klatovy (www.petanque-klatovy.cz) - pétanque  

• SK BMX Klatovy (https://skbmxklatovy.webnode.cz/o-nas/) - cyklistika, bikros  

• Sport Club Klatovy (www.sportclubklatovy.cz) - oddíl florbalu, horolezectví, baseballu  

• HC Klatovy (https://www.hc-klatovy.cz/) - hokej 

• TJ Jezdecký klub Klatovy-Luby - parkurové skákání koní  

• Pošumavský aeroklub (http://www.lkkt.cz ) - provoz letiště, sportovní létání  

• Sportovně střelecký klub Klatovy (www.ssk-klatovy.wz.cz) - sportovní střelba  

• Triatlon klub Klatovy (https://www.authorkralsumavy.cz/triatlon/) - triatlon 

• Odbor turistiky KČT (www.kct-klatovy.cz ) - turistika 

https://klatovy.vzs.cz/
http://www.pamk.cz/
http://www.atletikaklatovy.cz/
http://www.basketbal-klatovy.cz/
http://www.volejbal-klatovy.cz/
http://www.fotbal-klatovy.cz/
http://www.luby-fotbal.cz/
http://www.luby-hokej.cz/
https://www.facebook.com/KSTKlatovy/
http://www.judo-klatovy.webnode.cz/
http://www.judoclubklatovy.cz/
http://www.karateklubklatovy.cz/
http://www.ltk-klatovy.cz/
http://www.zbrkly-uder.cz/
http://www.milleniumgym.cz/
http://www.petanque-klatovy.cz/
https://skbmxklatovy.webnode.cz/o-nas/
http://www.sportclubklatovy.cz/
https://www.hc-klatovy.cz/
http://www.lkkt.cz/
http://www.ssk-klatovy.wz.cz/
https://www.authorkralsumavy.cz/triatlon/)
http://www.kct-klatovy.cz/
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Ve městě působí ve sportu i řada neregistrovaných oddílů a spolků, které provozují svojí činnost 
na čistě amatérské úrovni, pořádají soutěže (turnaje) mezi sebou, domlouvají si vzájemná utkání. 
Příkladem je amatérská liga v hokeji, florbalu, malé kopané apod.  
Pro hendikepované občany vyvíjí aktivní činnost sdružení Lenox (florbal na elektrických vozících). 
 
  

1.5 Formy podpory sportu 

  
Financování aktivit může být zajištěno přímou finanční podporou z rozpočtu města, finanční 
podporou z dotačních programů města nebo přímou finanční podporou na základě rozhodnutí 
rady města (zastupitelstva města). Další zdroje pro financování tvoří státní rozpočet (dotační 
programy příslušných ministerstev, dotace Plzeňského kraje. 
  

1.5.1 Přímá podpora (finanční) 

 
➢ plánovaná v rámci rozpočtu města 

• pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních 
zařízení,  

• revitalizace a opravy sportovních zařízení a vybavení ve vlastnictví města. 
➢ poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkových organizací města  

• pořádání nebo účast příspěvkových organizací na sportovních akcích nebo 
soutěžích,  

• běžná údržba a opravy vybavení tělocvičen (např. revize sportovního zařízení          
    a náčiní škol).  

➢ poskytovaná jako dotace v souladu s platnými Zásadami poskytování dotací v oblasti 
kultury a sportu 

• podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatov,  

• podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních 
organizací,  

• dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace).  
 

 

1.5.2 Nepřímá podpora  

 
➢ údržba stávajících sportovních zařízení, cyklostezek, vybavení k volnočasovým aktivitám 

                apod.,  
➢  zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,  
➢  propagace sportovních akcí v místním tisku a regionální TV,  
➢  každoroční oceňování nejlepších sportovců (reprezentantů) města,  
➢  možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví města při pořádání sportovních 

akcí, 
➢  pořádání pravidelných schůzek zástupců sport. oddílů a spolků s vedením města. 
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1.6 Oblasti podpory sportu ve městě 

  
Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou 
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu města. Má zpracované Zásady pro poskytování 
dotací v oblasti kultury a sportu a určený kontrolní orgán, který sleduje oprávněnost čerpání 
poskytnutých dotací. 
 

1.6.1 Sport dětí a mládeže 

 
➢ Cílem podpory je podnícení zájmu o sport, vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé 

součásti zdravého životního stylu a současné rozvíjení schopností a dovedností v této 

oblasti. 

➢ Město Klatovy vytváří příznivé podmínky k pořádání vrcholných sportovních akcí 

celostátního nebo mezinárodního významu. Mládež tak má možnost vidět vrcholové 

sportovce (sportovní vzory) „na vlastní oči“ a začít je napodobovat ve sportovních 

aktivitách. 

 

➢ Priority: 

• údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich 
modernizace (tělocvičny základních škol, školní a venkovní hřiště, zimní 
stadion), 

• údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví města a jejich modernizace 
(dětská hřiště na zahradách mateřských škol, dětská hřiště v  sídlištích                  
a integrovaných obcích), 

• podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních 
města (ve spolupráci s řediteli škol docílit zvyšování počtu hodin TV a nepovin. 
předmětů zaměřených na pohyb a sport), 

• prodlužování doby provozu venkovních hřišť, 

• rekonstrukce venkovních hřišť na Masarykově základní škole (obnova 
povrchů), 

• zapojení základních škol do projektu „Trenéři ve škole“, 

• podpora sportovních akcí pro děti a mládež, 

• podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže (oceňování a finanční podpora 
reprezentantů města), 

• cílené dotace, určené přímo na sport mládeže do 18 let. 
 
 

1.6.2 Sport pro všechny 

➢ Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního 
vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie (včetně seniorů                                 
a hendikepovaných občanů). 
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➢ Priority: 

• údržba stávajících sportovních zařízení a jejich modernizace (tělocvičny 
základních škol, multifunkční školní hřiště), 

• vybudování víceúčelových hřišť s umělým povrchem nebo dětských hřišť 
v integrovaných obcích, 

• rekonstrukce venkovního 2m bazénu v Lázních (dostavba a zatraktivnění), 

• vybudování stezky pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy-Kal, 

• vybudování cyklostezky Klatovy-Sobětice, 

• vybudování cyklostezky Klatovy-Čínov, 

• vybudování stezky pro pěší a cyklisty Klatovy-Štěpánovice, 

• údržba cyklostezek (i v zimě), rozšíření odpočinkových zón (prioritně oblast 
kolem Beňov, Kalu), 

• opravy stávajících odpočinkových přístřešků na cyklostezkách, 

• podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků, 

• údržba a rozšíření outdoor fitness prvků pro širší vrstvu obyvatel,  

• vybudování víceúčelového hřiště u základní školy v Tolstého ulici, 

• rozšíření street workoutového parku u areálu BMX, 

• podpora, spolupořadatelství nebo záštita významných sportovních akcí 
(turnajů, sport. utkání, např. Rallye Šumava, cyklistický závod Král Šumavy),  

• spolupráce se zahraničními partnerskými městy v oblasti sportu a tělovýchovy 
(výměnné pobyty škol. mládeže, pořádání sportovních turnajů s mezinárodní 
účastí apod.), 

• podpora nejrůznějších pohybových aktivit (tanec, mažoretkový sport apod.),  

• podpora úspěšných místních sportovců, 

• podpora sportovních aktivit v integrovaných obcích (např. požárního sportu), 

• revitalizace venkovního hřiště a běžecké dráhy u základní školy v Čapkově 
ulici, 

• výměna povrchů a vybudování osvětlení venkovního hřiště na Masarykově 
základní škole, 

• zimní stadion (oprava střechy a zázemí), 

• výstavba boulderingové horolezecké stěny, 

• výstavba pumptrackové dráhy pro cyklisty, 

• rekonstrukce kotelny plaveckého bazénu, 

• vybudování dětského hřiště v Zahradní ulici, 

• rekonstrukce střelnice v Lubech, 

• výstavba víceúčelového hřiště v Lubech, 

• vybudování stezky ul. Za Čedíkem-K Zaječímu vrchu, 

• vybudování stezky pro pěší a cyklisty Klatovy-Na Klášterce, 

• lávka pro pěší a cyklisty přes přeložku 1/27, 

• vybudování cyklotrasy na Habartice. 
 
 

1.7 Závěrečná ustanovení 

 
Plán rozvoje sportu města Klatov schválilo Zastupitelstvo města Klatov na svém zasedání 
dne 14.12.2021 
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1.8 Přílohy  

1.8.1 Příloha č. 1 

Sportoviště volně přístupná      
 
Sportoviště ve vlastnictví města 

sportoviště místo-ulice správce-tel. kontakt 

víceúčelové hřiště U Čedíku TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště U Pošty TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Tyršova TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště U Nemocnice TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Rozvoj TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Suvorovova TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště U Retexu TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Prusíkova TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Cibulkova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech U Čedíku TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Suvorovova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Plánická TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Za Beránkem TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Pod Nemocnicí I. TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Pod Nemocnicí II. TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Pod Nemocnicí III. TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Tyršova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Vaňkova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Luční 883 TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Luční 898 - 900 TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Za Investtelem TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech 

Pod Hůrkou - 

Rákosníček TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech U Pošty TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech U Retexu TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Erbenovo náměstí TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Úzká  TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Plzeňská TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Mercandinovy sady TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Cibulkova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Prusíkova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Krátká TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Mánesova TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v Klatovech Lázně TSMK- 376 312 021 

dětské + víceúčelové hřiště v 

integrované obci Štěpánovice TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Věckovice TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Vícenice TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Luby Jih TSMK- 376 312 021 
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dětské hřiště v integrované obci Luby Sever TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci 

Luby u fotbalového 

hřiště TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Točník TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Kydliny TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Habartice TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Kal  TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Čínov  TSMK- 376 312 021 

dětské + víceúčelové hřiště v 

integrované obci Tajanov TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Drslavice TSMK- 376 312 021 

dětské hřiště v integrované obci Otín TSMK- 376 312 021 

skatepark  U Čedíku TSMK- 376 312 021 

workoutové hřiště  U ZŠ v Tolstého ul. TSMK- 376 312 021 

Cross country okruh pro cyklisty Spálený les, Bor Měst. lesy- 376 347 605 

Fit posilovací hřiště Čedík U Čedíku TSMK- 376 312 021 

parkourové hřiště U Čedíku TSMK- 376 312 021 

Fit senior prvky Cibulkova TSMK- 376 312 021 

Fit prvky Mercandinovy sady  Mercandinovy sady TSMK- 376 312 021 

Fit cyklo Luby Luby TSMK- 376 312 021 

pétanque hřiště Karafiátová ulice TSMK- 376 312 021 

pétanque  hřiště Mercandinovy sady TSMK- 376 312 021 

bikepark U Čedíku vypůjčitel KT Bikers SK 

fitness stezka na Hůrce lesopark Hůrka Lesy MK 

cvičiště dobrovolných hasičů v 

Klatovech 

Mánesova ulice SDH Klatovy 

cvičiště dobrovolných hasičů  Luby - u fotbalového 

areálu 

SDH Luby 

cvičiště dobrovolných hasičů   Střeziměř SDH Střeziměř 

cvičiště dobrovolných hasičů  Kydliny SDH Kydliny 

cvičiště dobrovolných hasičů  Habartice SDH Habartice 

cvičiště dobrovolných hasičů  Štěpánovice SDH Štěpánovice 

kurty  Otín osadní výbor 
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1.8.2 Příloha č. 2 

Sportoviště přístupná po domluvě ve stanovené provozní době 

Sportoviště na pozemcích města 

sportoviště místo-ulice správce-telef. kontakt 

tělocvična a hřiště ZŠ Plánická 

Studentská čp. 646/IV + 

hřiště u moštárny 

ZŠ Plánická 

tel. kontakt 376 313 451 

tělocvična a hřiště ZŠ Čapkova Čapkova čp. 136/V 

ZŠ Čapkova 

tel. kontakt 376 312 046 

tělocvična a hřiště Masarykova 

ZŠ  Masarykova čp. 185/IV 

ZŠ Masarykova 

tel. kontakt 376 312 154 

tělocvična a hřiště ZŠ Tolstého Tolstého čp. 765/III 

ZŠ Tolstého 

tel. kontakt 376 312 352 

beachvolejbalová hřiště Lázně TSMK- 376 312 021 

víceúčelové hřiště Lázně TSMK- 376 312 021 

krytý bazén Dr. Sedláka čp. 829/III TSMK- 376 312 021 

letní lázně Dr. Sedláka TSMK- 376 312 021 

lanová stezka a dětské lanové 

překážky Mercandinovy sady TSMK- 376 312 021 

zimní stadion Nerudova čp. 721/III 

nájemce Zimní stadion KT, o. p. s. 

tel. kontakt  376 311 845 

sportovní letiště Chaloupky 

nájemce a vypůjčitel PAMK 

Klatovy - tel. 376 310 355 

BMX areál U Čedíku 

vypůjčitel SK BMX Klatovy o. s.-

tel. 602 169 318 

střelecký areál 5. května čp. 611/IV 

vypůjčitel Střelecký klub 

 tel. kontakt 723 241 779 

parkurové hřiště pro koně 

Klatovy Puškinova ulice  

vypůjčitel Jezdecký klub TJ 

Klatovy – Luby - tel. 607 832 412 

parkurové hřiště pro koně  Luby - u trati 

vypůjčitel Jezdecký klub TJ 

Klatovy – Luby - tel. 607 832 412 

fotbalový areál v Lubech  Luby 

vypůjčitel TJ START Luby z. s. 

tel. 775099 158 

fotbalgolf  V Ráji Klatovy - V Ráji 

vypůjčitel Fotbalgolf z. s. 

tel. 603 880 755 

tenisové kurty Borská ul.  (U Nemocnice) 

žádost o pronájem – kontakt bude 

doplněn 

Centrum míčových sportů Mánesova 917/III 

nájemce SPORT CLUB Klatovy z. 

s. tel. kontakt 376 310 910 
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Ostatní sportoviště 

sportoviště místo-ulice správce-telef. kontakt 

sokolovna Kpt. Jaroše čp. 118/III 

TJ Sokol Klatovy  

tel. 378 606 568 

sportovní hala Voříškova čp. 715/III 

BK Klatovy  

tel. kontakt 777 552 211 

Centrum míčových sportů Mánesova 917/III 

SPORT CLUB Klatovy z. s. tel. 

kontakt 376 310 910 

atletický stadion Pod Hůrkou 

Atletika Klatovy 

tel. 602 454 617 

sokolský stadion Domažlická ulice 

TJ Sokol Klatovy 

tel. kontakt  378 606 568 

fotbalové hřiště Rozvoj 

SK Klatovy 1898, z. s. 

tel. 605 566 833 

fotbalové hřiště Hálkova  

SK Klatovy 1898, z. s. 

tel. 605 566 833 

tenisové kurty U Čedíku čp. 610/IV 

LTK Klatovy, z. s. 

tel. 602 871 584 

tělocvična a hřiště SŠ 

Národních mučedníků čp. 

347/IV 

Gymnázium Klatovy 

tel. kontakt 376 313 092 

tělocvična SŠ 

Národních mučedníků čp. 

141/IV 

SŠ zemědělská a potravinářská 

Klatovy 

tel. kontakt 376 326 262 

tělocvična a hřiště SŠ Hálkova čp. 131/V 

VOŠ, OA a SZŠ Klatovy 

tel. 376310 939 

tělocvična SŠ nábř. Kpt. Nálepky čp. 362/III 

Střední průmyslová škola 

Klatovy 

tel. 376313262 

Fitness Dragoun Dragounská čp. 7/IV 

Mgr. Stanislava Matějková 

tel. 792 314 021 

New Lady Fitness Randova čp. 114/I 

Marie Perglová 

tel. 732 504 452 

Fitness Gym Nerudova čp. 721/III 

Martin Ouda 

tel. 737 916 009 

Fitness Jan Davídek Dr. Sedláka čp. 829/III 

Jan Davídek 

tel. 608 975 541 

Fitness Jekatěrina Horáková Čapkova čp. 136/V 

 

tel. 736 761 897 

Sportovní klub fitness Tony Plzeňská čp. 178/II 

Antonín Šota 

tel. 608 223 777 

Kynologický klub Mercandinovy sady 

Krajské ředitelství Policie ČR 

tel. 776 305 879 

Kynologický areál Pod Borem PZ Pod Borem 

ZKO Klatovy II, Vícenice čp. 

11 

loděnice Lázně 

Kanoistický klub Klatovy 

tel. 602 117 789 

 

 

 

 


