
Blovice a okolí, pro sport jako stvořené 

 

Blovice jsou s nejrůznějšími druhy sportování spojeny už po mnoho desetiletí. Od konce 19. 

století a v první polovině 20. století zde začaly vznikat sportovní spolky – roku 1889 Sokol, 

1912 DTJ, 1932 Table- tenis club. Tento klub se vedle tenisu věnoval i házené, lehké atletice, 

kopané a lednímu hokeji. Dále zde fungoval oddíl házené a Sportovní klub, který byl zaměřen 

na kopanou. Sportoviště vznikala na nejrůznějších místech a nebylo jich málo.  

V současné době je 

v Blovicích a okolí míst, kde 

je možné věnovat se 

nejrůznějším druhům sportu, 

také hodně. Největší 

koncentraci hřišť najdeme 

bezpochyby v areálu 

sokolovny. V této klidové 

zóně, kde si mohou 

zasportovat děti i dospělí, je 

k dispozici hřiště na 

kopanou, házenou, 

víceúčelové hřiště na 

volejbal, nohejbal, basketbal. 

Přímo v areálu jsou také čtyři 

tenisové kurty. V posledním 

desetiletí zde přibyly další 

možnosti pro trávení 

aktivního odpočinku. Město 

Blovice zde zřídilo bikepark 

se třemi překážkami, na 

kterých se dá jezdit na kolech 

nebo koloběžkách. Dále byla 

vybudována in-line dráha, 

kterou ocení všichni příznivci 

jízdy na kolečkových 

bruslích. Na všechny věkové 

kategorie se myslelo při 

zřízení posilovacích prvků. 

Je zde k dispozici i stůl na 

stolní tenis. Přímo v budově 

sokolovny je možné si zahrát 

badminton. Sokolu patří i 

fotbalové hřiště u Kamenska, 

kde se konají nejen tréninky a 

některá utkání, ale i další 

sportovní nebo kulturní akce.  



Ani příznivci atletiky, 

sportovní nebo moderní 

gymnastiky, jógy nebo třeba 

hokejbalu nepřijdou 

v Blovicích zkrátka. V areálu 

základní školy bylo před 

třemi lety zcela přebudováno 

hřiště. To teď slouží nejen pro 

žáky školy a gymnázia, ale i 

pro volnočasové aktivity 

veřejnosti. Nově byla 

vybudována běžecká dráha 

s umělým povrchem. 

Uprostřed oválu je hřiště, kde 

trénují hokejbalisté. 

V tělocvičně probíhají pod 

záštitou Sokola večerní 

cvičení žactva, které je 

zaměřené na gymnastiku, 

cvičení rodičů s dětmi, 

cvičení žen. K dispozici je i 

malý sálek se zrcadly, kde se 

dá posilovat i cvičit a také 

tělocvična blovického 

gymnázia.  

V rámci kroužků, které pořádá Dům dětí a mládeže, zde trénují moderní gymnastky. Přímo 

v DDM je také nově opravený sál s jevištěm, kde se velmi úspěšně trénuje judo a karate. 

K dalším pohybovým aktivitám, kterým se můžete u nás věnovat patří rychlochůze, jóga nebo 

zumba, která už má v Blovicích dlouholetou tradici. 

Aby svoje motorické dovednosti mohly plně rozvíjet i děti od nejútlejšího věku, byla opravena 

a rozšířena dvě dětská hřiště ve vnitroblocích na sídlišti. Posilovací prvky pro dospělé neboli 

workoutové hřiště, stůl na stolní tenis nebo koš na basketbal najdete i v areálu ZŠ.  

Pokud se chce někdo věnovat sportování a pohybu neorganizovaně a zcela individuálně, má 

k tomu v okolí Blovic také řadu příležitostí. Najdete zde spoustu příhodných cest pro milovníky 

turistiky, obzvlášť oblíbené jsou Cesta otevřená a Kamensko. Tudy vedou i trasy pro příznivce 

běhání. Cyklistům je v okolí k dispozici mnoho cyklotras, které vás zavedou na blízké i 

vzdálené cíle a atraktivní místa na výlety. Kdo se kolům věnuje víc, může se stát členem 

skvělého místního družstva 2V Bikers. Ti od města získali pozemek v Cecimě a upravili ho 

svépomocí na úžasný bikepark. Jsou natolik úspěšní, že se účastní mnoha soutěží a sami také 

velice úspěšně soutěže pořádají. Přes léto je možné se vykoupat ve dvou bazénech na biotopu. 

V areálu koupaliště se nachází i velmi oblíbené a hojně využívané hřiště na plážový volejbal. 

V Blovicích má dlouholetou tradici i oddíl kanoistiky jehož členové v minulosti dosáhli mnoha 

národních i mezinárodních úspěchů a v současné době mají neméně úspěšné pokračovatele. 



Sportovat se ale dá velmi úspěšně i v obcích, které patří pod blovickou samosprávu. Ve Vlčicích 

je fotbalové hřiště, v Hradišťské Lhotce pak hřiště na nohejbal. 

 

Při výčtu všech sportovišť a možností sportovních aktivit v Blovicích a okolí je potřeba zmínit, 

že i nadále Město Blovice se snaží o další vylepšování a rozšiřování možností pro volnočasové 

aktivity občanů. Na pozemcích bývalé cihelny se již začala budovat relaxační zóna a v brzké 

době zde vyroste mimo jiné nové pantrekové hřiště, lezecká stěna, dětské hřiště a další zařízení, 

která jistě pomohou zpříjemnit volný čas. 

Zřizování, provoz a údržba všech těchto sportovišť je velmi nákladné a nebylo by možné bez 

velké pomoci Města Blovice. Naštěstí naši představitelé velmi podporují všechny pohybové 

aktivity a díky tomu máme u nás skutečně pestrou škálu možností, jak aktivně trávit volný čas.                                                         

                                                 za Tělocvičnou jednotu Sokol Blovice  

       Valerie Cuplová, náčelnice TJ 

         Karel Prokopec, starosta TJ  


