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Tenisový areál Hulín 
Úvod 
Myšlenka vybudování tenisového areálu v Hulíně je založena na dlouhodobém nedostatku prostor 
skýtající sportovní vyžití tenisovým nadšencům. S tenisovým areálem vznikne ideální nabídka 
volnočasové aktivity pro občany města Hulín a zejména pro hulínskou mládež. 
 
Současný stav 

1. V provozu je jediný provozuschopný tenisový kurt s antukovým povrchem. Provoz a údržbu 
zajišťuje tenisový oddíl SK Spartak Hulín, jež zastupuje vedoucí Dušan Pikner. Údržba 
kurtu je realizována svépomocí a již dva roky hrazena výhradně z členských příspěvků. 
Klady: 

• kurt je v centru města 
•  možnost využití sociálního zařízení a dalších služeb restaurace Peklo. 

Zápory: 
• podloží málo propouští vlhkost, čímž se tvoří kaluže, a tak je po silnějším dešti na 

dlouhou dobu povrch blátivý, 
• ve druhé půli sezony prostupují hrubé části nekvalitního podloží na povrch, což má 

za následek degradaci tenisové hry, 
• nadměrný hluk projíždějících aut na ulici Holešovská, 
• stále obsazené termíny až na 14 dní dopředu, 
• naše město se nemůže zapojit do tenisových soutěží, neboť konkrétní turnaje 

probíhají současně na minimálně dvou hřištích zároveň. 
• malý prostor mezi základními čarami a oplocením. Na úrovni klubových a 

rekreačních soutěží má být za každou základní čarou volný prostor nejméně 5,5 m a 
po stranách nejméně 3,05 m. 

2. Dalším možným prostorem pro tenis je hřiště s umělou trávou za tělocvičnou ZŠ Nábřeží 
Klady: 

• kurt je ve sportovním a oddechovém centru města 
Zápory: 

• chybí sociální zařízení, 
• síť a sloupky v tělocvičně (na vyžádání u školníka), 
• chybí lavičky, 
• malý prostor mezi základními a bočními čarami a oplocením (rozměry viz výše). 

3. Ve sportovním areálu SK Spartak existuje takzvaná „krytá tenisová hala“, která v letech 
2001-2002 prošla rekonstrukcí. V roce … odkoupila halu od města Hulín firma Montkovo. 
V dnešní době hala svému původnímu účelu neslouží. 

4. Ve sportovním areálu SK Spartak byly v roce … údajně započaty práce na venkovním 
tenisovém hřišti v prostoru za tribunou. Práce byly přerušeny ve stádiu navážky makadamu 
pro podloží. Dnes zde po nějakém rozestavěném tenisovém hřišti není ani památky. 

 
Členská základna 
Tenisový oddíl v současnosti čítá … aktivních členů. O tom, že tenis v Hulíně je živý sport, i když 
podmínky pro něj nejsou jednoduché, svědčí účast na jarních brigádách, kdy na jednom kurtu a jeho 
okolí hledá práci až třicet brigádníků (i z řad mládeže), což je v dnešní době světlou výjimkou. 
Zvážíme-li, že každý ze členů si zajde zahrát se svým známým nebo rodinným příslušníkem 
(nečlenem tenisového klubu), máme zde v Hulíně téměř sto tenistů, což je s fotbalisty největší 
sportovní skupina v Hulíně. 
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Pohled do okolních obcí 
V následující tabulce je znázorněna situace, jak probíhá tenisový život v okolních obcích 
a v městech s podobným počtem obyvatel jako Hulín. Obecně platí poměr 1000 obyvatel = 1kurt. 
Níže uvedené orientační údaje svědčí o tom, že ani blízkost většího města nemá vliv na počet 
tenisových kurtů v městě o podobném počtu obyvatel jako má Hulín (např.: Napajedla či St.Město). 

Obec 
Počet 

obyvatel 
Počet veřejných tenis.kurtů Poměr obyvatel 

na 1 kurt 
Tenisová soutěž 

venkovní vnitřní 
Břest 920 3 1 230   
Žalkovice 590 2   295   
Staré Město (UH) 6 850 6 1 979   
Hulín 7 200 2   3 600   
Napajedla 7 500 6 1 1 071   
Bystřice p. Host. 8 700 10 1 791   
Holešov 12 300 12   1 025   
Kroměříž 29 000 20 4 1 208   

Zdroj: internet, satelitní mapy, informace od aktivních tenisových hráčů 
Možnosti do budoucna 
Jedním z návrhů na uspokojení poptávky po tenisovém vyžití je vybudování tenisového areálu 
v části městského parku. Jednalo by se o část městského pozemku 1845/2 (nevyužívaná část parku), 
na kterém by mohly být umístěny 4 plnohodnotné kurty a jedno menší hřiště s tréninkovou zdí. 
Areál by se rozprostíral mezi školními pozemky a tratí ČD. 
Nedílnou součástí areálu bude zavlažovací systém, parkovací plocha, sociální zařízení, šatny, 
sprchy, příležitostný bufet, lavičky a místo k odpočinku. 

Klady: 
• areál bude ve sportovním a oddechovém centru města, 
• naše město se může zapojit do tenisových soutěží, 
• lze rozšířit členskou základnu, 
• nevyužívaná část městského parku bude sloužit k aktivnímu oddechu občanů, 
• místo je díky stromům v závětří, 
• nabízí se možnost propojení areálu s již vybudovanými dětskými atrakcemi na 

školních pozemcích 
Zápory: 

• vysoké náklady na vybudování areálu, 
• stromy v  okolí jsou zdrojem listí, jež bude znepříjemňovat údržbu povrchu kurtů 

Náklady na výše uvedený záměr jsou uvedeny v tabulce rozpočet. Ceny jsou v úrovni hrubého 
odhadu a budou upřesněny po vypracování projekční dokumentace a provedení tendrového 
výběrového řízení. 
Další možnou lokalitou na vybudování tenisového areálu by mohla být část pozemku 1845/1 (také 
nevyužívaná část parku) rozprostírací se na travnaté ploše od asfaltového hřiště za školní 
tělocvičnou směrem k ulici Partyzánská. 

Klady: 
• viz výše 
• areál bude v těsné blízkosti koupaliště což by zvýšilo kredit obou areálů a ucelilo 

možnosti sportovního vyžití v centru města, 
• možnost využití stávajícího sociálního zařízení a šaten na koupališti 

Zápory: 
• viz výše 
• parkoviště ve větší vzdálenosti (letní kino, za školou, u kulturního klubu…) 
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Vyhotovil: Václav Hána 
Dne: 28.4.2011 

Rozpočet 
Záměrem je využití evropských dotací a nadačních fondů s finanční spoluúčastí Města Hulín 
a hulínských sponzorů. 
Rozpočet se týká první finančně náročnější varianty – vybudování tenisového areálu na pozemku 
1845/2 mezi školními pozemky a tratí ČD. 
Na tomto pozemku se nachází sloupy vedení vysokého napětí, které by však se zamýšlenou stavbou 
neměly být v rozporu. 
 
 
Závěr 
Poptávka po tomto sportu se s vytvořením kvalitního zázemí zajisté zvýší, neboť se jedná 
o velice atraktivní sport bez rozdílu věku. Vybudování kvalitního tenisového areálu je dobrou 
investicí do budoucnosti města a hlavně do naší mládeže, která se zajisté vrátí. 
Bohužel ani vybudováním 4 kurtů se do budoucna nenaplní požadavek na plnohodnotné tenisové 
zázemí. Dle příkladu srovnatelných měst by Hulín měl disponovat minimálně šesti kurty a jednou 
krytou tenisovou halou se dvěma kurty. 


