
Zápis č. 2/2022 
 

ze společného jednání Komise stavebně-architektonické (KS-A), Komise životního prostředí (KŽP) a 
Komise sportu (KS) Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2022 od 16:00 hodin v objektu 
restaurace/občerstvení v areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Přítomni: 
 
Předseda KS-A:    
    Ing. arch. Ota Černý 
 
Členové Komise S-A:  

Ing. Jan Helbich, místostarosta města 
   Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí RISM 

Ing. Stanislav Janák 
MgA. Petr Kocourek, městský architekt 

Nepřítomni/Omluveni:   
    Luděk Krýza 
    Nasik Kiriakovský 
    Ing. Jiří Rain  

 
Hosté:    
 
Předseda KŽP:     
    Mgr. Linda Harwot, Ph.D. 
Členové komise ŽP:   
    Libuše Vonková, zastupitelka města 
    Hana Sedláčková 
Člen komise sportu:     
    Vít Zlámal  
 

Program 

 

1. Zahájení 
2. Prezentace a seznámení se s materiálem „Revitalizace Tyršova koupaliště | Koncepce | 02/2022“ 
3. Závěr 

 
Jednání komise stavebně-architektonické se konalo v restauraci (občerstvení) Tyršova koupaliště. 
 
1. 
Jednání komise bylo zahájeno v 16:10 hodin. jednání zahájil předseda KS-A Ing. arch.  Ota Černý a přivítal členy 
komise a další hosty z komisí KŽP a KS. 
 
2. 
Následně předal slovo městskému architektu, který prezentoval materiál "Revitalizace Tyršova koupaliště | 
Koncepce | 02/2022". Prezentace proběhla na základě doporučení Rady města (RM), kde byl tento materiál  
začátkem dubna 2022 také prezentován. 
 
Z materiálu: 
Koncepce revitalizace Tyršova koupaliště, materiál byl na projednání v RM začátkem dubna. Na RM bylo 
dohodnuto že tento materiál budu prezentovat před zastupiteli a komisemi (architektonicko-stavební a 
sportovní).  
Současně je v materiálu přehledně shrnuta historie a popsán současný stav areálu Tyršova koupaliště, včetně 
shrnutí z pořízené, zpracované a existující projektové dokumentace.  Materiál v této podrobné podobě  by měl 
sloužit pro potřeby a jako podklad pro zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele urbanisticko-
architektonického návrhu stavby (U-A studie)  RVT Tyršova koupaliště.  



Konkrétní návrh, včetně nutné participace s veřejností, bude již na vybraném zhotoviteli návrhu stavby (U-A 
studie). Studie bude následně vždy podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 
jednotlivých etap RVT areálu. 
Studie navrhne budoucí podobu RVT areálu včetně odstranění či rekonstrukce stávajících objektů a navrhne 
vhodné doplnění o nové objekty, vodní plochy (bazény) apod. Vznikne tak ucelená koncepce budoucího rozvoje a 
podoby areálu a jeho jasná vize i směřování.  
Necháme se překvapit s jakými vizemi, kreativnímu návrhy a konkrétními nápady vybraný zpracovatel přijde a 
jakou podobu dostane vybraná studie.  
Potenciál místa jako přírodně rekreační oblasti je značný. V současné době se jedná o 100 % letní (sezónní) areál.  
Koncepce RVT Tyršova koupaliště není vlastním návrhem řešení, nýbrž materiálem doporučující další postupné 
kroky v přípravě investic do revitalizace areálu.  
 
Městský architekt zpracoval materiál k následnému zadání zpracování studie na areál koupaliště. Prezentovány 
byly důležité aspekty, problémy a příležitosti v rozvoji areálu Tyršova areálu, jeho provozu, území a krajiny, které 
bude muset vybraný zpracovatel studie zohlednit, obdobné příklady areálů z ČR i zahraničí. Materiál obsahoval 
analytickou část historie areálu, stavebně technické specifikace a resumé stávající PD k rekonstruovaným a 
doplňovaným objektům. Následně byla prezentována Koncepce RVT areálu Tyršova koupaliště, která obsahuje 
doporučení k zadání, následnému postupu k výběru zpracovatele a navazujících dalších dílčích kroků. 
Po skončení prezentace proběhla diskuse k dalšímu kroku tzn. Zpracování zadání a vyhlášení VŘ na zpracovatele 
urbanisticko-architektonické studie Revitalizace areálu Tyršova koupaliště, která by měla být projednána v RM, 
ZM a následně prezentována širší veřejností. 
 
Doporučení MA: 
Harmonogram a předpokládaný postupu revitalizace areálu koupaliště, * termíny vychází ze zpracovaného 
materiálu, dojde k logickému posunu: 

do 05 / 2022  Dendrologický průzkum areálu koupaliště, 
   Geodetické zaměření areálu, 
   Stávající objekty zaměření a pasport stávajícího stavebně technického stavu objektů; 

03-04/2022  předpoklad vyhlášení VZMR, nebo soutěžního workshopu 

I. polovina 2022 Návrh stavby, studie (STS),  
   * v rámci studie stavby návrh intervence do areálu v podobě "Hravá části při dětském  
   brouzdališti" do 05/2022; 

II. polovina 2022 Projektová dokumentace pro zadání stavby "Rekonstrukce objektu technologie a šaten při 
   vstupu  do areálu"; 

I.Q 2023 (do 05/2023) Realizace stavby Rekonstrukce objektu technologie a šaten při vstupu do areálu"; 

Konkrétní postup a detailnější koncepce přípravy stavby bude obsahem projektové přípravy stavbu 
"Revitalizace Tyršova koupaliště", výkonové fáze (etapy) Územní studie (ÚS, z podnětu nebo na žádost), návrh 
(studie) stavby (STS). 
 
Doporučený postup zadání zakázky: 

Vzhledem k rozsahu a složitosti doporučuji výběr ze dvou předložených variant zadání zakázky v režimu VŘ. Výběr 
zhotovitele doporučuji následujícím postupem soutěží o návrh: 
A.  Nabídka, cena + práce + přístup 
 Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek: 
 Celková nabídková cena bez DPH   váha 50-  30 %; 
 Referenční projekty     váha 20-  40 %; 
 Profesní přístup     váha 10-  30 %; 
 Celkový součet jednotlivých kritérií je       100 - 100 %. 

nebo 

B.  Soutěžní dialog, workshop 
 Žádosti o účast a následně vybráni 3 nebo 5 zpracovatelů návrhu. 

Městský architekt doporučuje a preferuje variantu B. soutěžní dialog. 
 
Časová náročnost 
Předpokládaná časová náročnost nezbytná pro zpracování  "Revitalizace Tyršova koupaliště", Urbanistické studie 
(ÚS), případně návrhu stavby, studie (STS) dle velikosti a obtížnosti řešeného území. 
 1. VF Doplňující průzkumy a rozbory (25%)  378 hod.  



 2. VF Návrh řešení    (60%)             1. 136 hod.  
 3. VF Úprava a vydání čistopisu (20%)   252 hod.  
 Celkem (z podnětu)               (100%)            1. 764 hod.           
 Celkem (na žádost)               (100%)            2. 520 hod.           
 
Hodnota plnění: 
Předpokládaná hodnota plnění (zakázky) je do 2,0 mil. Kč (bez DPH). 
 
Další doporučení MA pro zadání U+A studie: 

- Vzhledem k tomu, že kvalitní celoročně provozovaná dostupná sauna ve městě prakticky nefunguje (např. 
 pouze pro větší skupiny, bez ochlazovacího bazénku apod.) je návrh na wellness tohoto typu na koupališti 
 vítaný. Saunou nedisponuje ani Safari park. Je tedy ke zvážení prověřit možnost propojení obou areálů i za 
 účelem rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky / ubytované v Safari parku. Každopádně je nezbytné řešit 
 provoz nezávislý na sezónním provozu koupaliště. 

- Zaměřit se na provoz sportoviště (a údržbu s ohledem na zeleň, která míčovým sportům a pískovišti úplně 
 nepřeje) - opět možné autonomní fungování a přístup mimo provozní dobu koupaliště. Ideálně ale i s 
 dostupným WC. Město totiž postrádá (a samo neprovozuje) beachvolleybalové hřiště, volejlbalové nebo 
 basketbalové hřiště, viz. !Analýzu sportovní infrastruktury ve městě". 
 Uvažuje se zřízením Skate parku (v budoucnu se zastřešením pro celorořní provoz) a pump track dráhou 
 se servisním mobiliářem pro cyklisty. 
- V navazující jihovýchodní části před areálem uvažováno se zřízením plochy pro sezónní ubytování 
 (tábořiště, sociální zázemí, stání pro karavany, ubytovací buňky). Parkově a krajinářsky upravená 
 volnočasová plocha v krajinně. Současně v návaznosti na bezejmennou vodoteč se navrhuje založení 
 přírodní vodní nádrží (s retenčním objemem) s povallovým upraveným břehem (přírodní koupání, vodní 
 atrakce pro děti, koupání psů apod.). Současně se navrhuje zřízení naučné stezky "CESTA VODY" 
 pokračující příměstskou krajinou ve směru do místní části Lipnice. Počátek vycházkové trasy u přírodní 
 nádrže. 
- Zvážit jak použít (*aktrualizovat, reyklovat apod.) již zpracovanou (stávající) PD na rekreační část bazénu 
 (nerez krátký). Na zpracovateli urbanistické studie RVT. Tyršova koupaliště. 
 
Závěr: 
Komise stavebně-architektonická doporučuje vypracovat zadání pro VŘ a následně vyhlásit VŘ jako soutěžní 
dialog, workshop (varianta B.) na zpracovatele části PD urbanisticko-architektonické studie na „Revitalizaci 
Tyršova koupaliště“. 
 
KS-A NA ZÁVĚR JEDNÁNÍ NEBYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ. 
 
4. 
Po rozpravě k účasti členů KS-A a schopnosti hlasovat a přijímat doporučení a závěry (usnášení schopnost),.  
předseda KS-A ukončil jednání. Závěr a skončení jednání KS-A v 17:45 hodin. 
 
 
V Praze 8 | DKnL, dne 15. 06. 2022 | 16. 06. 2022 + 17. 06. 2022 
 
Zapsal: 
MgA. Petr KOCOUREK, Městský architekt DKnL        
 


