
Sportovní komise RM ze dne 03.05.2021 

Přítomni byli: Dušan Kubica, Michal Vágner, Vít Zlámal, Georgios Karadzos, Lukáš Backa, Petra Zivrová, 

Pavlína Špatenková, Martin Heřmanský, Vasilis Teodoridis, Zbyněk Wolf 

Omluveni: Jan Jarolím 

Program jednání:  

1. Informace o odstoupení ze sportovní komise RM J. Jarolíma a návrh nového předsedy  
2. Host JUDr. Michaela Koblasová 
3. Návrh na udělení ceny města 
4. Akční plán na roky 2021 – 2022 
5. Podklady pro studii letního a zimního stadionu  
6. Různé 

Schválení programu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
 

1. Informace o odstoupení ze sportovní komise RM J. Jarolíma a návrh nového předsedy 

Starosta města Jan Jarolím rezignoval na post člena a zároveň předsedy sportovní komise RM. Vzhledem 
k tomu, že se na poslední chvíli omluvil i z jednání dne 03.05.2021, bylo nutné domluvit se na případném 
nástupci. Navržen byl radní Dušan Kubica. SK se shodla na tom, že v tuto chvíli (cca 1,5 roku do konce 
volebního období) není nutné doplňovat počet členů. 

Závěr: SK doporučuje nedoplňovat členy a navrhuje za předsedu Dušana Kubicu.  

Hlasování k bodu:  PRO: 9  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 

2. Host JUDr. Michaela Koblasová 

Na jednání SK vystoupila JUDr. Michaela Koblasová, členka výboru Krasobruslařského kubu, a seznámila 
přítomné se svými kroky vedoucími k zastavení realizace výměny chlazení v té podobě, která je v tuto 
chvíli připravená vč. stavebního povolení (technologie ICEGRID). M. Koblasová všem radním 
a zastupitelům rozeslala vyjádření od různých odborníků, kteří se zabývají podobnými projekty. Ve všech 
případech se shodují, že technologie, která je navržena v připraveném projektu, není vhodná pro 
dlouhodobé využívání oddíly krasobruslení a ledního hokeje na zastřešeném zimním stadionu. A to 
i s ohledem na skutečnost, že v dané chvíli není možné jet se podívat na zimní stadion v ČR, kde by tato 
technologie již fungovala. Dosud reference odkazují jen na mobilní kluziště ve venkovním prostoru. M. 
Koblasová apelovala na členy SK, resp. následně na radní, aby znovu přehodnotili výběr technologie, hrozí 
riziko, že zvolený systém nezvládne led v požadované kvalitě a tím „město přispěje“ k zániku 
krasobruslení a hokeje. 

Z následující diskuse vyplynulo, že již v minulosti na předchozích jednáních k vybrané technologii byla 
největším problémem absence obdobného projektu, nebylo možné diskutovat případné problémy, sdílet 
zkušenosti.  

Vzhledem k výše uvedenému zástupci hlavních uživatelů ledové plochy (hokej a krasobruslení) a správce 
sportoviště nesouhlasí s výběrem technologie, hlavním důvodem je vysoké riziko nedostatečné kvality 
ledu. 

Závěr: SK znovu doporučuje radě města přehodnocení celého projektu – výběr technologie pro zimní 
stadion a před konečným rozhodnutím zrealizovat diskusi uživatelů zimního stadionu, provozovatele 
a odborníků v dané oblasti.  
 
Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 



3. Návrh na udělení ceny města 

Z řad veřejnosti nebyl doručen žádný návrh na ocenění sportovního výkonu za rok 2020. Tato skutečnost 
souvisí s omezením sportu v době pandemie Covid – 19, většina sportovních soutěží se nedohrála nebo 
nebyla vůbec zahájena.  

Závěr: SK se po diskusi shodla, že vzhledem k pandemii Covid – 19 v letošním roce nepředloží žádný 
návrh na ocenění. 

Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

4. Akční plán na roky 2021 – 2022 

Předem byl členům komise zaslán zpracovaný návrh k připomínkování. SK akční plán prošla a domluvila 
se na drobných úpravách. K datu vzniku podkladů akčního plánu není jasné, jak bude pokračovat projekt 
rekonstrukce zimního stadionu a rekreačního bazénu Tyršova koupaliště. Změny, které by se měly 
promítnout i do rozpočtu města na letošní rok: SK doporučuje navýšit rozpočet na opravu stávajících 
šaten na letním stadionu (tribuna) z 250 tis. Kč na 500 tis. Kč. Více peněz by mělo být investováno i do 
úprav, oprav, doplnění sportovních hřišť ve městě.   

Závěr: SK doporučuje RM po zapracování výše uvedených změn akční plán na roky 2021 – 2022 

schválit.  

Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

5. Podklady pro studii letního a zimního stadionu  

Předem byl členům komise zaslán návrh podkladů pro studii, který byl sestaven k připomínkování 
v souladu s programem rozvoje města a strategického plánu rozvoje sportu. Podklady byly diskutovány 
mj. i s vedoucím odboru RISM. Po projednání ve SK jsou zapracovány změny:  

Prioritně řešit základní potřeby stávající oddílů působících ve sportovním areálu. 

V případně možností zohlednit nadstandartní potřeby oddílů (běžecký tunel – není prioritou), případně 
doplnit možnosti i pro jiné sporty (např. squash),  

Zpřehlednění části studie s budovami u zimního stadionu. 

Případný návrh dalších sportovišť (squash, místo pistolové střelnice stolní tenis, powerlifting – nyní jsou 
v nevyhovujících prostorách tělocvičny na nábřeží J. Wolkera, apod.).  

Závěr: SK doporučuje RM po zapracování výše uvedených změn podklady schválit. 

Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

6. Různé 
SK diskutovala o přemístění skateparku. Byl vznesen požadavek na vytipování vhodných pozemků města. 
Samotný skatepark je mj. již na hranici životnosti. Bylo by vhodné řešit v nejbližší době jeho obnovu, resp. 
vybudování nového. 

Závěr: SK doporučuje RM zajistit vytipování vhodných pozemků města pro vybudování nového 
skateparku. 
 
Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
SK byla informována o pozastavení projektu rekonstrukce chlazení zimního stadionu a Tyršova 

koupaliště - diskuse nad projektem.  



Závěr: SK doporučuje RM zajistit v případě pozastavení projektů ponechat co nejvíce finančních 
prostředků pro investice do sportovních zařízení.  
 
Hlasování k bodu:  PRO: 10  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
Zapsala: P. Zivrová      
    

 

 

 
 
 


