Pasport sportovních zařízení
obce Dražice

aktualizace č. 1 - říjen 2018
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I. Úvod
Tento pasport monitoruje sportovní infrastrukturu v obci Dražice. Jde především o technickou
inventuru stavu sportovišť ve správě obce – sportovní areál, dětská hřiště, tělocvična…
Smyslem pasportu je shrnutí základních údajů o objektech a zařízeních sloužících ke sportovní
a tělovýchovné činnosti a do budoucna systémový přístup k financování a údržby sportovní
infrastruktury.

II. Stručný popis sportovní infrastruktury v obci
Jak uvádí obecní kronika „Mládež v Dražicích jevila vždycky veliký zájem o sport. Hrálo se na
návsi, na lukách, v zimě na ledě na rybníce. Bylo třeba zříditi vhodné hřiště. Proto se mládež
starala především o založení Sportovního klubu, který by měl již lepší možnost postarati se o
zřízení hřiště.“
Dnes je v Dražicích centrem nejen sportovního, ale i společenského a kulturního života v obci
sportovní areál. Postupem času vzniklo víceúčelové veřejně přístupné sportoviště o rozloze
téměř 2 ha. Dále obec vybudovala a spravuje na svém území dětská hřiště, která jsou veřejně
přístupná a jsou určena pro děti od 3 do 10 let. V roce 2017 obec obdržela dotaci od MŠMT na
projekt „Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“ jehož součástí je vybudování
nové tělocvičny. V současné době se tělocvična realizuje, plánovaný termín užívání je od
1.9.2018.
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III. Sportovní infrastruktura v obci Dražice
a) Sportovní areál
Sportovní areál je víceúčelové veřejně přístupné sportoviště o rozloze cca 2 ha.
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková zastavěná plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka v m:
Šírka v m:
Šatny:
Sprcha a WC:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Občerstvení:
Druh povrchu:
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Počet hřišť, sportovišť

sportovní areál
20.338 m2
15.622 m2
170 m
120 m
ano
ano
ano
ano
ano
tráva, antuka, umělý povrch
1970
vyhovuje
fotbal, nohejbal, volejbal, tenis, floorbal, baketbal
krajská soutěž (fotbal)
7

vstup do areálu

pohled na antuková hřiště

odlehčovací hřiště

fotbalové hřiště
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Prvním sportovištěm současného sportovního areálu bylo fotbalové hřiště, které se začalo
budovat společně se šatnami a klubovnou v roce 1968. O rok později se zde konal první
fotbalový zápas. V dalších letech se se ve výstavbě pokračovalo. V 70. letech 20. století se
vybudovalo sociální zázemí, garáž na autobus, taneční parket, zastřešená tribuna a osvětlení.
V 80. letech se zde vybudovalo hřiště na odbíjenou, kurt na tenis, odlehčovací hřiště na
kopanou, garáž a skladovací prostory. Vnitřní plocha areálu a parkoviště před ním se
vyasfaltovala, celý areál se oplotil a osázel topoly. V 90. letech proběhla rekonstrukce
fotbalového hřiště, travnatého povrchu odlehčovacího hřiště, asfaltového a antukového kurtu.
Nově se zde vybudoval také dětský koutek s houpačkami, pískovištěm a koši na volejbal.
V roce 1996 se stala majitelem areálu obec, ale správu areálu nadále zajišťovala dražická
tělovýchovná jednota.
V novém tisíciletí se také budovalo. V roce 2003 byly přistaveny šatny, později se pořídil
venkovní stůl na ping pong, hřiště na petangue a antukový kurt. Po bouřlivých diskusích, kdo
má být správcem areálu a kdo bude zodpovědný za provoz a údržbu, přešel od 1. dubna 2004
sportovní areál pod správu obce. Od dubna 2005 je v provozu restaurační zařízení Restaurace
„Na Hřišti“.
V posledních letech došlo k rekonstrukci dětských herních prvků, asfaltového hřiště a
technického zázemí fotbalového hřiště.
Bližší informace včetně fotodokumentace: https://www.obecdrazice.cz/sportovni-areal/
Mapa sportovního areálu
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1. Fotbalové hřiště
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Sedící
Stojící
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena nemovitosti:
Rok zápisu do účetnictví:

fotbalové hřiště
7.525 m2
6.000 m2
100 m
60 m
ano
krytá tribuna pro 200 lidí z roku 1980
podél hřiště za zábradlím
ne
ano z roku 2017
ano
tráva (nově oseto v roce 2004)
ano – automatické z roku 2014
ne
1969
vyhovuje
fotbal
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
2.940.000 Kč
2013
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2. Odlehčovací hřiště
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:

odlehčovací (tréninkové) hřiště
6.336 m2
4.500 m2
100 m
47 m
ne – není potřeba
ano z roku 2000
ne
ne
tráva
ne
ne
1993
vyhovuje
fotbal
165/9, 175/4
ostatní plocha / trvalý travní porost
manipulační plocha / Dražice čp. 13
nájemce
více majitelů, které zastupuje Petr Chytil
Zahrádka čp. 7, Dražice
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3. Antukové hřiště I
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena nemovitosti:
Rok zápisu do účetnictví:

hřiště pro tenis
648 m2
648 m2
36 m
18 m
ne
ano – 8 ks halogenů
ne
ne
antuka
ano
ano
1992
vyhovuje
tenis
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
364.000 Kč
2013
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4. Multifunkční hřiště
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena nemovitosti:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

multifunkční hřiště
648 m2
648 m2
36 m
18 m
ne
ano – 8 ks halogenů
ne
ne
umělý - polyuretanový
ne
ano
2013
vyhovuje
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, floorbal
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
678.676,60 Kč
350.000 Kč (KÚ JčK)
2013
Linhart spol. s r.o.

8

5. Antukové hřiště II
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena nemovitosti:
Rok zápisu do účetnictví:

hřiště pro nohejbal a volejbal
544 m2
544 m2
34 m
16 m
ne
ano – 8 ks halogenů
ne
ne
antuka
ano
ano
2006
vyhovuje
nohejbal, volejbal
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
440.400 Kč
2013
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6. Venkovní fitness prvky
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

venkovní fitness a posilovna
4
tráva
ne
2014
vyhovuje
14+
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
133.337 Kč
37.417 Kč (Nadační příspěvek)
2014
Colmex s.r.o.
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Cvičící prvek CX 09 – Surfovací zařízení

Cvičící prvek CX 08 – Jezdecké zařízení
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Cvičící prvek CX 07 – Procvičování chůze

Cvičící prvek CX 05 – Elipsové zařízení
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7. Dětské herní prvky
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

hřiště pro děti a mládež
5
tráva, dopadové plochy plavený kačírek
ne
2010
vyhovuje
3 - 10 let
165/2
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
Dražice čp. 13
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
327.366 Kč
224.520 Kč (MMR)
2010
Dřevoartikl s.r.o., Znojmo
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Multifunkční věžová sestava

Pískoviště se zakrytím

14

Kolotoč na sezení

Pružinová houpačka 4-místná

15

Dvojhrazda

b) Dětská hřiště
Obec vybudovala a spravuje na svém území tři dětská hřiště, která jsou volně přístupná a jsou
určena pro děti od 3 do 10 let.
Mapa rozmístění dětských hřišť
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1. Dětské hřiště ve sportovním areálu
viz. Sportovní areál – 7. Dětské herní prvky

2. Dětské hřiště v parku
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

hřiště pro děti a mládež
2
tráva
ne
2010
vyhovuje
3 - 10 let
2
ostatní plocha
zeleň
vedle Dražice čp. 55
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
91.098 Kč
62.480 Kč (MMR)
2010
Dřevoartikl s.r.o., Znojmo
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Věžová soustava MAX se skluzavkou a dopadovou plochou

Pružinová houpačka 2-místná
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3. Dětské hřiště u kulturního domu
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

hřiště pro děti a mládež
2
dopadová plocha plavený kačírek
ne
2014
vyhovuje
3 - 10 let
61/1
ostatní plocha
manipulační plocha
vedle Dražice čp. 166
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
32.908 Kč
0 Kč
2013
Ing. Roman Selmbacher
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Dětská sestava Monkey´s Single včetně skluzavky

Pružinová houpačka „Essencials“ skůtr
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c) Herní prvky v areálu školy a školy
Zahrada v areálu školy a školky byla vybavena herními prvky z 80. let 20. století, které
nesplňovaly současné bezpečnostní normy a požadavky. Proto byly ve dvou etapách staré
prvky nahrazeny novými, které odpovídají současným trendům a bezpečnostním normám.
Z původních prvků zůstala pouze 2 pískoviště, která se zrekonstruovala a opatřila krycími
sítěmi.
Část prvků se nachází na zahradě za školkou a využívají je předškolní děti, další prvky se
nachází v okolí školy a slouží pro školní děti.
Všechny tyto prvky hradila obec Dražice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy
Dražice, okr. Tábor a jejich správu zajišťuje již sama příspěvková organizace.
Mapa areálu ZŠ a MŠ Dražice a farské zahrady
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1. Areál školky
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

hřiště pro děti
11 + 4
tráva, dopadové plochy kamínek
ano
2011 / 2015
vyhovuje
3 - 10 let
106
zahrada
Dražice čp. 196
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
477.132 Kč + 194.914,40 Kč
329.154 Kč + 135.476 Kč
2011 / 2015
Hřiště, s.r.o. / Luna Progress, s.r.o.

Herní sestava dvě věžičky

22

Herní sestava Kubule

Kolotoč

23

Pružinové houpadlo Supla I

Pružinové houpadlo Ponorka

24

Houpačka Hnízdo

2x domeček bez podlahy

25

2x pískoviště s krytem

Dvojhoupačka, dvojhoupačka pro nejmenší

26

Síťová prolézačka

Vláček

27

Pryžový skákací panák

2. Areál školy
Typ zařízení
Druh zařízení:
Počet prvků:
Druh povrchu:
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Pro věkovou skupinu:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena prvků:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

hřiště pro děti a mládež
4
tráva, dopadové plochy kamínek
ano
2015
vyhovuje
3 - 14 let
106, 104/2
zahrada, ostatní plocha
Dražice čp. 57
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
274.925,40 Kč
190.972 Kč
2015
Luna Progress, s.r.o.
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Pyramida

Prolézačka

29

Prolézačka

Balanční prolézačka

30

3. Farská zahrada
Jedná se o pozemek, který patří Římskokatolické farnosti Dražice. Tento prostor byl místním
školským zařízením využíván od nepaměti, Smlouva o nájmu pozemku byla uzavřena od
1.1.2011. V současné době je využíván jako hřiště na fotbal a volejbal.
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka hřiště v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:

školní hřiště
4.558 m2
3.430 m2
85 m
54 m
ne – není potřeba
ne
ne
ne
tráva
ne
ne
?
vyhovuje
fotbal, volejbal a jiné pohybové aktivity
105, 1573/5
orná půda
Dražice čp. 57
p.č. 105 – nájemce
p.č. 1573/5 - vlastník
p.č. 105 – Římskokatolická farnost Dražice
p.č. 1573/5 – Obec Dražice
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d) Tělocvična
V roce 2017 obec získala dotaci na Novou kmenovou učebnu a přístavbu ZŠ Dražice u Tábora.
Součástí projektu je nová tělocvična. Od 1.9.2018 budou mít děti z místního školského zařízení
plně vybavený prostor na hodiny tělesné výchovy, stejně jako spolky TJ Dražice a SK REPO
Dražice pro své sportovní aktivity.
Typ zařízení
Druh zařízení:
Celková plocha v m2:
Plocha určená ke sportování v m2:
Délka tělocvičny v m:
Šírka hřiště v m:
Plocha určená pro diváky:
Osvětlení sportoviště:
Ozvučení sportoviště:
Wifi připojení:
Druh povrchu:
Zavlažování
Oplocení
Rok výstavby:
Provozní způsobilost:
Sportoviště
Sporty, které lze v zařízení provozovat:
Nejvyšší možná soutěž:
Pozemek, katastr
Číslo parcely:
Druh pozemku:
Způsob využití pozemku:
Adresa objektu:
Vztah k nemovitosti:
Vlastnictví
Název vlastníka nemovitosti:
Adresa vlastníka:
Cena nemovitosti:
Výše dotace:
Rok zápisu do účetnictví:
Dodavatel:

multifunkční hala
1.194 m2
677 m2
36,6 m
18,5 m
ano - galerie
ano
ano
ano
umělý
2018
vyhovuje
tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, floorbal
69
zastavěná plocha a nádvoří
sportoviště
Dražice čp. 57
vlastník
Obec Dražice
Dražice čp. 166, Dražice
25.941.239,92 Kč
14.754.395,03 Kč (MŠMT)
2018
CASTA DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
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Do budoucna - aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto sportovních
zařízení došlo k zásadním změnám pasportem sledovaných technických parametrů, nebo
pokud dojde k novému nabytí takových zařízení.
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