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ÚVOD 
 

 

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/ byl schválen Zastupitelstvem města Vimperk 

dne 18.06.2018 usnesením č. 691. 

 

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/ je zveřejněn na internetových stránkách 

města www.vimperk.cz. 

 

 

Stručná charakteristika dokumentu 
 

Tento Plán je vypracován jako strategický dokument města Vimperk upřesňující a navazující 

na již zpracovaný a platný Program rozvoje města Vimperk pro roky 2016 - 2022. Je 

koncipován jako otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na 

aktuálních prioritách obce. 

 

Tento Plán rozvoje sportu na období /2018 - 2022/ (dále také „Plán“) byl zpracován v souladu 

s § 6a, odst. 2,  zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Dle znění tohoto 

zákona:  

 
(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.  

 

Dle uvedeného zákona 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. 

 

Plán je členěn na část analytickou a návrhovou. 

 

Hlavním posláním tohoto strategického dokumentu je na základě získaných poznatků  

a informací definovat problémy v oblasti sportu na území města a stanovit priority budoucí 

podpory sportu.  
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

 

Definice sportu 
 
Pro účely tohoto dokumentu bude pojem sport chápán jako souhrn „veškerých forem tělesné 
aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení 
fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků  
v soutěžích na všech úrovních.“ (Bílá kniha o sportu, 2007).  
 
Zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, definuje sport jako každou formu 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. 

 
 

Role sportu 
 

Sport je oblastí lidské činnosti, která se těší velkému zájmu občanů a která má zároveň 
obrovský potenciál je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na věk či společenský původ. 
 
Sport kromě upevňování zdraví občanů plní i funkci výchovnou a hraje roli společenskou, 
kulturní a rekreační. Na sportovní aktivity lze nahlížet z pohledu: 

 sportu pro všechny 1 

 sportu ve školách 

 sportu jako součást dopravy 

 sportu jako součást cestovního ruchu 

 
Nejkomplexnější informace o aktivním zapojení české populace do sportovních aktivit přináší 
Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey) vycházející z jednotné 
evropské metodiky. Nejaktuálnější údaje z tohoto šetření jsou k dispozici za referenční rok 
2014. Ze zjištěných údajů vyplývá, že sportu se aktivně (alespoň jednou týdně, nejméně 10 
minut v kuse) věnuje přibližně třetina populace. Jak ukazuje graf, nejvíce sportovně aktivní 
jsou mladí lidé ve věku 15-24 let – přibližně 68 % z nich se pravidelně věnuje sportu. Před 
dosažením 35 let se sportu věnuje stále více než polovina populace, poté zapojení do 
sportovních aktivit s přibývajícím věkem klesá. Nejméně aktivní jsou pak starší lidé ve věku 
nad 65 let – ve věkové kategorii 65-74 let se sportu věnuje 12,5 % a v kategorii 75+ pak 5,6 % 
populace (Statistika sportu: základní ukazatele, 2016).  

                                                             
1 Sportem pro všechny se rozumí: „Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů 
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální 
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní a psychické kondice.“ (Koncepce státní podpory sportu v České republice, 
verze 2.20 k 17.9.2009, http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-
republice). 

 

http://www.uzis.cz/ehis
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Graf 1: Procento populace věnující se sportu podle věkových kategorií v roce 2014  
 

 
 

 

Charakteristika území 
 

Město Vimperk se nachází v jižních Čechách, okrese Prachatice. Často bývá nazýváno branou 
Šumavy nebo městem pod Boubínem, neboť leží v údolí řeky Volyňky na úpatí celorepublikově 
atraktivního vrcholu Boubín (1362 m n. m.) v  nadmořské výšce 694 m. Město vzniklo jako 
kolonizační osada, a první písemná zmínka se datuje do roku 1263. V blízkosti města začíná 
území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Poloha města, čisté 
ovzduší, velké lesní plochy a klid vytvářejí příznivé podmínky pro outdoorové sporty a aktivní 
rekreaci.  
 
Do Vimperka je dobré spojení jak vlakové tak autobusové. Město se nachází na železniční 
trati Strakonice – Volary. Od Českých Budějovic vede do Vimperka silnice č. E49 a II/145 a od 
Prahy se do Vimperka dostanete po dálnici D4 resp. silnici č. I/4. Město leží asi 30 km od 
hranic s Německem. Díky dobré dopravní infrastruktuře má město velký potenciál z pohledu 
cestovního ruchu. To ještě umocňuje přítomnost dominanty města v podobě státního zámku 
Vimperk, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
 
Správní obvod, ve kterém město vykonává svoji působnost obce s rozšířenou působností  
a obce s pověřeným obecním úřadem, je Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní 
Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Máří, 
Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná.  
 
Celková katastrální plocha je 53 537 ha k 31.12.2017. Počet katastrů je 16. 
 
Počet obyvatel města Vimperk ke dni 10.5.2018 je 7 003 obyvatel, počet obyvatel v SO ORP 
Vimperk k 31.12.2017 je 17 368 obyvatel. 
 
Tabulka 1: Složení obyvatel města Vimperk ke dni 10. 5. 2018 
 

Pohlaví Počet Průměrný věk    

Ženy 3 616 43 let   

Muži 3 387 41 let   

Celkem 7 003 42 let   

Zdroj: Evidence MěÚ    
 
  

67,7%

54,0%

42,7%

30,8%

19,2%
12,5%

5,6%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
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Graf 2: Věkové složení obyvatel města Vimperk ke dni 10. 5. 2018 

 

 
Zdroj: Evidence MěÚ 
 
 
Tabulka 2: Počet a věkové složení obyvatel na území SO ORP Vimperk k 31. 12. 2017 

 

Oblast 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Rozdělení dle 
pohlaví 

Rozdělení dle věku (let) 
Průměrný 

věk 
muži ženy 0-14 15-64 

65 a 
více 

SO ORP Vimperk 
17 368 8 720 8 648 2 649 11 360 3 359 42,6 

v tom obce: 

Bohumilice 323 161 162 49 216 58 41,2 

Borová Lada 280 145 135 49 189 42 41,3 

Bošice 328 179 149 55 218 55 41,4 

Buk 288 148 140 57 177 54 40,7 

Čkyně 1 582 779 803 226 1 049 307 42,9 

Horní Vltavice 363 176 187 50 235 78 43,1 

Kubova Huť 97 52 45 10 66 21 44,5 

Kvilda 136 70 66 12 99 25 45,4 

Lčovice 151 76 75 27 94 30 41,2 

Nicov 85 45 40 17 54 14 40,1 

Nové Hutě 88 49 39 10 60 18 45,3 

Stachy 1 138 569 569 166 681 291 45,1 

Strážný 441 231 210 86 304 51 38,1 

Svatá Maří 579 304 275 86 400 93 41,9 

Šumavské 
Hoštice 415 219 196 73 266 76 40,7 

1 351 osob

19%

2 761 osob
40%

2 387 osob

34%

504 osob

7%

0 - 19

20 - 49

50 - 75

76 - 90 +

Věk
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Vacov 1 466 769 697 234 893 339 44,3 

Vimperk 7 383 3 642 3 741 1 106 4 927 1 350 42,2 

Vrbice 67 31 36 11 39 17 43,2 

Zálezly 308 153 155 41 200 67 45,2 

Zdíkov 1 731 862 869 265 1 111 355 43,4 

Žárovná 119 60 59 19 82 18 40,8 

Zdroj: ČSÚ        
 
 

Aktuální stav ve Vimperku  
 

Podpora sportu je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové 
organizace a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Město věnuje oblasti 
podpory sportu velkou pozornost. Sport má ve Vimperku dlouhou tradici. Mnozí špičkoví 
vrcholoví sportovci jsou absolventi vimperského sportovního gymnázia a sportovních tříd při 
ZŠ TGM, které vznikly již v roce 1972. Jen namátkou můžeme jmenovat Kateřinu 
Neumannovou, zlatou olympijskou vítězku a mistryni světa v běhu na lyžích, cyklokrosařku 
Kateřinu Nash, bikerku Terezu Němcovou. Barbora Havlíčková, běžkyně na lyžích a současná 
studentka vimperského gymnázia, byla na letošních olympijských hrách v Jižní Koreji 
nejmladší členkou české výpravy. Dále ze současných studentů pak můžeme zmínit Davida 
Zadáka, Samuela Jirouše, Tomáše Kalivodu nebo Jiřího Mánka (všichni mistři republiky nebo 
medailisté z republikových šampionátů a členové reprezentace ČR). V české hokejové 
extralize dospělých si výborně vede gólman Šiman Hrubec a v druhé německé hokejové 
soutěži hraje Daniel Schwamberger. V posledních letech se též daří vimperským hokejistům 
uspět v nominacích do mládežnických reprezentací (16 - 20 let) – letos Petr Had v kategorii 
U18. 

V duchu motta „Vimperk – město sportu“ se město snaží vycházet vstříc jak zájmům obyvatel, 
tak i zájmům sportovních klubů a ostatních organizací zabývajících se organizovaným sportem 
a výukou tělesné výchovy a sportu. V nedávné době město získalo do majetku areál letních 
sportů a převzalo celoroční provoz sportovního a rekreačního areálu Vodník. V současné době 
jsou tedy všechna sportoviště v majetku města. Město zajištuje jejich provoz a údržbu 
prostřednictvím společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o.  

V roce 2015 byl v rámci I. etapy výstavby areálu vodních sportů pro veřejnost otevřen nově 
vybudovaný venkovní bazén.  

V roce 2016 byla provedena generální rekonstrukce šaten na zimním stadionu.  

V následujícím roce město ze svého rozpočtu zafinancovalo podzemní závlahový systém na 
fotbalovém hřišti v areálu letních sportů. 

V roce 2017 bylo též dokončeno hřiště na volejbal, tenis, basketbal a malou kopanou v osadě 
Lipka a proběhla oprava poškozeného a dožilého umělého povrchu běžecké dráhy v areálu 
ZŠ TGM Vimperk. 

Ve svém rozpočtu má město na rok 2018 vyčleněny finanční prostředky jak na investiční akce, 
tak běžné provozní výdaje (blíže viz příloha č. 1 dokumentu). Na podporu rozvoje sportovní 
činnosti dětí a mládeže do 20 let jsou pravidelně poskytovány příspěvky z rozpočtu města 
v rámci dotačního titulu „PODPORA SPORTU“. Zaměstnanci Městského úřadu vykonávají 
kontrolu efektivnosti vynaložených veřejných zdrojů. 

Dále je třeba na tomto místě zmínit i velký potenciál sportovně rekreačního areálu Vodník, 
který poskytuje mnoho možností sportovního vyžití. Tato lokalita je celoročně hojně 
navštěvována veřejností v rámci volnočasových aktivit i využívána při sportovních aktivitách 
organizovaného sportu. Tento areál byl v uplynulých 10 letech modernizován. Vznikla zde 
inline dráha, v zimě se strojově upravují běžecké trasy, bylo investováno do nákupu techniky 
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na úpravu lyžařských tras. Zejména v zimě je lokalita využívána i sportovci z jiných okresů i 
Německa. V současné době probíhají diskuze o možnostech dalšího rozvoje daného areálu 
jak z hlediska podpory zimních sportů, tak z hlediska celoroční využitelnosti. Otázka celkové 
koncepce rozvoje areálu je závislá na současné podobě ÚP, případně možnostech jeho změn. 

V oblasti propagace města v oblasti sportu a sportovního zpravodajství byla zřízena webová 

stránka http://sport-vimperk.cz/. 

 

 

Vazba na strategické dokumenty  
 

Strategické dokumenty Evropské unie 

Na úrovni Evropské unie se problematikou podpory sportu zabývají zejména Bílá kniha  

o sportu a Evropská charta sportu. Doporučená politická opatření na podporu zdraví 

upevňujících pohybových aktivit jsou popsána v Pokynech EU pro pohybovou aktivitu. 

 

Strategické dokumenty České republiky 

V rámci České republiky byl dne 27. června 2016 schválen strategický dokument Koncepce 

podpory sportu 2016 – 2025 (dále Sport 2025). Tato koncepce 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 MŠMT. Úkolem sportovní politiky 

ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu 

talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro 

organizované i neorganizované sportovce. Sport 25 je vystaven na následujících pilířích: 

1) sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů 

2) sport a prevence zdraví 

3) sport jako prostředek seberealizace 

4) sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost 

5) státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti  

a mezinárodní prestiže 

 

Strategické dokumenty Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj aktuálně zpracoval Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji, který byl schválen 

usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17.5.2018. Tento plán vymezuje následující 

priority pro orgány kraje, pro orgány obcí i ostatní subjekty z 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.  

http://sport-vimperk.cz/
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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).  

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji pak uvedené priority dále rozpracovává v jednotlivá 

opatření. 

 

Program rozvoje města Vimperk pro roky 2016 - 2022 

Dokument Program rozvoje města Vimperk na roky 2016 – 2022 (PR) je klíčovým nástrojem 

pro proces rozvoje města Vimperk, tedy i pro oblast rozvoje sportu. PR popisuje 8 klíčových 

oblastí pro rozvoj města Vimperk. Oblast sportu je součástí klíčové oblasti č. 3 Kultura, volný 

čas a sport. Na základě provedené SWOT analýzy byly pro oblast sportu vytipovány 

následující silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti: 

 

Slabé stránky Silné stránky 

- neexistence typizovaného hřiště pro 
atletiku a fotbalového stadionu, event. 
multifunkční sportovní haly 

- nedokončený areál vodních sportů                
a relaxačního zázemí jak pro obyvatele, tak 
i pro turisty 

- nedostatečné kapacity volejbalového           
a tenisového areálu 

- chybí wellness 

- chybí cyklostezky 
 
 

- existence sportovně volnočasového 
areálu Vodník 

- kvalifikované lidské zdroje pro sportovní 
aktivity 

- prostor pro realizaci velkých projektů 
sportovních akcí 

- letní stadion, zimní stadion, koupaliště 

- existence řady spolků 

- přítomnost patriotů ve městě 

- silní podnikatelé podporující rozvoj 
města 

- sportoviště ve vlastnictví města, 
spravována Městskými službami 
Vimperk, s.r.o. 

 

Hrozby Příležitosti 

- majetkoprávní vztahy omezující výstavbu 
sportovišť 

- neschopnost zajištění dostatku finančních 
prostředků pro realizaci sportovních a 
kulturních akcí (v souvislosti s povinnou 
spoluúčastí) 

- v případě podcenění významu kultury, 
volného času a sportu hrozí oslabení 
Vimperka v konkurenci s městy – odliv 
obyvatel, odliv návštěvníků 

- nevyužití potenciálu města na úpatí 
Boubína a brány Šumavy 

- ztráta klientely, její odliv do měst a okolí       
s lepší nabídkou 

- nízká návratnost absolventů 
 
 

- využití prostoru areálu na Vodníku          
a jeho rozšíření (např. o biatlonové 
zázemí) 

- možnost využití údolí Volyňky a dalších 
lokalit pro cykloturistiku a in-line 
bruslení, 

- komplexní řešení areálu koupaliště         
a vodních sportů 

 

Zdroj: Program rozvoje města Vimperk na roky 2016 – 2022 
 

Tato SWOT analýza byla východiskem pro stanovení strategických cílů a priorit pro město 

Vimperk. V oblasti podpory sportu byly stanoveny následující strategické cíle. 
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Klíčová oblast 3 – Kultura, volný čas a sport 

Strategický cíl V3 – Vytvořit příjemné místo pro život místních obyvatel podporou rozvoje 

sportovních a volnočasových aktivit, akcentovat přítomnost řady sportovních klubů  

a veřejných sportovišť jako magnetu pro místní obyvatele i pro návštěvníky. 

Strategický cíl V4 – Dbát na spolupráci mezi městem a místními neziskovými organizacemi 

na poli sportu a vytvářet pro ně vhodná zázemí a podmínky pro jejich činnost zaměřenou 

na veřejnost 

V rámci strategického cíle V3 byla navržena následující opatření: 

V 3.1 dokončit areál vodních sportů 

V 3.2 zlepšení infrastruktury sportovního a volnočasového areálu Vodník 

V 3.3 modernizovat areál atletického stadionu 

V 3.4 modernizovat areál zimního stadionu s multifunkčním celoročním využitím 

V 3.5 využít sportovních tradic města a posílit marketing města sportu 

V 3.6 realizace cyklotras podél Volyňky (Vimperk – Čkyně a dále) 

 

Územní plán Vimperk 

Textová část Územního plánu Vimperk (ÚP) se věnuje oblasti sportu v rámci koncepce 

občanské vybavenosti a stanovení ploch k rekreaci. Téměř všechny tyto regulované plochy 

určené pro sport (např. areál Vodník, areál letních sportů, dětská a sportovní hřiště, zimní 

stadion, bazén aj.) se nachází ve městě Vimperk nebo jeho těsné blízkosti. ÚP zmiňuje 

případné zkvalitnění a doplnění stávajících ploch. 

 

Dále ÚP v souvislosti s cestovním ruchem uvádí, že na zastavitelných plochách občanského 

vybavení komerčního charakteru bude zrealizována výstavba objektů a zařízení podporujících 

cestovní ruch, využívajících kvalitní přírodní prostředí, existenci systému pěších turistických 

stezek a značených cykloturistických stezek v krajině a možnost využití příznivých terénních 

podmínek pro zimní sporty. 

 

 

Analýza aktérů na území města 
 

Na formování oblasti sportu se ve Vimperku podílejí následující aktéři: 

Vedení města, rada, zastupitelstvo 

Vedení města reprezentuje starosta. 
Rada města má celkem 5 členů, Zastupitelstvo města Vimperk má celkem 17 členů.  
 
Městský úřad Vimperk 

Pro sport není zřízen samostatný odbor, sportovní problematika je řešena v rámci odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu (OŠK), odboru životního prostředí (OŽP) a odboru investic 
a údržby (OIU). Do působnosti OŽP spadá agenda veřejně přístupných sportovních hřišť 
v intravilánu města, OIU se pak zabývá samotnou realizací stavebních akcí. Podporu 
sportovních akcí řeší OŠK. 
 
Iniciativu při předkládání a vyjadřování se k návrhům a připomínkám týkajících se sportu vyvíjí 

i osadní výbory částí města Lipka, U Sloupů, Hrabice, Křesánov, Cejsice. 

 
Sportovní komise 
Poradním orgánem vedení města je sportovní komise, do jejíž gesce spadá oblast rozvoje 
sportu vč. hodnocení dotačních výzev.  
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Sportovní kluby 
Spolková sportovní činnost je základem soudržnosti a aktivní občanské společnosti. Nositelem 
organizovaného sportu na území města Vimperk jsou především sportovní kluby nabízející 
pestrou škálu sportovních aktivit. Rozhodující úlohu v oblasti organizovaných sportovních 
aktivit mají TJ Šumavan Vimperk z. s., který zastřešuje kluby fotbalu, boxu, florbalu, 
basketbalu a oddíly sportovní gymnastiky, volejbalu, stolního tenisu; dále SKI KLUB ŠUMAVA 
VIMPERK, z.s., Sportovní klub HC Vimperk, z.s., Bike klub Vimperk z.s. a další (celkový 
výčet sportovních klubů viz příloha č. 2).  
Mimo vykonávání sportovní činnosti a zajišťování sportovních akcí se sportovní kluby podílejí 
i na akcích kulturních a společenských. Z těch nejvýznamnějších sportovních akcí můžeme 
zmínit: 

 

Tabulka 3: Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaných sportovními organizacemi 

Název akce Pořadatel 

Přebor Jihočeského kraje v klasickém 
lyžování  

Gymnázium a Střední odborná škola 
ekonomická 

Český pohár horských kol 
Šumavský pohár MTB 
ČESKÁ ENDURO SERIE 
Sportcamp Zadov 

Bike klub Vimperk z.s. 

Šumavský MTB maraton 
Šumavský skimaraton  
Serál závodů 5 x Vimperkem 
Regionální závody v běhu na lyžích a 
biatlonu 

SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z.s 

Krajské soutěže – mistrovské zápasy TJ Šumavan Vimperk z.s., fotbalový klub 

Mistrovská utkání 
Mládežnické vánoční turnaje 

Sportovní klub HC Vimperk, z.s. 

Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

Městské služby Vimperk, s.r.o. 
Jediným společníkem této společnosti je město Vimperk. Tato společnost mimo jiné zajišťuje 
správu a provoz sportovních zařízení města Vimperk – zimní stadion, areál letních sportů, 
areál vodních sportů, víceúčelových hřišť a areálu Vodník. 
 
Základní školy 
Základní školy v rámci vzdělávacích programů kladou velký důraz na sportovní výchovu svých 
žáků a vedou je tak ke zdravému životnímu stylu. 

ZŠ Vimperk, Smetanova spolupracuje s fotbalovým oddílem ve Vimperku a od školního roku 
2010/2011 rozšířila výuku tělesné výchovy o další dvě volitelné hodiny. Základní škola ve svém 
areálu disponuje dvěma tělocvičnami o velikosti 16 x 12 m a 36 x 16 m. Především větší 
tělocvična se svými rozměry vymyká běžné vimperské vybavenosti a není problém v ní pro 
žáky pořádat jakoukoli sportovní akci i s dostatečným místem pro diváky. 

Všichni žáci druhého stupně ZŠ TGM Vimperk mají 3 hodiny tělesné výchovy týdně, třídy  

s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou zaměřené na běžecké lyžování a snowboarding  

a také úzce spolupracují s místními sportovními kluby. Při škole byl založen soubor mažoretek 

Klapeto, který letos slaví 25 let od svého založení. 

Obě školy dále nabízí sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně.  

 
Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk 
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Nabídku sportovních aktivit rozšiřují kroužky v rámci Domů dětí a mládeže Prachatice, 
pracoviště Vimperk, které využívají kvalitního zázemí tělocvičen ZŠ Vimperk, Smetanova. 
 
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická 
Škola nabízí studijní obor Gymnázium – sportovní příprava. Jedná se o čtyřleté studium se 
specializací na běh na lyžích, cyklistiku – horská kola, snowboarding a biatlon. Díky 
vynikajícím sportovním výsledkům, kterých studenti pod vedením špičkových trenérů 
dlouhodobě dosahují, má toto prestižní sportovní gymnázium potenciál být vyhledávané 
mladými sportovci z celé republiky. 
 
Dalším důležitým aktérem zasahujícím do oblasti sportu ve městě jsou spolky sdružující 
občany, kteří se chtějí podílet na rozvoji Vimperka včetně rozvoje sportovišť a veřejného 
prostoru. V rámci svých aktivit se snaží získat výstupy, které mohou být užitečné pro koncepční 
plánování investic města do sportovní infrastruktury. 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
Na území Vimperka a přilehlých osad jsou založeny následující sbory dobrovolných hasičů: 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vimperk 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mír Vimperk 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Výškovice 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bořanovice 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrabice 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boubská 
 
V rámci komerční sféry funguje ve městě fitness centrum MOVE TO LIVE s.r.o. a v obci 

Sudslavice Fabrica GYM Fitness Club. 

 

Na tomto místě je třeba zmínit, že významnou úlohu pro město v oblasti podpory sportu 

sehrává i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj  

a Jihočeský kraj, neboť bez získání příspěvků v rámci vyhlašovaných dotačních titulů by 

město nebylo jen ze svého rozpočtu schopno realizované projekty zafinancovat. 

 

 

Sportovní infrastruktura 
 

Sportovní infrastruktura je součástí základní občanské vybavenosti. Role obce je v tomto 

směru jedinečná a nenahraditelná. Dostatečný počet kvalitní sportovní infrastruktury ve 

Vimperku je hlavní prioritou v rámci podpory sportu. Všechna sportoviště jsou v majetku obce 

a jejich správu a provoz město zajišťuje prostřednictvím společnosti Městské služby Vimperk, 

s.r.o.  

Přehled sportovních zařízení na území města Vimperk: 

 areál vodních sportů 

 areál letních sportů včetně tenisových kurtů  

 sportovně rekreační areál Vodník 

 bikrosová dráha 

 hřiště ZŠ TGM Vimperk 

 hřiště ZŠ Vimperk, Smetanova 

 hřiště v osadě Lipka 

 zimní stadion 

 tělocvičny ZŠ TGM Vimperk 

 tělocvičny ZŠ Vimperk, Smetanova 
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 tělocvičny Gymnázia a SOŠ ekonomické 

V návaznosti na navržená opatření Programu rozvoje města Vimperk na období  

2016 – 2022 z oblasti sportu bude v letošním roce realizována modernizace atletického oválu 

v areálu letních sportů. Na spolufinancování této akce město využilo finančních zdrojů 

z dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  

V současné době probíhají stavební práce v rámci revitalizace prostranství u zimního 

stadionu. Tento rok bude rovněž dokončena rekonstrukce dětských šaten. 

Další významnou investiční akcí, kterou město podporuje rozvoj sportu, je další etapa výstavby 

areálu vodních sportů. Pro spolufinancování této akce město hodlá využít finanční prostředky 

z plánované dotační výzvy MŠMT.  

V červnu 2018 bude díky zapojení veřejnosti ve Vimperku v rámci projektu společnosti LIDL 

slavnostně otevřeno nové „Rákosníčkovo hřiště“. 

I do budoucna město bude pokračovat v monitoringu stavu a kvality sportovišť a dle možností 

rozpočtu města a nabídky dotačních titulů realizovat nové projekty reflektující potřeby občanů 

města, sportovních klubů a oddílů. V návaznosti na již realizovaná opatření v oblasti sportovní 

infrastruktury představitelé města stanovili následující témata, kde je třeba zabývat se 

podporou sportovní infrastruktury: 

1. dokončení areálu vodních sportů  

2. zlepšit infrastrukturu sportovního a volnočasového areálu Vodník  

3. koncepční řešení podoby areálu letních sportů respektující potřeby občanů a města 

4. rekonstrukce a modernizace zimního stadionu  

5. vybudování energetického centra pro areál letních sportů, areál vodních sportů a zimní 

stadion – trafostanice; obnovitelné zdroje energie 

6. rekonstrukce a modernizace bikrosové dráhy - výstavba pump-tracku a zázemí včetně 

řešení přístupu a parkování 

7. vybudování skate parku v lokalitě u bikrosové dráhy 

8. revitalizace dětských a sportovních hřišť na sídlišti 

9. možnost dalšího využití lokality kolem Volyňky – stezka pro odrážedla, bouldering 

10. rekonstrukce nohejbalového hřiště v Hrabicích 

 

Z dotazníkového šetření, realizovaného v květnu 2018 v souvislosti se zpracováním Plánu 

rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/, vyplývá, že odborná veřejnost si je vědoma 

prioritní potřeby dokončení výstavby areálu vodních sportů do podoby zakrytého areálu. 

Data získaná v rámci provedené ankety dále v souvislosti s tématem č. 2 ukazují na potřebu 

rozšíření lyžařských tras, rozšíření a modernizace infrastruktury zasněžování, prodloužení 

asfaltové inline dráhy, vybudování singletracků (pro MTB a ENDURO) a střelnice pro biatlon. 

Dále v rámci provedeného dotazníkového šetření bylo poukázáno na nevyhovující prostory – 

asfaltové hřiště a malá tělocvična, které jsou v současnosti využívány nejen v rámci tělesné 

výchovy a sportu na ZŠ TGM Vimperk, ale i sportovními kluby. Řešení je spatřováno ve 

vybudování multifunkčního sportovního hřiště se zázemím a odpovídající tělocvičny (sportovní 

haly). 

Dotazovaní též navrhují v rámci areálu letních sportů výstavbu kabin sloužících jak pro 

fotbalový oddíl, tak i pro ostatní sportující veřejnost a poukazují na absenci hřiště s umělou 

trávou. 
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Cílové skupiny 
 

Tento plán rozvoje sportu cílí na široké spektrum veřejnosti, která provozuje sportovní aktivity: 

1) ve školách  

2) v rámci volnočasových aktivit – „sport pro všechny“ 

a) organizovaný sport 

b) neorganizovaný sport 

3) jako součást cestovního ruchu a rekreace 

 

 

Multiplikační dopady sportu  
 

Důsledky pohybové a sportovní aktivity jedince lze pozorovat v několika rovinách. Primárně je 

pohyb důležitý pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj dětí. Má značný vliv na jejich chování. 

Lze ho vnímat i jako silný výchovný prostředek a prevenci sociálně patologických jevů. Sport 

je i prostředkem pro seberealizaci, socializaci. Sport zprostředkovává rozvoj vědomostí, 

dovedností, motivace, formování charakteru, odpovědnosti, sebehodnocení, smyslu pro 

povinnost, cílevědomosti a mnoha dalších osobnostních charakteristik jedince. Sport je též 

nejčastější formou rekreace a aktivního odpočinku, který je důležitý pro zdravý životní styl. Má 

rovněž pozitivní vliv i na ekonomiku s přesahem do cestovního ruchu. Sport též napomáhá 

rozvoji ekonomiky v regionu zejména v oblastech: 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace sportovní infrastruktury 

 pořádání sportovních akcí 

 obchody se sportovním vybavením 

 nákup služeb – fitness centra, nákup vstupenek na sportovní akce, půjčovny apod. 

 

 

Financování sportu ve Vimperku 
 

Na místní úrovni je řešen problém obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení. Kromě 

infrastruktury pak město podporuje tradičně místní kluby na výkonnostní úrovni a Sport pro 

všechny formou dotací. Město Vimperk každoročně poskytuje finanční podporu z rozpočtu 

města v rámci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních, 

volnočasových a společensky prospěšných aktivit. Hlavní cílem výzev je podpořit sportovní 

spolky, kluby, družstva i jednotlivce provozující sportovní činnost ve správním území města 

Vimperk. Záměrem výzev je podpořit především pravidelné výkonnostní aktivity v oblasti 

sportu a sportovních činností dětí a mládeže do 20 let.  

Město Vimperk v rámci svého rozpočtu každoročně alokuje finanční prostředky do oblasti 

podpory sportu. S přihlédnutím k aktuálním investičním prioritám tak byly pro rok 2018 na 

financování běžných i kapitálových výdajů souvisejících s podporou sportu vyčleněny finanční 

prostředky ve výši 60 500 000,- Kč (podrobné členění viz příloha č. 1). Finanční podpora tedy 

probíhá následujícími způsoby: 

 investice do sportovní infrastruktury 

 dotační titul „Podpora sportu“ – podpora činnosti sportovních organizací 

 příspěvky z kapitoly Rady města - podpora významných sportovních akcí 

 příspěvky a dotace zřízeným a založeným právnickým osobám – opravy, údržba  

a provoz sportovních zařízení 
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Nadto se sportovní kluby samy aktivně podílí na financování sportovní činnosti získáváním 

dotací z dotačních titulů zejména Jihočeského kraje. 

 

 

Definování priorit města v oblasti podpory sportu  
 

V této kapitole je podáno shrnutí strategických cílů (SC) a priorit města v oblasti podpory 

sportu v návaznosti na v minulosti stanovené strategické cíle a priority2. Současně jsou priority 

doplněny o nově definované v reakci na řešení aktuálních problémů v oblasti sportu. 

Strategický cíl V3 – Vytvořit příjemné místo pro život místních obyvatel podporou rozvoje 

sportovních a volnočasových aktivit, akcentovat přítomnost řady sportovních klubů  

a veřejných sportovišť jako magnetu pro místní obyvatele i pro návštěvníky. 

Strategický cíl V4 – Dbát na spolupráci mezi městem a místními neziskovými organizacemi 

na poli sportu a vytvářet pro ně vhodná zázemí a podmínky pro jejich činnost zaměřenou 

na veřejnost. 

Uvedené strategické cíle jsou rozpracovány do následujících priorit: 

 

SC V3: 

V 3.1 dokončit areál vodních sportů 

V 3.2 zlepšit infrastrukturu sportovního a volnočasového areálu Vodník  

V 3.3 koncepční řešení podoby areálu letních sportů respektující potřeby občanů  

a města 

V 3.4 modernizovat areál zimního stadionu s multifunkčním celoročním využitím 

V.3.5 revitalizace sportovního zázemí mateřských a základních škol 

V 3.6 využít sportovních tradic města a posílit marketing města sportu 

V 3.7 realizace cyklotras podél Volyňky (Vimperk – Čkyně a dále; Vimperk – prameny 

Volyňky; Vimperk-Kvilda, Zadov),  

V 3.8 výstavba sportovních a volnočasových hřišť 

V 3.9 potenciál lokality nábřeží Volyňky 

 

SC V4: 

V 4.1 podporovat spolkovou činnost 

 

 

  

                                                             
2 Pozn. Systém členění SC a priorit převzat kvůli snazší orientaci v problematice z dokumentu Program rozvoje 
města Vimperk na roky 2016 – 2022. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

Předchozí části dokumentu se věnovaly zejména analýzám situace v oblasti sportu ve 

Vimperku, stavu sportovní infrastruktury, analýze aktérů působících na území města, 

multiplikačním dopadům sportu a jeho financování městem. Dále byly definovány priority 

města v oblasti podpory sportu.  

Tato návrhová část popisuje konkrétní opatření k naplňování stanovených priorit. 

 

 

Opatření k naplňování stanovených priorit 
 

 

V 3.1 dokončit areál vodních sportů 

opatření: 

- nadále vyvíjet aktivity k dokončení areálu vodních sportů  

 

V 3.2 zlepšit infrastrukturu sportovního a volnočasového areálu Vodník  

opatření: 

- rozšíření lyžařských tras 

- vybudování single tracků pro MTB a ENDURO 

- prodloužení asfaltové inline dráhy 

- oprava a zateplení chatek v rámci kempu 

- výstavba garáže pro rolbu ve spodní části areálu 

- zázemí pro sportovce i veřejnost (multifunkční zařízení s využitím pro šatny, školící 

místnost, přípravu občerstvení apod.), uzamykatelné boxy na věci 

- rozšíření infrastruktury pro zasněžování vč. zřízení nového odběrného místa 

- volnočasové stezky pro veřejnost 

- lanové centrum 

 

V 3.3 koncepční řešení podoby areálu letních sportů respektující potřeby občanů a města 

opatření: 

- výstavba trafostanice pro energetické posílení jednotlivých sportovišť 

- výstavba malého fotbalového hřiště s umělou trávou 

- sportovní hala  

- výstavba víceúčelové budovy fotbalových šaten vč. ubytovací kapacity a technického 

zázemí pro areál 

- rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště 

- víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

- volnočasový areál 

- volejbalové hřiště 

- parkourové hřiště 

 

V 3.4 modernizovat areál zimního stadionu s multifunkčním celoročním využitím 

opatření:  

- rekonstrukce prosklené stěny nad tribunou 

- rekonstrukce obvodových základů pod mantinelem vč. Odizolování 



PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA VIMPERK /2018 - 2022/ 
 

16 
 

- odstranění požárně bezpečnostních rizik na zimním stadionu s cílem vytvořit zde 

multifunkční arénu pro pořádání i kulturních akcí 

- rekonstrukce tribuny – výměna sedadel 

- rekonstrukce vchodů zimního stadionu 

- obnova nátěru pláště zimního stadionu 

- úspory energie - modernizace osvětlovacích těles, tepelného čerpadla, solární popř. 

fotovoltaické panely 

- rekonstrukce restauračního provozu 

- revitalizace plochy kolem zimního stadionu dotčené demolicí 

 

V 3.5 revitalizace sportovního zázemí mateřských a základních škol 

opatření: 

- modernizace a případné rozšíření tělocvičny ZŠ TGM (sportovní hala) 

- vybudování multifunkčního sportovního hřiště jako sportovního zázemí pro ZŠ TGM 

  

V 3.6 využít sportovních tradic města a posílit marketing města sportu 

opatření: 

- podpora při pořádání sportovních akcí s regionálním i celostátním přesahem 

propagovat město a region  

- využívání nových forem mediální prezentace města v oblasti sportu 

 

 

V 3.7 realizace cyklotras podél Volyňky (Vimperk – Čkyně a dále; Vimperk – prameny Volyňky) 

a propojení s centrální Šumavou 

opatření: 

- pokračovat v jednáních ohledně získání pozemků, jednat s partnery Bohumilice, 

Lčovice, Čkyně, Malenice, Volyně, Strakonice a Jihočeským krajem, pokračovat  

v přípravě projektové dokumentace a realizovat výstavbu cyklostezky 

- dořešit propojení, značení a výstavbu a propagaci cyklostezek směr Kvilda, Zadov, 

prameny Volyňky 

 

V 3.8 výstavba sportovních a volnočasových hřišť 

opatření: 

- rekonstrukce a modernizace bikrosové dráhy, výstavba pump-tracku a zázemí včetně 

řešení přístupu a parkování 

- vybudování skate parku v lokalitě u bikrosové dráhy 

- revitalizace dětských a sportovních hřišť na sídlišti  

- rekonstrukce nohejbalového hřiště v Hrabicích 

 

V 3.9 potenciál lokality nábřeží Volyňky 

opatření: 

- stezka pro odrážedla, bouldering 

 

V 4.1 podporovat spolkovou činnost 

opatření:  

- podpora činností jednotlivých spolků jak formou dotací a příspěvků tak formou 

propagace jednotlivých akcí 
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ZÁVĚR 
 

 

Sport posiluje místní patriotismus, sounáležitost, hrdost a je jedinečným integračním prvkem 

společnosti. Sport podporuje zdraví, kvalitu života, ekonomiku, sportovní události jsou 

jedinečnou propagací města a regionu. Městská sportoviště jsou jedním z míst sousedského 

života a rozvoje mezilidských vztahů. Je žádoucí dát prostor nesoutěžním formám sportovních 

aktivit, do kterých se může zapojit nejširší komunita. Na druhé straně město Vimperk má 

ambice stát se významným centrem přípravy vrcholových sportovců.  

Na základě všech těchto aspektů byl vypracován tento Plán s cílem zformování priorit  

a opatření ke koncepční podpoře sportu městem Vimperk s výhledem do roku 2022. 

 

 

 

Závěrem bychom rády poděkovaly všem aktérům a respondentům dotazníkového šetření, 

kteří se podíleli ať přímo či nepřímo na zpracování Plánu rozvoje sportu města Vimperk  

/2018 – 2022/. 

 

 

 

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/ zpracovaly: 

Kristýna Samková 

Eliška Gregorová 

Odbor rozvoje Městského úřadu Vimperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 
 
- Příloha č. 1 - Rozpočet města ve vazbě na podporu sportu na rok 2018 

- Příloha č. 2 - Přehled sportovních klubů  
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Rozpočet města ve vazbě na podporu sportu na rok 2018 (příloha č. 1) 
 

Schválené výdaje 
  
Kapitálové výdaje (v Kč) 
Areál vodních sportů 40 000 000,00 
Areál Vodník 1 500 000,00 
Areál letních sportů – povrch, odvodnění 7 775 000,00 
Areál letních sportů – investiční výdaje 100 000,00 
Zimní stadion – rekonstrukce šaten 1 000 000,00 
Zimní stadion – stavební práce – prostranství před stadionem 250 000,00 
Hřiště – investice (volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže) 850 000,00 
SDH – stavební činnost - investiční výdaje 500 000,00 
Cyklotrasa Volyňka  500 000,00 
Úprava potoka v areálu Českého rybářského svazu 547 000,00 
  
Běžné výdaje (v Kč) 
SDH – opravy, údržba 50 000,00 
SDH  100 000,00 
Areál letních sportů – opravy, údržba 50 000,00 
Hřiště – opravy a údržba (volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže)  300 000,00 
Dotace Městským službám Vimperk, s.r.o na provoz sportovních 
zařízení 

5 400 000,00 

Dotační titul města Podpora sportu 2018  1 000 000,00 
Příspěvky Rady města do oblasti organizovaného sportu 213 000,00 
Příspěvky Rady města na volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže 
v oblasti sportu 

5 000,00 

Příspěvky ZŠ Smetanova 350 000,00 
Příspěvky Rady města (Český rybářský svaz) 10 000,00 
  
Celkem výdaje (v Kč) 60 500 000,00 

 
 

Zdroj: http://www.vimperk.cz/cz/informace-o-rozpoctu/584/ 

 

  

http://www.vimperk.cz/cz/informace-o-rozpoctu/584/
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Přehled sportovních klubů (příloha č. 2) 
 

Název klubu Sídlo a web Počet 
členů 

(05/2018) 

Zaměření 

Agí chov a výcvik psů 
Bohumila a Vojtěch Molnárovi 

Vimperk, Klášterec 29 11 výcvik psů 

Bike klub Vimperk z.s. 384 73 Zdíkov, č.p. 330 
http://www.cs-mtb.cz/ 

117 cyklistika 

Cykloklematek Scott DH team 
Aleš Moravec 

Vimperk, Johnova 285/1 
http://cykloklematek.cz/ 

5 cyklistika, 
sjezd na 
horských 
kolech 

Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Vimperk 

Vimperk II, K. Weise 398 
http://www.mocrs-
vimperk.estranky.cz/ 

118 rybolov 

SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, 
z.s. 

Vimperk, 1. máje 182/16 
www.skisumava.cz 

167 lyžování, 
biatlon 

Karatedoklub TSUNAMI 
Prachatice, z.s. 

Prachatice, Polní 1 115 
http://www.tsunami-pt.cz/ 

37 výuka karate 

Klapeto mažoretky Vimperk ZŠ TGM Vimperk, Vimperk, 1. 
máje 268 
http://www.mazoretky-
vimperk.cz/ 

42 mažoretkový 
sport 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Vimperk 

Steinbrenerova 6/2, Vimperk I, 
385 01 Vimperk 

20 hasiči 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Mír Vimperk 

Mírová 424, Vimperk II, 385 
01 Vimperk 

* hasiči 

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Hrabice 

Hrabice 65, 385 01 Vimperk 13 
 

hasiči 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Bořanovice 

Bořanovice 14, 385 01 
Vimperk 

14 hasiči 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Výškovice 

Výškovice 36, 385 01 Vimperk 40 hasiči 

SK SNOWRIDERS VIMPERK 
z.s. 

Vimperk, 1. máje 268/14 
http://snowriders.cz/snowrider
s/ 

75 snowboarding 

Sportovní klub HC Vimperk, z.s. Vimperk, 1. máje 321/25 
http://www.hcvimperk.cz/ 

130 lední hokej 

Tenisový klub Vimperk z.s. Vimperk, Nad Stadiónem 639  35 tenis 

TJ Šumavan Vimperk z.s. Vimperk, 1. máje 321/25  

- Box club Vimperk  40 box 

- Basketbalový klub 
Vimperk 

https://bkvimperk.webnode.cz
/ 

15 basketbal 

- Florbalový klub Vimperk http://www.fbcvimperk.cz/ 37 florbal 

- Fotbalový klub Vimperk http://www.fotbal-vimperk.cz/ 156 fotbal 

- Oddíl sportovní 
gymnastiky 

http://www.gymfed.cz/adresar
/oddil/1696 

49 gymnastika 

- Oddíl stolního tenisu https://www.elost.cz/st/oddil/tj
_sumavan_vimperk 

23 stolní tenis 

- Oddíl volejbalu  25 volejbal 

- Sport pro všechny  6**  

*údaj z veřejných zdrojů není dostupný a nebyl poskytnut ani během dotazníkového šetření 

** údaj k 31.12.2016 

Zdroj: http://sport-vimperk.cz/, dotazníkové šetření 

http://sport-vimperk.cz/

