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Neobvyklý pohled v těchto týd-
nech skýtá jihlavské centrum bílé-
ho sportu – vedle tenisových kurtů 
se napínají paže stavebních strojů 
a sportovní úbory střídají pracov-
ní oděvy řemeslníků. V jihlavském 
Teniscentru probíhá rekonstrukce a 
rozšíření nevyhovujícího areálu.  

Stávající zázemí Teniscentra Jihla-
va vyrostlo před rokem 1989 v rám-
ci Akce Z. Především šatny s umý-
várnami, občerstvení a kanceláře už 
byly nevyhovující jak z hlediska sta-
vebně technického stavu, tak z hle-
diska provozního. Zařízení už do 
značné míry nesplňovalo součas-
né požadavky zájemců o pořádání 
sportovních a sportovně-společen-
ských akcí. Ti proto vyhledávají ob-
dobná modernější zařízení. „Silná 
kritika klientů je na zastaralé sociál-
ní zázemí. Může se to jevit jako za-
nedbatelný detail, ale i tyto věci hrají 
v rozhodování zákazníků důležitou 
roli,“ uvedl k rozhodnutí rekonstru-
ovat areál předseda představenstva 
Teniscentra a primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal.

Původní budova byla komplet-
ně odstraněna a nyní je ve výstav-
bě nová multifunkční hala, včetně 
klubové zóny, kanceláří, nových 
šaten, umýváren pro vnitřní a ven-
kovní sportoviště. Nový objekt bu-
de navazovat na stávající tenisovou 
a squashovou halu. Nová sportovní 
hala je projektována především pro 
badminton. Je zde možné umístit 
čtyři badmintonové kurty vyhovují-
cí soutěžím ČR.

Rekonstrukci předcházela dlouhá 
příprava, původní záměry se musely 
redukovat - v plánu bylo podzemní 
podlaží například pro vířivku a sau-
nu. S ohledem na vysoké náklady se 
od těchto záměrů upustilo a projekt 
byl přepracován tak, aby se tato za-
řízení případně dala v budoucnu 
vybudovat v prvním nadzemním 
podlaží. 

„Nosná konstrukce stavby je pro-
jektována na případnou budoucí ná-
stavbu pro ubytování sportovců a re-
laxační centrum. V případě přesunu 
administrativní části do nástavby lze 
v přízemí zřídit restauraci,“ popsal 
řešení umožňující další úpravy v 
budoucnu architekt Petr Holub. 
Součástí akce je i rekonstrukce ven-
kovních tenisových kurtů, příjezdo-

Teniscentrum možná dokončí dříve

TAKTO má vypadat Teniscentrum po rekonstrukci – jižní a západní pohled. Repro: ARTPROJEKT Jihlava

V TENISCENTRU se prohání stavební stroje. Probíhá rekonstrukce areálu. 
 Foto: archiv MMJ

vá komunikace, včetně parkovacích 
míst a sadových úprav.

Dle harmonogramu je reálné pře-
dání do konce ledna 2013 a celkový 
termín, včetně rekonstrukce antuko-
vých kurtů do 30. dubna 2013. Počí-
tá se s uvedením části stavby tj. pro-
storu šaten a badmintonové haly do 
předčasného užívání od 1. prosince 
2012. Tento předpoklad je podmí-
něn souhlasem stavebního úřadu.

Celková cena na rekonstrukci, 
která vzešla z výběrového řízení, je 
40.296.000 korun, město Jihlava se 
na úhradě podílí částkou 9 milionů 
korun. Město Jihlava má ve společ-
nosti Teniscentrum a.s. asi 58pro-
centní podíl, dalšími většími akcio-
náři jsou společnosti PSJ a.s. (34 %) 
a ICOM transport a.s. (4 %), další tři 
akcionáři mají zhruba jednoprocent-
ní podíly. 

Areál kurtů navštíví průměrně 200 
lidí denně a ročně hospodaří s asi 
čtyřmi miliony korun, které získá z tr-
žeb zejména za pronájmy sportovišť.

Teniscentrum je…
…akciová společnost, která vznikla 

v roce 1997, její činnost je směřová-
na na rozvoj společnosti, spolupráci 
s TK Spartak Jihlava, vytváření pod-
mínek pro sportovní přípravu teniso-
vé mládeže a sportovní vyžití široké 
veřejnosti, péči o majetek a zkvalit-
ňování sportovišť.

„Společnosti se daří hospodařit tak, 
že si na svou činnost nejen vydělá, ale 
dokáže investovat do rozvoje. Celkové 
investice do rozvoje areálu za obdo-
bí od vzniku společnosti dosáhly část-
ky více než 29 milionů korun,“ uvedl 
předseda představenstva a primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Hlavní aktivity společnosti 
Příjmy společnosti plynou z proná-

jmu sportovišť a reklamní činnosti. 
K  této činnosti společnost vlastní 
venkovní sportoviště a vnitřní spor-
toviště na tenis, squash a badminton.

8 venkovních antukových kurtů

2 pevné kryté tenisové haly se 2 
kurty s umělým povrchem

přetlaková hala se 3 kurty s umě-
lým povrchem a strojovnou

2 kurty squash
4 kurty na badminton
provozní budova (sociální zař., klu-

bovna, bufet, plynová kotelna)

Krytá sportoviště jsou na velmi 
dobré úrovni. Čtyři venkovní kurty 
prošly v roce 2009 celkovou opra-
vou. Rekonstrukce dalších třech 
kurtů je součástí probíhající rekon-
strukce. Do budoucna se počítá s vý-
stavbou nového venkovního teniso-
vého kurtu. Stav antukových kurtů 
je negativně ovlivňován povodněmi, 
které zaplavují zejména zadní část 
areálu. V roce 2011 zadalo statutár-
ní město Jihlava zpracování projektu 
protipovodňové ochrany. Předsta-
venstvo centra se řešením protipo-
vodňové ochrany areálu bude zabý-
vat po zpracování projektu.

Na velmi dobré úrovni je organizo-
vána celá řada turnajů a reklamních 
akcí. Rozsah a úroveň těchto akcí je 
limitována kvalitou zázemí areálu, 
kdy není možno nabízet nic jiného 
než tenisové kurty. Tento stav zlep-
ší až realizace celkové rekonstrukce 
areálu.

Základní kapitál společnosti je 
36.546.000 Kč. V souladu s § 66a 
obchodního zákoníku je ve společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a.s. ovládající osobou statutární 
město Jihlava s podílem 57,8 % na 
základním kapitálu společnosti.  -rt-


