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1. ÚVOD

Zařízení tělovýchovy a sportu tvoří součást základního občanského vybavení města. Přerov 
s téměř 50-ti tisíci obyvateli se vyznačuje vzhledem ke své velikosti širokým záběrem 
sportovních aktivit na všech výkonnostních i rekreačních úrovních a zapojením značné části 
obyvatelstva do pravidelné sportovní činnosti. To na jednu stranu vytváří rozsáhlou nabídku 
sportovních aktivit zejména u mládeže, na druhou stranu pak zákonitě přináší problémy 
s financováním a řízením jak jednotlivých sportovních aktivit, tak i provozu a údržby 
sportovišť včetně jejich využití.  

Předmětem tohoto materiálu je poskytnout přehled a hodnocení jednotlivých sportovních 
zařízení na území města Přerova, která slouží jeho občanům ke sportovnímu vyžití nejen             
na vrcholové a výkonnostní úrovni, ale také na úrovní rekreačního a zájmového sportu. Jedná 
se o sportovní zařízení, která jsou v majetku města nebo občanských sdružení vykonávajících
na území města Přerova a v jeho příměstských částech sportovní činnost.

Vzhledem k dlouhotrvajícímu záměru statutárního města Přerova vybudovat v Přerově 
městskou víceúčelovou sportovní halu se tento materiál podrobněji zabývá i provozováním
stávajících sportovních hal na území města Přerova. Především jde o jejich vytížení, využití, 
náklady na provoz a způsob financování těchto provozních nákladů.  

2. DRUHY SPORTOVIŠŤ A TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ

Jednotlivá sportoviště a tělovýchovná zařízení na území města Přerova a v jeho příměstských 
částech jsou podle svého charakteru zařazena do těchto čtyř skupin:  
 sportovní areály
 sportovní centra
 sportovní zařízení provozovaná organizacemi zřizovány statutárním městem Přerovem
 sportoviště při základních a středních školách.

Do skupiny sportovní areály jsou zařazeny subjekty (občanská sdružení), které buďto přímo, 
nebo prostřednictvím svých oddílů provozují pro sportovní činnost svých členů sportoviště         
a tělovýchovná zařízení, která jsou v jejich vlastnictví a nebo v majetku města. 
Sportovní centra, která jsou v převážné míře provozována komerčně soukromými subjekty, 
poskytují občanům města Přerova vyžití na úrovni rekreačního sportu.     
U sportovních zařízení provozovaných organizacemi zřizovanými statutárním městem
Přerovem se jedná o subjekt Teplo Přerov a.s., který provozuje zimní stadion a bazén. 
Technické služby města Přerova, s.r.o. provozují skateboardový areál na parkovišti u Laguny.   
Do skupiny sportoviště při základních a středních školách jsou zařazeny ty školy, jejichž 
sportoviště využívají v dopoledních hodinách žáci škol a odpoledne občané města Přerova, 
jak na úrovni rekreačního sportu, tak některé organizace na úrovni sportu výkonnostního. 

U každého sportoviště je uveden přesný název vlastníka nebo provozovatele zařízení 
s adresou sídla. Z přehledu je dále patrné, zda jde o venkovní nebo kryté sportovní zařízení 
s popisem účelu jeho využití, o jaký povrch konkrétního sportoviště se jedná, kde a v jakém 
technickém stavu se nachází.    
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2.1. Sportovní areály

AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR
Dluhonská 43, 750 02 Přerov

IČ: 00533751
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x autokrosová a motokrosová trať Hlína + tráva Místo tratě - Přerovská rokle 
v Přerově Předmostí. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov
Kratochvílova 14, 750 02 Přerov

IČ: 65914163
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x fourcrossová trať Hlína + šotolina Místo tratě - lom Žernavá 

v Přerově Předmostí. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Fotbalový klub KOZLOVICE
750 02 Přerov IV - Kozlovice

IČ: 47999152
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
2 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
5 x tenisový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x malý bazén Keramika Pouze pro rekreaci.

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x malá kopaná Asfalt Z toho i 1 x volejbalový kurt, 

nohejbalový kurt, streetball. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO

LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV klub v AČR
Osmek 516/1, 750 02 Přerov

IČ: 65914295
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x bikrosová trať Šotolina + tráva Místo tratě - bikrosový areál 

Laguna. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Sportovní klub Přerov
Petřivalského 1, 750 02 Přerov

IČ: 00533963
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
2 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x atletická dráha včetně sektorů Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x volejbalový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x lukostřelecká tréninková střelnice Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
7 x tenisový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x sportovní hala Umělý povrch 3 x volejbalový kurt, 1 x basket,     
florbal, centrální volejbalový kurt. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x posilovna Lino Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x herna stolního tenisu Umělý povrch 7 stolů.

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x herna kulečníku Lino 3 stoly.

Technický stav - UDRŽOVÁNO

Sportovní klub Žeravice
U stadionu 214/7, 750 02 Přerov XII - Žeravice

IČ: 45180521
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x hřiště házené Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x tenisový kurt Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x volejbalový kurt Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x sportovní hala Umělý povrch 1 x tenisový kurt, házená.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Tělocvičná jednota Sokol Henčlov
Sokolů 50, 750 02 Přerov VIII - Henčlov

IČ: 71247602
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
2 x volejbalový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sokolovna Parkety Pouze pro cvičení. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Brabansko 2, 750 02 Přerov

IČ: 61986364
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
3 x házenkářské hřiště Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x volejbalový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sokolovna Parkety 1 x volejbalový kurt, basketbal,

florbal, kolová. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x jeviště Parkety Kolová. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x posilovna Parkety Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x gymnastický sál Parkety Technický stav - UDRŽOVÁNO

Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí
Hranická 157, 751 24 Přerov

IČ: 00535575
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x volejbalový kurt Antuka Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

1 x tenisový kurt Antuka Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sportovní hala
momentálně uzavřená

Parkety 3 x volejbalový kurt, 1 x házená, 
florbal, centrální volejbalový kurt.
Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

1 x posilovna - momentálně uzavřená Koberec Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně
750 02 Přerov VII - Čekyně

IČ: 47008750
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x tenisový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x národní házená Asfalt Z toho i 1 x volejbal, nohejbal, 

tenis.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sokolovna Parkety Pouze pro cvičení. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice
750 02 Přerov V - Dluhonice

IČ: 61985252
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x národní házená Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x tenisový, volejbalový, nohejbalový 

kurt
Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sokolovna Parkety Pouze pro cvičení.

Technický stav - UDRŽOVÁNO

Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov
750 02 Přerov VIII - Henčlov

IČ: 44940556
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

2 x hřiště malé kopané Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x tenisový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO

Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec
750 02 Přerov VI - Újezdec

IČ: 60782129
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x fotbalové tréninkové hřiště Tráva Nemá předepsané rozměry

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x volejbalový + nohejbalový kurt Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE
750 02 Přerov III - Lověšice

IČ: 44889062
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x hřiště na malou kopanou Písek Nepoužitelné

Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x sokolovna Parkety Technický stav - UDRŽOVÁNO
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TJ SPARTAK PŘEROV
Bezručova 4, 750 02 Přerov

IČ: 00534935
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
2 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x fotbalové hřiště Umělá tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x atletická dráha včetně sektorů Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x nohejbalový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x loděnice (tělocvična + loděnice) Parkety,

beton 
1 x volejbalový kurt, 1 x basketbal
1 x tréninkový bazén. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x kuželna Umělý povrch 6 drah. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x sportovní hala velká Umělý povrch 3 tenisové kurty, 1 x házená,        
1 x florbal.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x sportovní hala malá Umělý povrch 1 tenisový kurt.
Technický stav - UDRŽOVÁNO 

TK PRECHEZA Přerov o.s.
U tenisu 16, 750 02 Přerov

IČ: 22826611
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
25 x tenisový kurt Antuka Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x tenisový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO

KMK Zubr Přerov
Hranická 157/23, 751 24 Přerov II - Předmostí

IČ: 22886303
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x fotbalové hřiště Tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
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2.2. Sportovní centra

Badminton aréna Přerov
Denisova 9, 750 02 Přerov

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x badmintonová hala Umělý povrch 4 kurty. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO

Fitness AVE Přerov
Nádražní 2, 750 02 Přerov

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x malá tělocvična Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO

LEON CENTRUM, KOM - IN, Přerov 
Teličkova 491/6b, 751 24 Přerov - Předmostí

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x bowling Umělý povrch 4 dráhy. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x badminton Umělý povrch 2 kurty. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO

SK Mlýn Přerov
Za mlýnem 2, 750 02 Přerov

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
3 x squash Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x badminton Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO

Trumf Přerov
Trávník 29, 750 02 Přerov

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x bowling Umělý povrch 4 dráhy. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO
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2.3. Sportovní zařízení provozovaná organizacemi zřizovanými statutárním 
městem Přerovem

Zimní stadion 
Petřivalského 5, 750 02 Přerov
Provozovatel: Teplo Přerov a.s.

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x ledová plocha Led Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO

Plavecký areál 
Kopaniny 2, 750 02 Přerov

Provozovatel: Teplo Přerov a.s.
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x venkovní bazén Keramika 25 m délka. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x beach volejbalový kurt Písek Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x streetball Beton Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x nohejbalový kurt Písek Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x stolní tenis Beton Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x vnitřní bazén Keramika 50 m délka. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x vnitřní bazén Keramika Dětský bazén. 

Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x posilovna Koberec Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x malá tělocvična Parkety Technický stav - UDRŽOVÁNO

Skateboardový areál
Parkoviště u Laguny, 750 02 Přerov

Provozovatel: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x skateboardový areál Beton + ocel Technický stav - UDRŽOVÁNO
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2.3. Sportoviště při základních a středních školách

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov - Předmostí,

Hranická 14, 751 24 Přerov - Předmostí
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Asfalt 2 x volejbal, 2 x nohejbal,             
1 x malá kopaná, basketbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x velká tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt, 1 x florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x malá tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt kratší,           
1 x basket kratší. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí,
Pod skalkou 11, 751 24 Přerov - Předmostí

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x streetball Asfalt Technický stav - UDRŽOVÁNO

Základní škola Přerov,
Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Umělá tráva Malá kopaná, softbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x atletická dráha Umělý povrch Délka 200m, 3 dráhy. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x házenkářské hřiště Umělý povrch I pro malou kopanou. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

2 x beach volejbalový kurt Písek I pro skok do dálky. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x basketbalový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
5 x volejbalový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x tenisový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
6 x streetball Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší,   
házená kratší, florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Základní škola Přerov,
Za mlýnem 1, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x fotbalové hřiště Tráva Z toho i 2 x malá kopaná,             
2 x softbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 2 x basketbal kratší, 1 x házená 
kratší, 2 x tenis, 4 x streetball, 2 x 
volejbal, 2 x nohejbal 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x házenkářské hřiště Asfalt Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x velká tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 
florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x malá tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Základní škola Přerov,
Boženy Němcové 16, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Beton 1 x malá kopaná, 1 x házená, 1 x 
tenis, 4 x streetball, 2 x basket 
kratší, 1 x nohejbal, 1 x volejbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x beach volejbalový kurt Písek Technický stav - NEUDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x velká tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 
florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x malá tělocvična Umělý povrch Pouze ke cvičení. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Základní škola Přerov,
Želatovská 8, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 1 x házená, 1 x malá kopaná,
1 x florbal, 2 x tenis, 2 x volejbal, 
4 x streetball. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 

florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Základní škola Přerov,
Svisle 13, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 1 x malá kopaná, 1 x malá házená,

1 x florbal, 1 x tenis, 1 x volejbal,
1 x nohejbal, 2 x streetball.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x atletický ovál Umělý povrch Délka 200 m, 5 drah. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x skok daleký Písek Technický stav - UDRŽOVÁNO 
1 x beach volejbalový kurt Písek Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 1 x házená, 1 x malá kopaná, 1 x 

basketbal, 3 x tenis, 3 x volejbal, 
4 x streetball. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 
florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Základní škola Přerov, 
U tenisu 4, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Písek 1 x malá kopaná, házená,              
3 x volejbal, nohejbal.  
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x atletický ovál Piliny Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x beach volejbalový kurt Písek Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x velká tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 
florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x gymnastická tělocvična Parkety, umělý 
povrch

Pouze na gymnastiku. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Základní škola Přerov,
Trávník 27, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x atletická dráha včetně sektorů Umělý povrch Délka 180m, 2 dráhy. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x házenkářské hřiště Umělý povrch Z toho i 1 x malá kopaná, 2 x 
volejbalový kurt, streetball, 1 x 
tenisový kurt, florbal.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x volejbalový kurt Umělá tráva Technický stav - UDRŽOVÁNO
1 x basketbalový kurt Umělý povrch Z toho i 1 x volejbalový kurt, 

tenisový kurt.
Technický stav - UDRŽOVÁNO

2 x volejbalový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
2 x tenisový kurt Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO
6 x streetball Umělý povrch Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x velká tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 
florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x malá tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt kratší, 
basketbal kratší. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

SPORTOVIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA Strana č. 15



Gymnázium Jakuba Škody, Přerov,
Komenského 29, 750 11 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 1 x malá kopaná, 1 x malá házená,
1 x 1 x tenis, 1 x volejbal,              
1 x nohejbal, 2 x streetball. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt, basket kratší, 

florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická
Škola, Přerov, 

Denisova 3, 751 52 Přerov
Venkovní sportoviště Povrch Poznámka

1 x víceúčelové hřiště Asfalt 1 x malá kopaná, 1 x házená
Technický stav - UDRŽOVÁNO

1 x atletické hřiště Písek 200 m ovál, skok daleký
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt

1 x tenisový kurt
basket kratší, florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola 
živnostenská Přerov, s.r.o. 

Palackého 1380/19, 750 02 Přerov
Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt kratší, basket 

kratší, florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, 
Šířava 7, 750 02 Přerov

Kryté sportoviště Povrch Poznámka

1 x tělocvična Parkety 1 x volejbalový kurt, basket kratší,  
4 x badminton, 
1 x tenis, florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Střední škola technická, Přerov, 
Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

Venkovní sportoviště Povrch Poznámka
1 x víceúčelové hřiště Umělý povrch 1 x volejbalový kurt,

1 x tenisový kurt,
1 x malá kopaná, házená, basket
Technický stav - UDRŽOVÁNO

Kryté sportoviště Povrch Poznámka
1 x tělocvična Umělý povrch 1 x volejbalový kurt 

1 x tenisový kurt
basket kratší, házená kratší, malá 
kopaná, florbal. 
Technický stav - UDRŽOVÁNO
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3. SPORTOVNÍ HALY

Mezi sportovní halová odvětví s tradicí, popularitou a dlouhodobou návštěvností patří 
v Přerově hlavně basketbal, volejbal, házená a v poslední době i florbal. Sportovní zařízení  
na současné úrovni vybavení, umožňující organizaci celostátních i mezinárodních akcí 
sportovního významu s kulturním a společenským přínosem pro město, však v Přerově 
doposud chybí. 

Dlouhotrvajícím záměrem statutárního města Přerova je vybudování městské víceúčelové
sportovní haly. Již v roce 2005 byla zpracována firmou PRINTES ATELIER s.r.o. odborná 
pomoc řešící možnosti vybudování víceúčelové sportovní haly v Přerově. Rada města Přerova 
schválila v roce 2007 pracovní skupinu, která měla za úkol vytypovat vhodnou lokalitu             
pro umístění tohoto sportoviště. V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 
červnovém jednání záměr umístění víceúčelové sportovní haly v areálu kasáren na ulici 
Želatovská pod podmínkou převodu tohoto areálu do vlastnictví statutárního města Přerova. 
K uvedenému převodu areálu však nedošlo. Vzhledem k momentálnímu nedostatku vhodných 
prostor na umístění předmětného sportoviště na území Přerova a dále ke stávající ekonomické 
situaci města není v současné době možné tento záměr zrealizovat.

Z těchto důvodů se statutární město Přerov rozhodlo začít řešit převedení jedné ze stávajících 
sportovních hal do svého vlastnictví. Na území města jsou provozovány sportovní haly těchto 
subjektů (občanských sdružení): 
 Sportovní hala TJ SPARTAK PŘEROV (velká)
 Sportovní hala TJ SPARTAK PŘEROV (malá)
 Sportovní hala Sportovního klubu Přerov
 Sportovní hala Tělovýchovné jednoty Pozemní stavby Přerov - Předmostí
 Sokolovna Tělocvičné jednoty Sokol Přerov
 Sportovní hala Sportovního klubu Žeravice.

3.1. Popis sportovních hal

 Sportovní hala (velká) subjektu TJ SPARTAK PŘEROV
Toto sportovní zařízení pro cca 1 500 diváků se nachází za tenisovým areálem u levého 
břehu řeky Bečvy, na ulici U tenisu 16. Veškeré zázemí pro diváky i sportovce včetně 
kanceláří, zasedacích místností a restaurace je v přízemním podlaží. Ubytování je možné 
ve dvou kvalitních hotelech v těsné blízkosti haly.
V současné době se ve sportovní hale provozuje v dopoledních hodinách hlavně tenis, 
v odpoledních hodinách tenis, házená a florbal. O víkendech jsou v hale organizovány 
zápasy a soutěže nejen ve výše uvedených sportovních odvětvích, ale jsou zde pořádány 
další sportovní a kulturní akce.
Nevýhody:
o umístění tohoto sportoviště v inundačním území a v okrajové části města bez 

návaznosti na další sportoviště kromě tenisu. Dostupnost je však možná po stávající 
síti cyklostezek nebo městskou dopravou

o nedostačující počet parkovacích míst 
o k této občanské vybavenosti je zřízeno zástavní právo  
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Výhody:
o velikost sportovní plochy této haly, na které by se daly v případě změn povrchu 

provozovat prakticky všechny sálové sporty
o dostačující kapacita míst v hledišti 
o solidní zázemí pro sportovce i diváky  

 Sportovní hala (malá) subjektu TJ SPARTAK PŘEROV 
Jedná se o tréninkovou halu bez jakéhokoliv zázemí pro diváky i sportovce, která                  
se nachází hned vedle velké sportovní haly. Přes týden i o víkendech se v ní tréninkově 
provozuje hlavně tenis, házená a florbal.
Nevýhody:
o jedná se pouze o tréninkovou halu
Výhody:
o existence tohoto tréninkového prostoru

 Sportovní hala subjektu Sportovní klub Přerov
Tato sportovní hala má kapacitu pro cca 500 diváků a nachází se hned vedle areálu
zimního stadionu, na ulici Petřivalského 3. Zázemí pro diváky i sportovce včetně 
kanceláří je v přízemním i v 1. nadzemním podlaží. Hotel včetně restaurace je součástí 
uvedeného areálu zimního stadionu.
V dopoledních hodinách probíhá ve sportovní hale výuka tělesné výchovy žáků středních 
škol. V odpoledních hodinách se v hale provozuje hlavně volejbal. O víkendech jsou 
v hale organizovány zápasy nejen ve výše uvedeném volejbalu, ale jsou zde pořádány 
další sportovní akce.     
Nevýhody:
o nedostačující zázemí pro sportovce a diváky
o malá kapacita míst v hledišti
o menší hrací plocha neumožňující provozování házené
o nedostačující počet parkovacích míst, který však lze řešit přilehlým parkovištěm                     

u zimního stadionu  
Výhody:
o solidní dostupnost z centra města
o návaznost na další přilehlá sportoviště
o těsné sousedství se zimním stadionem, hotelem a restaurací

 Sportovní hala subjektu Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí
Sportovní hala s kapacitou pro cca 150 stojících diváků se nachází v příměstské části
Přerov - Předmostí, na ulici Hranická 157. Zázemí pro diváky i sportovce včetně kanceláří 
a skladů je v přízemním i v 1. nadzemním podlaží. Ubytování včetně restaurace               
je součástí tohoto sportoviště.
Hala je z důvodu nedostatku finančních prostředků tělovýchovné jednoty již druhým 
rokem uzavřena. V době, kdy byla ještě provozována, probíhal její pronájem pouze 
v odpoledních hodinách, a to oddíly volejbalu, fotbalu a házené. O víkendech byly v hale 
organizovány zápasy nejen ve výše uvedených sportovních odvětví, ale byly zde pořádány 
další sportovní a kulturní akce.     
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Nevýhody:
o umístění tohoto sportoviště v okrajové části města bez návaznosti na další sportoviště 

kromě fotbalu. Dostupnost je však možná po stávající síti cyklostezek nebo městskou 
dopravou

o malá kapacita míst v hledišti
o nedostačující počet parkovacích míst
o nedostatek finančních prostředků je zřejmý ze stavu a úrovně vybavení vnitřních 

prostorů
o k této občanské vybavenosti je zřízeno zástavní právo 
Výhody:
o velikost sportovní plochy této haly, na které se dají provozovat prakticky všechny 

sálové sporty
o velikost zázemí pro sportovce   
o ubytovací kapacity přímo na hale včetně restaurace

 Sokolovna subjektu Tělocvičná jednota Sokol Přerov
Toto sportoviště má kapacitu pro cca 200 stojících diváků a nachází se v centru města 
v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy, na ulici Brabansko 2. Veškeré zázemí pro diváky      
i sportovce včetně kanceláří, zasedacích místností a dalších menších sálů je v přízemním, 
1. a 2. nadzemním podlaží. 
V dopoledních hodinách probíhá v tomto sportovním zařízení výuka tělesné výchovy žáků 
středních škol, v odpoledních hodinách se zde provozují různé sportovní aktivity všech 
výkonnostních úrovní. O víkendech jsou v sokolovně organizovány zápasy a soutěže 
nejen různých sportovních odvětví, ale jsou zde pořádány i kulturní akce.
    
Nevýhody:
o umístění tohoto sportoviště v inundačním území
o nedostačující zázemí pro diváky
o malá kapacita míst v hledišti
o menší hrací plocha neumožňující provozování všech sálových sportů
o nedostačující počet parkovacích míst  
o špatná návaznost na další sportoviště   
Výhody:
o výborná dostupnost z centra města
o těsné sousedství s hotelem a restaurací

 Sportovní hala subjektu Sportovní klub Žeravice
Sportovní hala s kapacitou pro cca 100 stojících diváků se nachází v příměstské části 
Přerov Žeravice, na ulici U stadionu 214/7. Zázemí pro diváky i sportovce se nachází 
v přízemním i v 1. nadzemním podlaží. Ubytování včetně restaurace je součástí tohoto 
sportoviště. 
V dopoledních hodinách je hala částečně využívána soukromými subjekty, odpoledne                    
se  v hale provozuje hlavně házená, tenis, malá kopaná, florbal a cvičení odboru sport        
pro všechny. O víkendech jsou v hale organizovány zápasy a soutěže nejen ve výše 
uvedených sportovních odvětvích, ale jsou zde pořádány další sportovní a kulturní akce.     
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Nevýhody:
o umístění tohoto sportoviště v příměstské části Přerov - Žeravice Dostupnost je však 

možná městskou dopravou
o nedostačující návaznost na další sportoviště
o malá kapacita míst v hledišti
o menší hrací plocha neumožňující provozování všech sálových sportů   
Výhody:
o velikost zázemí pro sportovce   
o ubytovací kapacity přímo na hale včetně restaurace.

3.2. Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu statutárního  města  Přerova
   na provoz a údržbu sportovních hal

Výše dotace v roce v tis. KčSportovní hala/sokolovna  
subjektu

Druh 
dotace 2008 2009 2010 2011 2012

PP 223,-*1 275,-*1 300,-*1 200,-*1 170,-*1

GP
TJ SPARTAK PŘEROV

MD 1 000,- 200,-*1

PP 300,-*2 325,-*2 270,-*2 200,-*2 170,-*2

GP
Sportovní klub Přerov

MD 200,-*2

PP 350,- 350,- 250,- 100,-
GP

Tělovýchovná jednota Pozemní
stavby Přerov - Předmostí

MD

PP 185,- 185,- 170,- 100,- 90,-
GP

Tělocvičná jednota Sokol Přerov
(sokolovna)

MD 600,- 120,-

PP 125,- 125,- 100,- 100,- 90,-
GP

Sportovní klub Žeravice

MD

VYSVĚTLIVKY:
PP - přímá podpora
GP - grantový program
MD - mimořádná dotace
*1 - dotace je poskytnuta na provoz více sportovních zařízení subjektu (velká hala, malá 

hala, loděnice, kuželna, umělá tráva, atletický ovál)
*2 - dotace je poskytnuta na více sportovních zařízení subjektu (sportovní hala, herna 

stolního tenisu) 
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3.3. Provoz sportovních hal

Sportovní hala - velká
TJ SPARTAK PŘEROV

U tenisu 16, 750 02 Přerov
Rozměry hrací plochy:

délka 50 m
šířka 40 m
výška 15 m

Druhy sportů, pro které má hala nalajnovaná sportoviště:
házená 1 hřiště
malá kopaná 1 hřiště
florbal 1 hřiště
tenis 3 kurty

Týdenní rozsah využití sportovní haly:  dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí 8,0 hod. 8,0 hod.
úterý 8,0 hod. 8,0 hod.
středa 8,0 hod. 8,0 hod.
čtvrtek 8,0 hod. 9,0 hod.
pátek 8,0 hod. 8,5 hod.
sobota akce akce
neděle akce akce

Roční provozní náklady sportovní haly v roce 2011:
celkové 6 612 000,- Kč*
z toho energie  1 612 000,-Kč*

Roční příjmy na provoz sportovní haly v roce 2011:

celkové 3 537 000,- Kč*
z toho z nájmů   1 902 000,- Kč*
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   1 635 000,- Kč*

Poznámka: 
* celkové provozní náklady a příjmy obou sportovních hal
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Sportovní hala - malá
TJ SPARTAK PŘEROV

U tenisu 16, 750 02 Přerov
Rozměry hrací plochy:
délka 38 m
šířka 19 m
výška   8 m

Druhy sportů, pro které má hala nalajnovaná sportoviště:
Tenis, házená, florbal 1 kurt

Týdenní rozsah využití sportovní haly:  dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí 2 hod. 7 hod.
úterý 2 hod. 7 hod.
středa 2 hod. 7 hod.
čtvrtek 2 hod. 7 hod.
pátek 2 hod. 7 hod.
sobota akce akce
neděle akce akce

Roční provozní náklady sportovní haly v roce 2011:
celkové *
z toho energie  *

Roční příjmy na provoz sportovní haly v roce 2011:
celkové *
z toho z nájmů   *
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   *

Poznámka: 
* provozní náklady a příjmy jsou zahrnuty v celkových údajích velké sportovní haly
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Sportovní hala
Sportovního klubu Přerov

Petřivalského 3, 750 02 Přerov
Rozměry:
délka 36 m
šířka 23 m
výška   8 m

Druhy sportů, pro které má hala nalajnovaná sportoviště:
basketbal 1 hřiště
volejbal 3 kurty nebo 1 centrální kurt

Týdenní rozsah využití sportovní haly:  dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí 3,0 hod. 4,0 hod.
úterý 4,5 hod. 6,0 hod.
středa 2,5 hod. 6,0 hod.
čtvrtek 2,5 hod. 4,0 hod.
pátek 6,0 hod.
sobota akce akce
neděle akce akce

Roční provozní náklady sportovní haly v roce 2011:
celkové 787 783,- Kč
z toho energie  464 618,- Kč

Roční příjmy na provoz sportovní haly v roce 2011:

celkové 787 783,- Kč
z toho z nájmů   474 670,- Kč
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   313 113,- Kč
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Sportovní hala
Tělovýchovné jednoty Pozemní stavby Přerov - Předmostí

Hranická 157, 751 24 Přerov
Rozměry hrací plochy:
délka 48 m
šířka 24 m
výška 12 m

Druhy sportů, pro které má hala nalajnovaná sportoviště:
házená 1 hřiště
malá kopaná 1 hřiště
florbal 1 hřiště
tenis 1 kurt
volejbal 3 kurty nebo 1 centrální kurt

Týdenní rozsah využití sportovní haly:  dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Roční provozní náklady sportovní haly v roce 2011:

celkové 950 000,- Kč
z toho energie  420 000,- Kč

Roční příjmy na provoz sportovní haly v roce 2011:

celkové 520 000,- Kč
z toho z nájmů   320 000,- Kč
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   200 000,- Kč
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Sokolovna
Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Brabansko 2, 750 02 Přerov
Rozměry:
délka 28 m
šířka 15 m
výška 10 m

Druhy sportů, pro které má sokolovna nalajnovaná sportoviště:
basketbal 1 hřiště
florbal 1 hřiště
kolová 1 hřiště
volejbal 1 kurt

Týdenní rozsah využití sokolovny včetně 
přilehlých prostor:  

dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí 3 hod. 12 hod.
úterý 5 hod. 9 hod.
středa 6 hod. 11 hod.
čtvrtek 6 hod. 9 hod.
pátek 2 hod. 12 hod.
sobota akce akce
neděle akce akce

Roční provozní náklady sokolovny v roce 2011:

celkové 5 367 875,50 Kč
z toho energie  826 083,73 Kč

Roční příjmy na provoz sokolovny v roce 2011:

celkové 4 404 249,66 Kč
z toho z nájmů   2 292 604,12 Kč
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   2 111 645,54 Kč
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Sportovní hala
Sportovního klubu Žeravice

U stadionu 214/7, 751 24 Přerov - Žeravice
Rozměry:
délka 36 m
šířka 18 m
výška   8 m

Druhy sportů, pro které má hala nalajnovaná sportoviště:
házená (zmenšené hřiště) 1 hřiště
tenis 1 kurt

Týdenní rozsah využití sportovní haly:  dopoledne 
do 14.00 hod.

odpoledne
od 14.00 hod.

pondělí 1,0 hod. 5,0 hod.
úterý 1,0 hod. 7,5 hod.
středa 2,0 hod. 7,5 hod.
čtvrtek 1,0 hod. 7,0 hod.
pátek 1,0 hod. 6,0 hod.
sobota akce akce
neděle akce akce

Roční provozní náklady sportovní haly v roce 2011:
celkové 1 046 187,- Kč
z toho energie  324 340,- Kč

Roční příjmy na provoz sportovní haly v roce 2011:

celkové 649 000,- Kč
z toho z nájmů   314 000,- Kč
z toho z jiných zdrojů (dotace, sponzorství, ..)   335 000,- Kč
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4. Závěr

Jak již bylo uvedeno v textu tohoto dokumentu, Přerovu doposud chybí sportovní zařízení            
s vybavením na úrovni umožňující organizaci celostátních i mezinárodních akcí sportovního 
významu s kulturním a společenským přínosem pro město. Vybudování městské víceúčelové 
sportovní haly je však pro město velice náročná investice vzhledem k jeho momentální 
ekonomické situaci a také z důvodu vybrání vhodného místa pro umístění sportoviště,             
na které budou kladeny nároky nejen na zábor samotné plochy, ale i na provozní dostupnost        
a návaznost.    

Na základě obdržených žádostí občanských sdružení:
 Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov - Předmostí
 Sportovní klub Přerov
o převedení svých sportovních hal do majetku města a z výše uvedených důvodů se statutární 
město Přerov rozhodlo začít řešit otázku vybudování městské víceúčelové sportovní haly 
převodem jedné ze stávajících šesti popsaných hal v tomto materiálu do jeho vlastnictví.   

Z uvedených popisů sportovních hal se jako nejvhodnější řešení převodu do vlastnictví 
statutárního města Přerova jeví převod sportovní haly Sportovního klubu Přerov. Tím 
dojde k vytvoření uceleného sportovního komplexu - sportovní hala + zimní stadion +
hotel a restaurace s jedním provozovatelem, kterým je akciová společnost Teplo Přerov. 
Vzniklý areál má návaznost i na další sportovní zařízení areálu SK Přerov                               
s odvětvími, jakými je atletika, fotbal, kulečník, tenis, volejbal, stolní tenis. Potřebnými 
úpravami ve sportovní hale a dobudováním nového zázemí pro diváky haly a sportovce 
obou sportovišť tak Přerovu vznikne ucelený městský sportovní komplex s téměř 
celodenním využitím. 

Provoz a údržbu ostatních sportovních hal i sportovišť sloužících k vyžití občanů města bude
statutární město Přerov i nadále v rámci svých finančních možností podporovat formou 
přímých podpor, grantového programu či mimořádných dotací. Stejnou formou bude přispívat 
i fyzickým a právnickým osobám na sportovní činnost či organizaci významných sportovních 
akcí se společenským přínosem pro město.
         
Statutární město Přerov má zájem poskytovat dotace i na provoz a údržbu sportovní haly 
Tělovýchovné jednoty Pozemní stavby Přerov - Předmostí, která je z důvodu tíživé 
ekonomické situaci tělovýchovné jednoty momentálně uzavřená, ale až po dořešení zřízeného 
zástavního práva. Její opětovné zprovoznění by znamenalo značné zlepšení tréninkových 
možností hlavně u sálových sportů, jako je házená, florbal, volejbal a přes zimu fotbal.

Statutární město Přerov neuvažuje v brzké době o vybudování nového nebo převedení dalšího 
sportoviště do svého vlastnictví. V případě rozšiřování sportovišť, jako např. vybudování 
nové sportovní haly ve vlastnictví soukromého subjektu (občanského sdružení), by mělo být 
její užívání předmětem jednání ve věci koordinace s konkrétním využitím stávajících 
sportovních hal. 
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