
Strategické využití sportovišť v majetku města Prachatice  
– Městského stadionu a střelnice pod Dubovým vrchem –  

v návaznosti na Strategický plán rozvoje sportu města Prachatice 2018 – 2025. 
 
Strategickým plánem rozvoje sportu města Prachatice 2018-2025 byl představiteli našeho města 
schválen i investiční záměr realizace sportovní haly s uvedeným konkrétním využitím pro tenis a jejíž 
součástí by měl být atletický koridor. S tímto záměrem se plně ztotožňujeme, neboť v zimním období 
a také při nepřízni počasí není v současnosti možné tyto sporty v Prachaticích plnohodnotně 
provozovat. 
 
Ve Strategickém plánu rozvoje je také uvedeno, citujeme: „Zvlášť v kontextu současných trendů ve 
sportu je nedílnou součástí sportovní infrastruktury okolní krajina. Velký potenciál má v Prachaticích 
a jejich bezprostředním okolí rozvoj cyklostezek a trailů…“. I s touto myšlenkou plně souhlasíme. 

Většina obyvatel Prachatic ví, že se v současné době pracuje na přemístění střelnice z lokality pod 
Dubovým vrchem do prostoru za průmyslovou zónou. Tím se otevírá otázka využití stávajícího areálu 
střelnice v budoucnosti. Dle nám dostupných informací se uvažuje o možnosti využít tento areál pro 
„zimní“ variantu tenisu a snad i atletiky. 

Zamysleli jsme se nad výhodami a negativy tohoto řešení a přicházíme s návrhem, který by - podle 
našeho názoru - přinesl prospěch pro většinu zainteresovaných, možná dokonce pro všechny. 

Atleti i tenisté mají logicky svá zázemí na Městském stadionu, kde jsou jimi využívána příslušná 
sportoviště a šatny, atleti zde mají navíc potřebná vybavení pro jednotlivé disciplíny (startovní bloky, 
překážky,…). Ze zkušeností atletických klubů z jiných měst (Tábor, České Budějovice, Nová Včelnice) 
víme, že krytý atletický koridor využívají nejenom v zimním období, ale v případě špatného počasí 
také na jaře, na podzim i v létě. Kvalitní a smysluplná příprava u nich tak není závislá na počasí, před 
tréninky se scházejí na jednom místě (stále stejných šatnách) a podle počasí se rozhodují, zdali 
trénink absolvují venku na dráze nebo uvnitř v koridoru. Obdobné využití pak může být přínosné i pro 
školní výuku, tréninky sportovců jiných sportovních odvětví, sportovců účastnících se zde 
soustředění, případně i sportovní veřejnosti.  

Výstavba zmiňované haly na opačném konci města (ve vzdálenosti téměř 2 km) se nám proto nezdá 
rozumná a za vhodnější považujeme hledat prostor pro tenisovou halu a atletický koridor přímo 
v areálu Městského stadionu. Řešením by bylo přemístění současného technicky a bezpečnostně 
zcela nevyhovujícího skateparku mimo Městský stadion (viz níže), a tím by se vytvořil prostor pro 
atletický koridor, tenisová hala by mohla vzniknout zastřešením některého či některých současných 
tenisových kurtů.  

Uvolněný areál střelnice pak navrhujeme využít jako středisko outdoorových aktivit a 
skateboardingu. Svým umístěním je areál střelnice vhodným a hlavně zcela přirozeným centrem a 
výchozím místem pro cyklistiku, běh, nordicwalking, chůzi workout, rodinné procházky, své důstojné 
místo by zde konečně našel i skatepark. Ostatně areál navazuje na jeden z plánovaných okruhů 
cyklistických singltrailů, Tankovku, turistické trasy (modrá, zelená), běžkařské trasy a síť lesních a 
lučních cest na Černé hoře, Dubovém vrchu, Výrovci, Výrovčici, kolem Husinecké přehrady a dalších. 
Takové využití je podle našeho názoru i v souladu s charakterem tohoto území, které je využíváno pro 
individuální bydlení, a uvedené aktivity jsou zde dlouhodobě obyvateli bezkonfliktně provozovány. 

Areál střelnice by mohl návštěvníkům poskytnout např.: šatny, úschovnu i půjčovnu sportovních 
potřeb, servis, občerstvení, prostory pro zázemí případných závodů, součástí by mohl být i byt 
správce. Důležitým faktorem je také přítomnost prostoru pro parkování a nabízí se i možnost 
vybudování karavanového stání, které v Prachaticích stále chybí. A to vše by se mohlo obejít bez 
horentních nákladů navíc, oproti variantě vybudovat v areálu střelnice halu. 
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Sportovní areál Městského stadionu Prachatice 

Současná sportoviště v souladu se Strategickým plánem rozvoje sportu: 
a) rozšířit atletický stadion o krytý atletický koridor 

b) vybudovat v tenisovém areálu krytý kurt nebo kurty  

- využití areálu i v zimním období 
- využití areálu i při nepříznivém počasí 
- rozšíření využití již zde vybudovaných sportovišť 
- po celý rok možnost využití jednoho zázemí (šatny atd.) 
- kvalitnější přípravu sportovců, školní výuku, sportovní vyžití veřejnosti 
- vytvoření prostoru pro specializaci některých hodin TV na vybrané sporty 
- finanční, časové a materiální úspory  
- jeden sport na jednom místě znamená smysluplnost, efektivitu a přehlednost  

 

Sportovní areál Stará střelnice Prachatice 

V souladu s Plánem rozvoje pozměnit využití střelnice: 
a) střediska outdoorových aktivit 

b) střediska skateboardingu 

c) na šatny, klubovnu, občerstvení,… 

- výhodné umístění na okraji města s přímou návazností na okolní krajinu 
- celoroční využití 
- cyklistika, běh, chůze, běžecké lyžování, skateboarding, pétanque,… 
- výkonnostně i rekreačně, možnost pořádání závodů 
- možnost parkování včetně karavanů 
- přeměnu je možné provést postupně – po etapách 
- financování je možné zajistit částečně nebo i zcela za pomoci soukromých investorů 
 

 


