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1. ÚVOD 

Plánování patří k rozhodujícím procesům koncepčního řízení rozvoje města. Mezi důležité 
oblasti, na které se při plánování rozvoje města nesmí zapomínat, patří bezpochyby i volný čas 
a sport. 

Sportem je podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, 
každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti 
klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, 
upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, 
a to individuálně nebo společně. 

2. ÚKOLY OBCÍ V OBLASTI SPORTU  

Úkoly obcí v oblasti sportu vymezuje § 6 zákona č 115/2001 Sb., o podpoře sportu.  

1. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
i) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

2.  Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a 
zajišťuje jeho provádění. 

Novelizací uvedeného zákona, která nabyla účinnosti 1.1.2017, bylo doplněno přechodné 
ustanovení, které říká, že plán rozvoje sportu zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Plán tak musí být zpracován do 30.6.2018. Žádné sankce za 
nedodržení nejsou stanoveny. 

Podle § 6a plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory 
sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění 
dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení 
prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.  

Protože v současné době není jednoznačně stanovena a ukotvena struktura plánu rozvoje 
sportu, jeho rozsah, délka ani období působnosti, je zpracován tento krátkodobý plán pouze 
na rok 2018. Jeho cílem je ukázat priority v oblasti podpory a rozvoje sportu ve Dvoře Králové 
nad Labem v roce 2018. Střednědobý, případně dlouhodobý plán může být zpracován 
následně.  

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE SPORTU 

Zpracování předloženého Plánu rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 
vychází z následujících dokumentů: 

• Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 

• Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem na roky 2019 – 2026 

• Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 
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Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem představuje základní plánovací dokument a 
zároveň nástroj pro koncepční řízení rozvoje města. Schválen byl 8. března 2016. Zpracován 
byl pomocí principů komunitně vedeného místního rozvoje, kdy se procesu tvorby účastní 
široké spektrum místních aktérů (občané, podnikatelé, zájmové organizace a další). Na základě 
detailního poznání stávajícího stavu dokument určuje postup a stanovuje konkrétní kroky, jak 
naplnit stanovené cíle. 

Strategický plán rozvoje města pro město Dvůr Králové nad Labem na roky 
2019 – 2026 

Ve strategickém plánu byla Vize rozvoje sportu ve Dvoře Králové nad Labem formulována 
následovně: 

Rozvojem hlavních sportovních areálů – letního a zimního stadionu a stadionu Podharť může 
město nabídnout podmínky jak sportovním spolkům, tak široké veřejnosti pro neformální a 
neorganizované aktivity. Pokud se městu nepodaří odkoupit pozemky v lokalitě Podharť, bude 
intenzivně usilovat o nalezení alternativní lokality. Město bude následně rozvíjet své areály 
za účelem jejich multifunkčního využití, které je předpokladem jak ekonomické, tak 
společenské efektivnosti. Vzhledem k poloze obou areálů by měla většina obyvatel města 
sportovní areál v docházkové vzdálenosti do 15 minut chůze. Město by rozvojem areálu 
v Podharti zároveň vyřešilo problém absence tréninkové plochy pro fotbal, který patří 
k nejpopulárnějším sportům u královédvorské mládeže. 

DKNL se bude dále soustředit na vybudování zóny aktivního odpočinku v extravilánu města, 
čímž bude zároveň saturovat poptávku po rozvoji cyklo a in-line stezek. Prostřednictvím 
doplňkové infrastruktury (odpočívadla, workoutové prvky, pítka) bude město cílit na rodiny 
s dětmi a starší obyvatele. Žádoucí je napojení zóny na okolní atraktivity – zde se nabízí dvě 
varianty lokalit – severozápadní „v Borovičkách“ (předpoklad realizace cyklostezky DKNL – Les 
Království), nebo jihovýchodní (předpoklad cyklostezky DKNL – Kuks). Areál bude možné využít 
také v zimních měsících pro běh na lyžích, který je populární jak u dospělých obyvatel města, 
tak mezi mládeží. 

Dalším pilířem rozvoje sportu jsou sportovní zařízení DDM Jednička a škol, která budou 
postupně přizpůsobována k využití v odpoledních a večerních hodinách pro veřejnost. 
Předmětem zájmu budou rovněž zařízení spolků, která jsou ve většině případů 
v nevyhovujícím stavu. 

Samotné město se bude prostřednictvím svých zaměstnanců a organizací intenzivněji podílet 
na rozvoji sportu také neinvestičními opatřeními. DKNL má dobré předpoklady pro užší 
propojování oblasti sportu s komerčním sektorem. Tento potenciál se promítne jak v získávání 
externích zdrojů k financování sportu, tak v různých formách partnerství, pořádání akcí, 
programů nebo iniciativ, jejichž cílem bude zapojení veřejnosti. Město efektivněji využije také 
propojení CR a sportu, mimo jiné spoluprací či partnerstvím s poskytovateli služeb v oblasti 
cestovního ruchu. 
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Akční plán 

▪ Akční plán určuje konkrétní projektové záměry, které naplňují jednotlivé opatření a 
aktivity stanovené v příslušném strategickém cíli uvedeném v programu rozvoje města. 
Obvykle se zpracovává se na krátké období 1–2 let. Projektové záměry zařazené do 
akčního plánu musí být kryty rozpočtem, případně musí mít zajištěn jiný zdroj 
financování. 

Zdroj: Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 

▪ Akční plán bude základním nástrojem pro implementaci plánu rozvoje sportu, 
prostřednictvím akčního plánu by mělo dojít k postupnému naplnění formulované vize, 
prioritních oblastí a priorit. Akční plán pro každý následující rok co nejpodrobněji 
upřesňuje dílčí kroky (opatření) realizace, včetně časového rámce jejich plnění. 
Předpokladem uskutečnění akčního plánu je jeho ukotvení ke schvalovanému 
rozpočtu města pro následující rok, čímž by mělo být zajištěno jak finanční krytí 
konkrétních opatření, tak podpora ze strany aktuální politické reprezentace. Tvorbu a 
schválení akčního plánu pro následující rok je vhodné uskutečnit nejpozději do měsíce 
září nebo října (pro akční plán následujícího roku), před přípravou a schvalováním 
rozpočtu města. 

Jakým způsobem by měl být Akční plán formulován? 

Na tvorbě akčního plánu pro příslušný rok by se měli podílet aktéři z oblasti sportu, zejména 
pak pracovníci MÚ, sportovní komise či provozovatelů sportovních zařízení. Předpokladem 
úspěšné a efektivní implementace je nastavení systému, jenž vymezí jednotlivé role, 
povinnosti a koordinaci mezi zúčastněnými aktéry. V průběhu tvorby akčního plánu by mělo 
proběhnout minimálně dvakrát setkání zodpovědných pracovníků, případně veřejné 
projednání návrhu s vybranými aktéry z oblasti sportu. Akční plán by měl být poté, nejpozději 
do konce přecházejícího kalendářního roku schválen zastupitelstvem města.  

Zdroj: Strategický plán rozvoje sportu pro město na roky 2019 - 2026 
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V oblasti sportu byly v minulosti (od roku 2017) v aktuálním akčním plánu (Program rozvoje 
města Dvůr Králové nad Labem 2016 – 2022 a Strategický plán rozvoje sportu pro město na 
roky 2019 – 2026) zařazeny tyto projektové záměry: 

Projektový záměr Odhadované 
náklady 

Období 
realizace 

Skutečnost v roce 2021 

Vybudování cyklostezky 
v úseku Stanovice – Žireč 

30 mil. Kč 2017–2018 V akčních plánech se opakuje - nyní 
je připravená dokumentace. 

Aktuálně podaná žádost o dotaci – 
případná realizace r. 2022. 

Výměna chladicího 
zařízení v objektu 

zimního stadionu a 
stavební úpravy zázemí. 

25 mil. Kč 2017–2018 V akčních plánech se opakuje – nyní 
je dokumentace připravena – 
stavební povolení, připravuje se 
žádost o dotaci. Aktuálně je město 
připraveno realizovat i bez dotačních 
prostředků.  

Probíhá diskuse k systému chlazení. 

Oprava střechy bývalých 
šaten za kuželnou 

0,5 mil. Kč 2018 Realizováno. 

Nákup rolby na úpravu 
ledu – zimní stadion 

3,9 mil Kč 2018 Realizováno. 

Tyršovo koupaliště - 
rekonstrukce 
provozního objektu 

0,5 mil. Kč 2018 Nerealizováno.  

PD Rekonstrukce 
Tyršovo koupaliště - WC  

a provozního objektu 

(brouzdaliště) 

330 tis. Kč 2018 V akčních plánech se opakovalo. 
Zpracována studie. 

Zastřešení proluky u 
stadionu 

360 tis. Kč 2018 Realizováno. 

PD rozšíření hlavní 
tribuny a ozvučení 
letního stadionu 

100 tis. Kč 2018 V akčních plánech se opakuje. 

Realizováno částečně (jen ozvučení). 

Pořízení buňky jako 
pokladny a místnosti pro 

službu konajícího 
pracovníka - letní stadion 

100 tis. Kč 2018 Realizováno. 

Hřiště v přírodním stylu 
MŠ Drtinova (pracoviště 
Drtinova – vlastní podíl, 

Dvořákova – podíl 
státního rozpočtu)  

800 tis. Kč 2019 - 2020 Realizováno. 
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PD aktualizace 
rekonstrukce 2. 

plaveckého bazénu 

0,5 mil. Kč 2019 - 2020 Dokumentace pro změnu stavebního 
povolení byla aktualizovaná, 
následně bylo projednáno se 

stavebním úřadem. Zbývá zpracovat 
prováděcí dokumentaci pro výběr 

zhotovitele. 

Probíhá diskuse k podobě 
rekonstrukce. 

PD modernizace zázemí 
brouzdaliště, 

provozního objektu, 
zpevněných ploch 

300 tis. Kč 2019 - 2020 Nerealizováno 

PD zateplení a výměna 
oken tělocvična nábřeží 

J. Wolkera 

350 tis. Kč 2019 - 2020 Probíhá realizace – dokončuje se. 

6,2 mil. Kč 

Úpravy zimního 
stadionu dle požadavků 
Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru 

0,5 mil. Kč 2019 - 2020 Bylo zpracováno jako součást PD na 
výměnu chlazení a spolu s výměnou 
chlazení se práce budou realizovat.  

 

Sportovní hřiště s 
umělým povrchem na 

letním stadionu 

3,5 mil. Kč 2019 - 2020 Realizováno. 

6 mil. Kč 

Nové WC Tyršovo 
koupaliště  

0,5 mil. Kč 2019 – 2020 Realizováno. 

3,9 mil. Kč 

 

Další zrealizované projekty: 

• Rekonstrukce podlahy sportovní haly ZŠ Strž – 2020, 2 mil. Kč 

• Nové asfaltové hřiště na streetball, Strž – 2020, 790 tis. Kč 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, které projekty, aktivity se nepodařilo realizovat. Na rok 2021 jsou 
v rozpočtu města schváleny následují částky. 

 

ROK 2021 

10 – doprava 

800.000 Kč 
 
 
 

Cyklostezka Labská stezka 
úsek Vorlech – Verdek PD 
úsek Stanovice –Žireč PD 

16 – kultura a vnější vztahy 

7.000.000 Kč Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 
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30.000 Kč Příspěvky ad hoc – předpoklad  

37 - Opravy a udržování majetku města 

4.200.000 Kč Výměna oken v tělocvičně na nábřeží J. Wolkera 

250.000 Kč PD - revitalizace dopravního hřiště  

3.000.000 Kč Rekonstrukce hřiště a oprava omítek ve vnitřním nádvoří - gymnázium 

38 - Správa majetku města 

8.150.000 Kč TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť (v tom) 
5.070.000 Kč zimní stadion        

2.000.000  Kč  koupaliště  

900.000  Kč  letní stadion            

50.000  Kč skatepark 

130.000  Kč softball  

250.000 Kč Oprava stávajících kabin na letním stadionu – malování 

40 – stavebnictví 

1.000.000 Kč Tyršovo koupaliště – rekonstrukce 2. plaveckého bazénu 

500.000 Kč Studie pro letní a zimní stadion 

300.000 Kč Vrhačský sektor – tréninkové hřiště 

11.000.000 Kč Rekonstrukce zimního stadionu, spolufinancování I. Etapy (výměna chlazení – 
25.mil Kč)  

400.000 Kč Revitalizace pláště zimního stadionu PD – v návaznosti na studii 

  

  

36.880.000 Kč CELKEM 

 
Komentář ke schválenému rozpočtu: 

1.  

Aktuálně je pozastavená realizace rekonstrukce zimního stadionu (v rozpočtu 11 mil. Kč). Hlavním 
důvodem je výměna chlazení, za technologii ICEGRID, kdy realizace je před zadáním výběrového řízení 
(vše připraveno vč. stavebního povolení). S navrhovaným výběrem technologie nesouhlasí zástupci 
hlavních sportovních oddílů, kteří využívají ledovou plochu, vč. provozovatele sportoviště.  

JUDr. Michaela Koblasová se aktivně zajímala o názor odborníků, kteří se zabývají chlazením na zimních 
stadionech a všem radním a zastupitelům rozeslala jejich vyjádření. 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. JUDr. M. Koblasová apeluje 
na radní, zastupitele, aby přehodnotili výběr technologie. Hrozí riziko, že zvolený systém nezvládne led 
v požadované kvalitě a tím „město přispěje“ k zániku krasobruslení a hokeje. 

2. 

Sportovní komise RM připravila podklady pro zadání studie prostoru letního a zimního stadionu. Podle 
výsledků studie bude nutné doplnit případný návrh rozpočtu na rok 2022. Největším problémem 
v prostoru letního stadionu zůstává tribuna a absence zázemí u hřiště s umělým povrchem.  
Přesunutím vrhačského sektoru mizí volejbalové hřiště. Špatné podmínky mají kuželkáři. Není prostor 
pro případné další sporty. Předpokladem je, že v dalších letech bude zpracována dokumentace 
k zadaným studiím a postupně se budou projekty realizovat s případným využitím dotačních programů. 
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Aktuálně je nutné alespoň uvést kabiny na tribuně do odpovídajícího stavu (vymalování, obnova 
zařízení), v rozpočtu je aktuálně částka 250.000 Kč, v červnu podán návrh na navýšení rozpočtu na 
500.000 Kč). 

Podrobnosti v dokumentu – podklady pro studii. 

3. 

Je připraven projekt k rekonstrukci rekreačního bazénu Tyršova koupaliště. K tomu bude probíhat 
schůzka zastupitelů a znovu diskutován další postup. V této souvislosti by měla být navržen i 
harmonogram k opravě, obnově dalšího souvisejícího zázemí – nerealizované projekty v předchozích 
letech ve spolupráci s TSM. Po domluvě harmonogramu bude nutné zapracovat do rozpočtu na rok 
2021, 2022. 

4.  

Další prioritou je zaměření se na využití stávajících hřišť ve městě - oprava, údržba, obnova, revitalizace 
– bude řešeno ve spolupráci s TSM. 

Nejen z provozních důvodů vybrat lokalitu, kam by mohl být přesunutý skate park (vzhledem 
k technickému stavu toho stávajícího, bude vhodné řešit realizaci vybudování nového). 

5. 

V průběhu roku 2021 bude diskutován projekt úpravy běžeckých tratí v okolí Dvora Králové nad Labem 
– v případě odpovídajících sněhových podmínek. Je nutné prodiskutovat se všemi aktéry a navrhnout 
vhodný systém. Podle toho řešit případný rozpočet (zatím návrh od roku 2022 - v rozpočtu částka cca 
30.000 Kč).  

V následující tabulce je uveden možný předpokládaný harmonogram akcí, kde je znám předpokládaný 
rozpočet i jeho návrh na rok 2022.  

ROK 2022 

16 – kultura a vnější vztahy 

7.000.000 Kč Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 

30.000 Kč Příspěvky ad hoc - předpoklad 

30.000 Kč Úprava běžeckých tras 

37 - Opravy a udržování majetku města 

1.000.000 Kč Drobné opravy a údržba tělocvičen a hřišť, které spravují školy 

  

38 - Správa majetku města 

8.150.000 Kč TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť (v tom) 
5.070.000 Kč zimní stadion        

2.000.000  Kč  koupaliště  

900.000  Kč  letní stadion            

50.000  Kč skatepark 

130.000  Kč softball  

250.000 Kč Oprava stávajících kabin na letním stadionu – malování 

40 – stavebnictví 

300.000 Kč PD zázemí hřiště s umělým povrchem dle studie 

30.000.000 Kč Zahájení realizace Labské cyklostezky (dotační program) – bez dotace bude 
nutné hledat jiné zdroje 
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500.000 Kč PD revitalizace atletického a zimního stadionu dle studie 

  

47.260.000 Kč CELKEM 

 

Tento plán byl schválen Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem 
usnesením č. Z/364/2021 – 15. ZM ze dne 10.06.2021. 

 

 

 

 


