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Přítomní byli: Jan Jarolím, Dušan Kubica, Michal Vágner, Vít Zlámal, Zbyněk Wolf, Georgios Karadzos, 
Lukáš Backa, Martin Heřmanský 

Omluveni: Petra Zivrová, Vasilis Teodoridis, Pavlína Špatenková 

Program jednání:
v Umístění nového volejbalového hřìstě 

Možnost projektování sportovišť - konzultace k plánované studii a následně projektu 
obnovy letního a Zimního stadionu 

3. Provoz nového hřiště s umělým povrchem 
4. Využití běžeckého areálu na Stadionu pod Hankovým domem pro veřejnost iv zimě 
5. Rozpočet města na rok 2020 - sport 

1. 

2. 

vv 
1. Umístění nového volejbalového hristě 

Přítomnými členy sportovní komise byla diskutována otázka možného budoucího umístění 
volejbalového hřiště ve městě. Jako nejvhodnější povrch byla vzhledem ke způsobu využití 
(tréninkové hřiště pro volejbalový oddíl) označena antuka. 

Z možných lokalit vytipovaných na minulém Zasedání komise byly diskutovány lokality 
v vv 

umístění hřìstě v rámci rekonstrukce existujícího hristě: 

v areálu „U tramvaje" - p. p. Č. 1084/1 (vlastnictví -JUTA, a.s.) 
- v horní části areálu Tyršova koupaliště - p. p. č. 1910/4 (vlastnictví - město Dvůr 

Králové nad Labem) 
v areálu hřiště v Sylvárově - p. p. Č. 80/1 (vlastnictví - město Dvůr Králové nad Labem) 
v areálu bývalého hřiště v Žirecké Podstráni - p. p. č. 233/1 a 233/2 (vlastnictví - 

město Dvůr Králové nad Labem) 
v areálu hřiště „Na Bajráku“ - p. p. č. 835/3 (vlastnictví - město Dvůr Králové nad 
Labem) 

- v areálu softballového hřiště - p. p. č. 2638 (vlastnictví - město Dvůr Králové nad 
Labem) 

- Zahrada ZŠ Schulzovy sady - p. p. č. (vlastnictvi- město Dvůr Králové nad Labem) - Zázemí 

ve škole. 

vv vv/ 
Kromě toho byla následně diskutována i možnost vybudování nového hristě (hrist) „na 
Zelené louce", např. V ulici Seifertova (p. p. Č. 2251/1, 2240/21, 2240/22, 2240/26, 2240/25, 

2240/23).

1 

yn _- _--



V lokalitě areálu Tyršova koupaliště by u antukového hřiště hrozilo jednak zanášení antuky 
d ı n nv v ı ıv ı ı v vı vnv O bazenu koupalıste (bud na podrazkach nebo take vetrem prımo ze hrıstě), navíc by Zde 
bylo nutné poměrně radikálně ořezat větve stromů, které se nad pozemkem tyčí. 

Většina Z vytipovaných lokalit má však svá negativa spočívající bud' ve vlastnictví cizího 
subjektu (areál „U tramvaje") nebo v menší výměře pozemku při současném užíváníjiným 
oddílem (areál softballu). Ve všech uvažovaných lokalitách (kromě areálu softballu) navíc 
neexistuje žádné vybudované Zázemí (šatny pro převlečení, Sprchy,...), které by bylo nutné 
současně S rekonstrukcí hřiště vybudovat taktéž. Z. Wolf seznámil přítomné S nabídkou 
Společnosti AB CONT na pořízení kontejnerové buňky ke hřišti, jejíž Základní pořizovací cena 
se pohybuje v cenové hladině cca 350 tis. Kč. 

2. Možnost projektování sportovišť- konzultace k plánované studii a následně projektu 
obnovy letního a Zimního stadionu 

G. Karadzos informoval členy sportovní komise O svém telefonickém jednání S odborníkem 
na projektování sportovišť (viz Zápis Z minulé sportovní komise), jeho stanovisko k Zadání 
studie letního a Zimního stadionu, případně ijeho osobní návštěva na jednání sportovní 
komise, bude předloženo na příštím jednání komise. 

L. Backa následně reagoval na tento bod názorem, že je vždy potřeba udělat studii jako celek, 
nikoliv investice do koupališť ,,lepit” po kouskách, jako je tomu i nyní (vybudování hřiště 
S umělým povrchem v areálu letního stadionu, připravovaná investice do Změny chladícího 
média na zimním Stadionu, vybudování nových WC na Tyršově koupališti atd.). 
Z následné diskuze vzešlo, že problémem takového řešení obnovy sportovišťje výše 
finančních prostředků, kterou by město muselo mít na všechny tyto komplexní akce 
alokovány a S tím spojené přidělení priorit jednotlivým akcím, protože vše najednou 
jednoduše opravit a rekonstruovat nelze. 

3. Provoz nového hřiště S umělým povrchem 

Dalším bodem jednání bylo diskutování provozu nového hřiště S umělým povrchem V areálu 
letního Stadionu pod Hankovým domem. 
Ze strany G. Karadzosem bylo namítnuto, že není vyřešena otázka převlékání fotbalistů před 
a hlavně po trénincích (sprchy S teplou vodou). Jako přechodné řešení do doby vybudování 
zázemí přímo u nového hřiště (pravděpodobně rok 2020) se nabízí převlékání a sprchování 
v kabinách hokejistů, při jejich obsazení pak možnost převlékání a sprchování v tělocvičně 
SŠIS na Wolkerově nábřeží. 

4. Využití běžeckého areálu na stadionu pod Hankovým domem pro veřejnost iv zimě
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Ze strany L. Backy byl vznesen dotaz na možnost využití tartanové dráhy na stadionu 
pod Hankovým domem pro veřejnost iv Zimě, tedy v období, kdyje podle platného 
návštěvního řádu letního stadionu dráha Zavřena. Zároveň L. Backa nabídl i řešení, 

kdy by u případných běžců Z řad veřejnosti nebyl nutný dozor ze strany Technických 
služeb města, ale dotyční by bud' využívali Zámku na kód (který by od TSM obdrželi) 
anebo by si rovnou došli pro klíč od areálu na Zimní Stadion, kde by se zapsali a kam 
by následně klíč opět odevzdali. 
Z. Wolf byl komisí požádán, aby pro jednání rady města připravil Změnu provozního 
řádu letního stadionu, která by umožňovala využití běžecké dráhy i přes zimu, 

zároveň bude s městskou policií konzultována i možnost Zřízení kamerového dohledu 
na stadionu. 

5. Rozpočet města na rok 2020 - sport 

Přítomní členové se jednoznačně vyslovili pro to, aby v rozpočtu města pro rok 2020 
zůstaly zachovány částky vycházející Z přijatého návrhu rozvoje sportu města (např. 
navýšení příspěvku pro oddíly na částku 6 mil. Kč, zahrnutí částek na vytvoření studie 
sportovišť pod Hankovým domem, kabìn se sociálním zázemím u tréninkového hřiště 
atd.). 

U navrhované částky na studii sportovišť (750 tisíc Kč) a na vybudování kabin se 
sociálním zázemím u nového hřiště (500 tis. Kč) však doporučujíjejich prohození, 
vzhledem k odhadům, že finančně náročnější zřejmě bude budování Zázemí u nového

v 
hřistě. 

Dalšíjednání Sportovní komise se uskuteční až po shodě na termínu a oznámíjej všem 
členům P. Zìvrová.
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