
Město Hrádek 
Podatelna 
Náměstí 8. května 270 
Nová Huť 
338 42 Hrádek u Rokycan 

V Hrádku 16.5.2020 
 

VĚC: Návrh TJ Hrádek na zařazení projektu výstavby “Sportovní haly” do strategického plánu             
města 
Vážení zastupitelé, členové TJ Hrádek, občané,  

tímto návrhem se, v rámci naší činnosti, obracíme na současné vedení města. Návrh za TJ Hrádek                
předkládám jako zastupitel, předseda TJ Hrádek a člověk, který se aktivně věnuje problematice sportu na               
úrovni spolkové činnosti více jak 10 let. V návrhu využíváme bohaté osobní zkušenosti a jsou zde                
zapracovány i návrhy členů prezentované na vedení TJ Hrádek, které se problematikou dlouhodobě zabývá.              
TJ Hrádek tímto počinem chce aktivně přispět k návrhu strategického plánu, ve prospěch všech obyvatel               
našeho města. 
 

Předseda finančního výboru MUDr. Richtr v roce 2019, ve svém dopise určeném pro všechny členy TJ                
Hrádek oznámil, že město chce stavět sportovní halu. S tímto mým nápadem nutnosti výstavby nové sportovní                
haly v našem městě jsem ho seznámil 28.1.2019 na jednání Finančního výboru, kdy jsem jako host                
promlouval k problematice TJ a jejího rozvoje.  

Je dobře, že ve zmíněném dopise, přijal mou myšlenku a výstavbu tímto přímo podpořil, za což jsem                 
rád a věřím, že v této myšlence bude i nadále vyvíjet aktivitu směrem k realizaci. Ve strategickém plánu                  
rozvoje města však tato myšlenka není zapracována, což nás překvapilo a vnímáme že je to velká škoda !                  
Díky dynamičnosti dokumentu věříme, že snaha vedení bude tento nedostatek napravit. Rádi bysme tedy tuto               
skutečnost za celou TJ připomněli, a navázali na zmíněný dopis předsedy finančního výboru. Pokusíme se               
tedy v krátkém rozboru zmínit přínosy i negativa a nastínit podobu spolupráce na tomto projektu. Ve                
strategickém plánu rozvoje TJ Hrádek je výstavba haly zapracována již několik let. Výkonný výbor TJ Hrádek                
pověřil předsedu podniknout kroky, které povedou k případné realizaci. 
 
Problematika: 

Město jako takové nedisponuje žádnými sportovními plochami ve svém vlastnictví a neorganizuje ani             
žádnou sportovní činnost. To se odrazilo i v našem nově schváleném strategickém plánu města, kde z                
pohledu TJ nenalézáme žádnou konkrétní informaci o rozvoji, spolupráci a dalším rozšiřování možností             
sportovních aktivit. Tento fakt vnímáme, jako nesoulad se současnými potřebami obyvatel a se současným              
trendem životního stylu a podpory možností aktivního pohybu obyvatel v rámci snižování obezity u dětí i                
dospělých a také nabídnout nové možnosti pohybu jako prevenci civilizačních chorob u dospělých. Tento trend               
podporuje světová zdravotnická organizace a samozřejmě i zákony ČR, které přímo pamatují na rozvoj a               
podporu sportu. Díky tomu je možnost čerpat i množství dotačních titulů zaměřených tímto směrem.  
 

Dlouhodobě se TJ snaží všechny seznamovat se situací v oblasti spolkové činnosti TJ Hrádek. Znovu               
to rádi zopakujeme zde. Areál TJ Hrádek dlouhodobě nemůže nabízet žádné nové sportovní aktivity, protože               
možnost získat finanční prostředky na obnovu, revitalizaci a samotnou bazální činnost je stále             
komplikovanější.  

Podpora od města zajistí z části bazální provoz pro současné členy a sportovce spolu s využitím                
veškerých prostředků získaných výběrem příspěvků, které u nás máme na poměrně vysoké hranici únosnosti.              
Naše organizace již několik let pravidelně žádá o dotační tituly i jinde než u města a poměrně se nám daří, ale                     
je možné žádat jen o částky, u kterých jsme schopni financovat spoluúčast která je vždy minimálně 20%. Tím                  
jsou poměrně jasně nastavena naše maxima. Díky tomu, že nejsme schopni vytvořit finanční rezervy, nelze               
žádat o přestavby a zásadní rekonstrukce. Náš rozpočet se snažíme udržet vyrovnaný, ale spíše se               
pohybujeme v lehké ztrátě. Což je vlastnost většiny sportovních “dobrovolných” spolků. 
  



Za zásadní považujeme to, že ve městě zcela absentuje možnost zapojit se do nových moderních               
sportů s celoročním provozem !!! 

Vše by vyřešila právě výstavba moderní sportovní haly odpovídající současným trendům tak, aby             
nabízela široké možnosti využití v oblasti sportu, kultury, relaxace a ubytování. To vše má TJ připravené, a                 
ráda by se dohodla na podobě spolupráce a realizace. Do projektu může TJ Hrádek vstoupit jako partner                 
nabízející zásadní komoditu “vlastní pozemek” a zároveň přístup k dotačním titulům s nejnižší procentuální              
spoluúčastí. Jsme schopni využít naše bohaté zkušenosti k maximální vytíženosti haly, turnaji a akcemi tak,               
aby provoz byl maximálně rentabilní. 
 
Zamyšlení nad variantami, modulární výstavba versus komplexní projekt 
V úvodu se TJ zamýšlí nad problematikou výstavby a předkládá k zamyšlení několik variant. 

● Varianta “základ”, zde se jedná o možnost výstavby haly se základním vybavením a jedním hřištěm               
rozměrově o velikosti minimálně házenkářského hřiště (40mx20m), které by sloužilo více sportům se             
světlou výškou haly splňující podmínky pro Volejbal a Badminton což je dle mezinárodních pravidel              
12,5m (v případě varianty “základ” by zde definitivně chyběl prostor pro fitnes tělocvičnu, posilovnu a               
zřejmě i jakékoliv další zázemí). Tento typ haly by měl být nepodkročitelným základem. 

● Varianta “modul”, zde se jedná o možnost modulární výstavby, k základní hale by v budoucnu mohlo                
být dostavěno další vybavení, které by rozšířilo možnosti využití sportovní haly. Jednalo by se o šatny                
pro venkovní prostory, o saunu a relaxační zázemí pro obyvatele, popřípadě o ubytovací zázemí. 

● Varianta “komplet”, zde by se jednalo o projekt v maximálním rozsahu využití, kde by se využilo                
výstavby all-in-one, a v jednom procesu. V níže uvedeném textu se zamýšlíme nad variantou komplet,               
který by nabídl maximum služeb a eliminoval případné riziko, že na další kroky výstavby by v případě                 
zrušení dotačních titulů nemuselo již dojít.  
 
 

  
Ilustrační foto, minimální požadovaný rozměr hrací plochy pro multifunkční využití by měl být 40m x 20m  

 
 
 
 



Sportovní hala “komplet” by mohla nabízet nasledující možnosti: 
● součást haly by byla velká sportovní plocha umožňující multifunkční využití v rámci uzpůsobení na              

několik typů herních ploch. 
(halová kopaná, futsal, házená, nohejbal, tenis, floorbal, badminton, košíková, volejbal, stolní tenis,            
cvičení s dětmi, umístění boxovacího ringu atd.) 

● počítáme také s využítím plochy a prostor haly ke kulturním akcím, plesy, koncerty, semináře, výstavy,               
sportovní klání místních organizací s požadavky na větší prostor (např. letečtí modeláři, kynologové -              
výstavy, taneční soutěže) což se domníváme, že v našem městě zcela chybí, a prostor KD je kapacitně                 
nedostačující. 

● v zázemí haly by mohla být součástí budovy i sauna s relaxační zónou a autonomním provozem,                
masáže, malé tělocvičny pro kondiční fitness, posilovna, klubovna ( i s možností venkovního posezení) 

● pokud chceme nabízet komplexní služby, bylo by dobré do prostoru haly umístit i ubytovací prostory               
pro kapacitu minimálně jednoho autobusu se zohledněním požadavků na ubytování pro dívky i             
chlapce, což by rozšířilo možnosti využití samotné haly, ale zvýšilo by to i návštěvnost našeho města.                
(soustředění či výměnné pobyty, školy v přírodě, hasiči, spolky, krizové ubytování města) nedílnou             
součástí by tedy měl být i prostor s nabídkou gastronomických služeb (snídaně, večeře, občerstvení na               
akcích) 

● musíme pohlížet i na ekonomickou stránku provozu v rámci celého areálu TJ a tak navrhujeme               
současně vybudovat v hale šatny pro sportovce využívající vnitřní i venkovní prostory (fotbalové hřiště,              
beach volejbal, ovál pro běžce (plánována in-line dráha), tak aby vše odpovídalo současným             
požadavkům sportovních organizací (FAČR, ČUS a dalších) a zároveň, aby byly splněny hygienické             
normy. 

● areál by vyžadoval stálou přítomnost odpovědné osoby, dohled a údržbu, bylo by tedy dobré              
neopomenout byt pro správce. 
 

 
Ilustrační foto 

 
 
 
 
 



SILNÉ STRÁNKY (interní faktory) 
● Hala by nebyla jen místem pro sportovní využití, ale zároveň místem pro společenská setkání.              

Nabízela by zcela nové možnosti sportovního vyžití a prostorově by měla vyhovovat nejmodernějším             
sportům. Díky maximálnímu prostoru se nabízí nepřeberné množství využití i v rámci kulturního vyžití.              
To vše v rámci spolupráce mezi městem, městskými spolky, školou a také mezi externími žádostmi o                
využití haly ze strany sportovních organizací FAČR, ČUS atd.. 

● TJ Hrádek myslí i na děti docházející do školní zařízení ZŠ Hrádek a uvědomuje si, že prostor školní                  
tělocvičny stačí, s omezením, na školní aktivity, ale již nemůže vyhovět požadavkům na pořádání              
sportovních turnajů a větších akcí. Zde se nabízí dopolední využití právě školskými zařízeními. 

● V našem městě absentuje možnost ubytovací kapacity, což by hala mohla vyřešit.  
● V dnešní uspěchané době se také nesmí zapomenout na možnost relaxace, odpočinku a uvolnění,              

nabídka “saunového světa” (suchá sauna, infrasauna, pára, ochlazovací zóna s bazénkem, zázemí pro             
masáže a další služby) s autonomním provozem, by jistě ocenila široká veřejnost. 

● Další silnou stránkou je pak úspora ve výši cca 300.000,- Kč v rámci možného “odstavení tribuny” coby                 
zázemí pro členy a sportovce docházející sportovat do areálu TJ. Ta by se dala pronajmou k dalšímu                 
využití. Byla by vhodná i na přestavbu prostor pro chybějící služby v našem městě nebo lze uvažovat o                  
zapojení našich občanů do diskuze o nejlepším možném využití této stavby.  

● V případě, že ubytovací prostory by neřešila výstavba multifunkční haly, dalo by se uvažovat o               
přestavbě tribuny na chybějící ubytovací kapacity v rámci případné druhé etapy. Ubytování by tak bylo               
odděleno od haly provozně i finančně. 

● Nelze opomenout fakt, který nás trápí nejvíce, a to úbytek aktivních sportovců v rámci spolkových               
soutěží a s tím souvisí celkový pokles členské základny. Nové zázemí by zmíněnou situaci mohlo               
změnit. Fakta hovoří jasně, a nemusíme chodit daleko. Nové areály v blízkém okolí zaznamenávají i               
větší zájem o sportování v těchto zařízeních a vede to ke zvýšení zájmu o sport a o členství ve spolku.                    
A to nejen z řad místních, ale také z blízkého okolí. 

● TJ Hrádek přichází s nabídkou vyhovujících pozemků na výstavbu moderní haly v samotném středu              
města v bezprostřední blízkosti Základní školy se samostatným napojením na obchvat města s             
přístupem na dálniční síť ČR, kdy cesta z Rokycan do Hrádku nyní trvá cca 5 minut. 

● Financování výstavby lze v současnosti krýt dotačními tituly z několika zdrojů. Nejvýhodněji lze zatím              
získat dotace pro spolky a sportovní organizace. Zde je doposud spoluúčast kolem 30%. (U měst, podíl                
přesahuje cca 50%) 

● Možnost získání nových pracovních příležitostí 
● Zvýšení zájmu o město Hrádek, cestování za sportem, moderní sportovní areál (turismus, spádová             

obec pro sport a relaxaci) 
● TJ Hrádek nabízí možnost přijmout garance udržitelnosti a zachování haly pro TJ a město 
● V nejbližším okolí se nenachází podobně koncipovaná sportovní hala s tak širokými možnostmi využití 

 
Ilustrační foto 



 
SLABÉ STRÁNKY (interní faktory) 

● Nákladné projektové zpracování (lze krýt dotacemi) 
● Nad rámec současných finančních možností TJ 
● Finanční nákladnost výstavby  
● Nelze řešit svépomocí 
● Zpracování i vedení projektu externí firmou 
● Naplnění nových pracovních míst 
● Současný stav areálu vede k postupnému úbytku sportovců z důvodu nízké atraktivnosti prostředí,             

nemožnosti provozování atraktivních a moderních sportů. 
 
PŘÍLEŽITOSTI: (externí faktory) 

● využití haly pro moderní sporty, za kterými doposud bylo nutné dojíždět 
● pořádat krajské a republikové turnaje ve fotbale mládeže i v jiných odvětvích sportu 
● krásným okolí a velké možnostmi sportovního vyžití i v okolní přírodě 
● zvážit, jestli by Hrádek získal výstavbou novou možnou dominantu, která by vedla k rozvoji dalších               

služeb v našem městě 
● pořádání kulturních akcí většího rozsahu, koncerty, prezentace, plesy, výstavy 
● využití nejen pro TJ, ale pro občany, školu, školku, spolky a organizace 
● nové ubytovací kapacity umožní pořádání sportovních kempů, soustředění, škol v přírodě 
● nové pracovní příležitosti pro naše občany 
● zvážit zda saunový svět a relaxační zóna pro všechny obyvatele i široké okolí nepovede ke zvýšení                

zájmu o naše město 
● při správně nastavených podmínkách provozu jistá garance rentability s možností vytvoření zisku 
● zisk z provozu by pomohl TJ Hrádek s udržením a modernizací zbytku areálu se kterou vedení TJ                 

nadále počítá (například výstavba inline dráhy atd.) Rozšíření služeb by dále přispívalo ke zvýšení              
atraktivnosti celého areálu. 

 
HROZBY: (externí faktory) 

● výstavba haly stejného typu v blízkém okolí 
● špatně vedený management haly  
● nemožnost získání pracovních sil 
● drahý pronájem (provozní hodiny), který může odradit zájemce 
● geodetické problémy při projektování haly 
● možný nezájem vedení města o spolupráci na výstavbě haly 
● zánik dotačních programů na výstavbu sportovních hal 
● nezájem obyvatel města o výstavbu  
● opakující se pandemická situace jako v letošním roce 2020 

 
 
Vyhodnocení: 
Pokud hodnotíme interní a externí faktory, převládají z našeho pohledu pozitiva vedoucí hlavně ke zvýšení               
nabídky nových možností, které nejsou omezeny pouze na sport. Pokud město uvažovalo o vybudování              
ubytování, je na úvaze zda se nevyplatí spojit myšlenky města a TJ. TJ navrhuje případné využití nových                 
ubytovacích prostor i v rámci krizových situací vzniklých na území našeho města. 
TJ ve svých úvahách diskutovala i o případné možnosti využití ubytování v rámci výměnných pobytů, škol v                 
přírodě, či sportovních soustředění (kempy). Díky našemu okolí a blízkosti Brdských lesů je zde ambice stát se                 
atraktivním výchozím místem k pořádaným výletům do okolí. Což podporují myšlenky města o rozšíření služeb               
pro cyklisty a vybudování cyklopointů atd. Domníváme se, že spolu s obnovou prostoru koupaliště, funkční               
gastronomií a bohatým kulturním životem v našem městě by velmi rychle mohlo dojít k rozmachu turismu.                
Město jistě zváží zda vidí v našem návrhu možnost popsaného rozvoje služeb a nabídky nových možností pro                 
naše obyvatele. 



Občané města by jistě ocenili pokud by město v rámci projektu uvažovalo i o vybudování autonomní sauny,                 
pro skupiny, rodiny s dětmi, jednotlivce, seniory, školky i školská zařízení, tak jako tomu bylo v našem městě                  
dříve v historii. 
Provoz haly je zcela jasný, a každé další využití záleží jen na vzájemných dohodách a nápadech obyvatel,                 
které by tímto návrhem projektu TJ Hrádek ráda vtáhla do diskuze o přínosech, popřípadě negativech v rámci                 
života ve městě.  
 
Postup: 
TJ Hrádek tímto učinila první krok s jasným návrhem vize a možných změn ve prospěch našich obyvatel.                 
Věříme, že budeme vyzváni městem k dalším jednáním s cílem najít shodu vedoucí k realizaci projektu. 
 
Úvaha nad vytvořením pracovní skupiny: 
TJ Hrádek uvažovala o způsobu jednání, z výkonného výboru padlo několik návrhů, z nichž jeden se zabýval                 
možností vytvoření pracovní skupiny. 
 
Vstupní nabídka TJ: 

● vstřícnost k jednání a dohodám mezi městem a TJ Hrádek 
● možnost využití pozemků v majetku TJ 
● možnost využití dotačních titulů s výhodnou spoluúčastí pro TJ a spolky 
● využití dosavadního Know-how TJ v oblasti získávání sportovních aktivit 
● využití dosavadního Know-how TJ v oblasti pořádání turnajů vedoucí k naplnění haly  
● snaha o navázání úzké spolupráce mezi všemi spolky, městem a ZŠ a MŠ Hrádek 

 
 
Slovo závěrem: 

Cílem tohoto projektu je využít dosavadních možností dotačních titulů k výstavbě moderního místa,             
které by naše obyvatele sbližovalo a stalo se tak přímo komunitním místem pro využití nejen v oblasti sportu,                  
vzdělávání, ale i kultury a odpočinku. O dalších přínosech či negativech je možné samozřejmě diskutovat. 
 
 
 

 
S pozdravem Mgr. David Redl 

Učňovská 265 
338 42 Hrádek 

Tel.: 603 464 514 
Datová schránka: u8ckj55 


