
Podklady na zasedání ZM dne: 26.9.2013 

 

Název materiálu:   Projekt „Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov“ 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

                        Ing. Jaromír Pekař  

Vypracoval:  Těhníková Ludmila 

                    vedoucí odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v RM:  - Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo:   

Usnesení ZM č. 168/2011 

ZM schvaluje předloženou architektonickou studii řešení Maškovy zahrady vypracovanou firmou 

BFB studio Praha ve variantě č. 2 návrhu zimního stadionu, tj. s kapacitou 346 míst, v architekto-

nickém provedení "list". 

(Hlasování: 23/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 169/2011 

ZM souhlasí s etapizací výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě. 

(Hlasování: 15/1/8) 

 

Usnesení ZM č. 170/2011 

ZM schvaluje výstavbu první etapy v letech 2013 - 2014 dle varianty 1, tj. výstavbu koupaliště, 

souvisejících komunikací, parkovišť a zelených ploch. 

(Hlasování: 15/0/9) 

 

Usnesení ZM č. 171/2011 

ZM schvaluje jako druhou etapu výstavbu zimního stadionu v období 2015 – 2017, v případě vol-

ných finančních prostředků v dřívějším termínu. 

(Hlasování: 14/2/8) 

 

Usnesení ZM č. 172/2011 

ZM ukládá OSM zpracovat zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

sportovišť v Maškově zahradě – zimní stadion, venkovní koupaliště  

a související stavby, a to s rozdělením nabídky na jednotlivé stupně stavební projektové dokumen-

tace a po jednotlivých stavebních celcích. Zadání výběrového řízení bude předloženo na jednání 

RM v říjnu 2011. 

(Hlasování: 24/0/0) 

 Usnesení ZM č. 68/2012 

ZM bere na vědomí zprávu o finančním potenciálu a stavu investičních akcí města a zároveň ukládá 

vedení města připravit a předložit konkrétní kroky ke zlepšení příjmové stránky města vycházející z 

předložené zprávy. 

(Hlasování: 21/0/0) 

 

RM 13.5.2013 Projekt „ Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada “ 

Je požadován ekonomický rozbor provozu do finanční komise (včetně vstupného), je nutné aktuali-

zovat údaje z vrtu, finanční ztráty obdobných koupališť jsou v řádu 40,- tis.Kč  až  600,- tis. Kč. Je 

nutné zapracovat připomínky z komise ŽP. Svolat pracovní komisi do 14 dnů. Do podmínek výbě-

rového řízení bude zahrnuta doložka o realizaci části areálu, dle finančních možností města. 



 

Usnesení RM č.  212/2013 

RM bere na vědomí prezentaci konceptu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci 

„Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončení dokumentace ke stavebnímu 

povolení. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 97/2013 

ZM schvaluje koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Sportovní a rekre-

ační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončením dokumentace ke stavebnímu povolení a s 

následným vypracováním dokumentace k provádění stavby.  

(Hlasování:18/0/3) 

Usnesení  ZM č154/2013 

ZM schvaluje zahájení výstavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrad Turnov“ 1. Etapa- 

koupaliště, infrastruktura a venkovní kluziště s maximálním limitem 99 mil.Kč bez DPH a ukládá 

RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby.   

(Hlasování: 14/3/9) 

 

Přílohy:  

č.1 Propočet – rekapitulace objektů stavby 

Č.2 Provozní náklady koupaliště 

Č.3 Koncepce rozvoje ledního hokeje na Turnovsku 

Č.4. Tabulka úvěrů 

Č.5 Článek - Přípravka BHK Turnov vítězem! I poraženým, končí … 

Č.6 Vyjádření jednatele MST 

Č. 7 Investiční priority města 

 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: - 

 

Projednáno v:  - komise pro rozvoj a správu majetku 6.4.2013 Komise rozvoje nepřijala k tomuto 

bodu usnesení, nicméně většina byla pro: Komise souhlasí s koncepcí projektu Maškovy zahrady ve 

stupni ke stavebnímu řízení. 

 

                          - komise dopravní 

                          - komise sportovní 

                          - komise pro životní prostředí  

    - finanční výbor 

 

Vztah k rozpočtu města: předpoklad nákladů v r.2013 cca 2.700 tis.Kč (projekční a konzultační 

činnost) 

 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

1) Průběh přípravy sportovního areálu 

 

Po prezentaci konceptu projektu ke stavebnímu povolení na ZM dne 30.5.2013 a přijetí usnesení 

ZM byla ze strany projektanta dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a dne 1.7.2013 

předána na stavební úřad se žádostí o vydání všech potřebných stavebních a vodohospodářských 

povolení na celou stavbu. Dne 16.8.2013 proběhlo na základě vypsaného stavebního řízení ústní 

jednání na místě stavby.  Předpoklad vydání pravomocného stavebního povolení je konec září 



2013. 

Dne 17.7.2013 vydal stavební úřad souhlas s odstraněním stavby (kotelna, část spojovací chodby a 

3 skleníky). 

Od 1.7.2013 pracuje projektant na zpracování projektové dokumentace k provádění stavby bez 

zimního stadionu. Tato činnost je pravidelně konzultována na pracovních poradách výrobního 

výboru a zpracovatele dokumentace k územnímu řízení, tj. fy BFB studio s.r.o., Praha. Konečný 

termín předání této projektové dokumentace je dle SOD stanoven na 30.8.2013.  Vyhotovení 

prováděcí dokumentace na zimní stadion je součástí smlouvy o dílo a zadavatel (Městská sportovní 

Turnov s.r.o.) pro její vyhotovení musí dát zhotoviteli závazný pokyn do 31.12.2013 jinak se 

dokumentace nebude vyhotovovat.  

Technologická část projektu prošla na základě požadavku investora oponentním řízením od dvou 

firem. Závěry budou zapracovány do prováděcí  projektové dokumentace. 

 

Součástí projektu je i průzkumný vrt na vodu, který byl zrealizován začátkem srpna a  předběžně 

ukázal dostatečné množství vody.  Projekt předpokládá možnost využití tohoto zdroje vody. 

 

V rozpočtu města je na prováděcí dokumentaci celého areálu včetně zimního stadionu 

schválená částka 2700 tis. Kč z toho projektová dokumentace činí  2 mil. Kč bez DPH. (plátce 

projektu je MST s.r.o, která provádí odpočet DPH).  

 

 

Předpokládané náklady dle propočtu dokumentace pro stavební povolení jsou v celkové výši 

195 mil Kč bez DPH. Z této částky činí vlastní stavba zimního stadionu cca 75 mil. Kč bez DPH. 

Rekapitulace objektů stavby je v příloze č. 1 tohoto podkladu pro jednání ZM. Vzhledem k tomu, že 

objednatelem stavby bude Městská sportovní Turnov, s.r.o. není nutno do nákladů stavby DPH 

počítat. 

 

Provozní náklady- ztáta  

 

a) Koupaliště 

 

Provozní náklady-ztráta : Městská sportovní s.r.o. jako budoucí majitel areálu a jeho provozovatel 

zpracovala ekonomickou bilanci předpokládaných provozních nákladů koupaliště, které se dle 

usnesení ZM bude realizovat v I. etapě. Provozní náklady byly zároveň zpracovány i nezávislou 

projekční kanceláří.  Tyto náklady se pohybují v rozmezí 500-800 tis.Kč/rok. V případě optimálního 

počasí se provozní ztráta v některých letech může blížit nule (viz areál Jičín v tomto roce). 

Podrobné propočty jsou přiloženy v příloze č. 2 

 

b) Kryté a zakryté kluziště (zimní stadion) 

 

Provozní ztráta kluziště dle vyjádření pana Jaromíra Dlouhého – člena výkonného výboru a 

komise mládeže ČSLH v Libereckém kraji a zároveň člena provozního týmu zimního stadionu 

v Lomnici nad Popelkou je odhadována okolo 1 200 tis. korun na sezónu. (viz. kalkulace v příloze 

č. 3), dle vyjádření jednatele MST je předpokládaná provozní ztrátu velkého otevřeného kluziště 

odhadována v rozmezí 1 – 1,5 mil. Kč za 90 dnů provozu. Provozní ztráta zastřešeného zimního 

stadionu, se bude pohybovat okolo 2 mil. Kč (hrubý odhad). Záleží na provozních měsících, využití, 

technologii atd. Provozní doba však bude dvojnásobná oproti nekrytému a nabídka služeb (tím i výše 

příjmu), kvalita ledu bude na vyšší úrovni než při nekrytém kluzišti (viz příloha č.6).  
 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby: 

 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby podlého režimu zákona o veřejných zakázkách  č. 



137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 tohoto zákona se jedná o významnou 

veřejnou zakázku, na kterou se vztahuje speciální režim.  Běžné lhůty stanovené zákonem se 

prodlužují o polovinu své minimální délky, hodnotící komise musí mít min. 9 členů z toho 2/3 členů 

musí mít odbornost ve vztahu k veřejné zakázce, odůvodnění významné veřejné zakázky musí 

schvalovat zastupitelstvo atd. 

Z výše uvedeného stručného popisu veřejné zakázky je zřejmé, že její administrace je časově 

náročná a je nutné zahájit přípravu a realizaci co nejdříve. Délku procesu výběrového řízení na 

dodavatele odhadujeme  na 8 měsíců. 

 

Předpokládaná doba výstavby koupaliště a doprovodných staveb je v délce 12 měs.  V případě, že 

máme zájem koupaliště zprovoznit k 1.6.2015, je nezbytné  rozhodnout o vlastní realizaci na tomto 

jednání ZM. V případě výstavby zimního stadionu je doba zahájení provozu až na konci roku 2015. 

 

Slovo starosty: 

O záměru výstavby koupaliště v Maškově zahradě se hovoří již dlouhá léta. Záměr vznikl za 

přispění B. J. Horáčka, který zde původně chtěl vybudovat akvapark s hotelovým komplexem a 

zimním stadionem. Na tento účel zakoupil pro město i pozemky. Po jeho smrti prošel záměr 

několika transformacemi od hledání dotačních peněz až k myšlence postavit tuto občanskou 

vybavenost za peníze městské. Toto zastupitelstvo města v anketě prioritních akcí uvedlo záměr 

koupaliště v Maškově zahradě na druhém místě za rekonstrukcí ulice 28. října. Na základě tohoto 

vyjádření a podpory projektu v rámci volebních programů politických stran a uskupení v ZM 

započaly práce na studii a projektech. Jednotlivé etapy projektů byly ZM předkládány a postupně 

schvalovány. Při návrhu areálu byly brány v ohledu jak investiční, tak i provozní náklady. Hledalo 

se atraktivní architektonické pojetí, i samotná náplň atrakcí tak, aby zařízení mohlo být 

konkurenceschopné s okolními koupališti. Projekt byl konzultován na pracovních jednáních, byl 

oponován, probírán z různých stran Městskou sportovní Turnov. Předkládaný projekt z mého 

hlediska splňuje požadavky na občanskou vybavenost města velikosti Turnova. Svým vzhledem a 

náplní má šanci zaujmout jak Turnováky, tak turisty, kteří míří do Českého ráje. Doba k realizování 

takového projektu je příhodná – jsou nízké úrokové výše u půjček i nízké ceny stavebních prací.  

 

Záměr výstavby kluziště 
 

Z historie bruslařských sportu v Turnově a okolí. 

 

Na území města působí Bruslařský a hokejový klub Turnov (dále jen BHK), který  je 

dobrovolným sdružením fyzických osob se zájmem o lední hokej a ostatní bruslařské sporty. Vznikl 

21.6.2005 a  je členem Českého svazu ledního hokeje. Klub má v současnosti, to je v roce 2013 cca 

130 členů. 

V rámci činnosti působí mužstvo dospělých 25 hráčů a trenérů, kteří se účastní soutěží: 

Krajský přebor Libereckého kraje 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. Největší úspěch: 

celkové druhé místo v ročníku 2007/2008. 

Krajská soutěž Královehradeckého kraje 2005/2006, 2006/2007. 

Okresní přebor Lomnická hokejová liga 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Největší 

úspěch: celkové první místo v ročníku 2012/2013. 

Mužstvo mládeže cca 40 hráčů, trenérů a pomocníků, které fungovalo v letech 2005 až 2009. Po 

sezóně 2008/2009 bylo zrušeno z důvodu neexistujícího hřiště normálních rozměrů v Turnově. 

Největší úspěch: celkové první místo v krajské soutěži Královéhradeckého kraje třetích tříd 

v ročníku 2008/2009. Níže je uveden článek, který vyšel v několika periodikách( Příloha č. 5) 

 

Plán BHK Turnov pro sezónu 2013/2014 je účast dvou družstev mužů v okresním přeboru 

Lomnické hokejové ligy.. Provedení náboru nejmenších hokejistů, pořádání školy bruslení.  

 



Dále se hokejová mužstva z Turnovska účastní Nejvyšší Pojizerské ligy – 6 týmů, tj. asi 150 

hráčů z regionu, letos v říjnu startuje již 10. ročník a za sezonu odehrajeme kolem 70 zápasů 

mistrovských utkání, tréninků či přáteláků. Všechna utkání jsou odehrána v Lomnici nad Popelkou 

ve večerních hodinách (start kolem. 21:00). 

 

Okresního přeboru Lomnická hokejová liga 6 týmů, Okresní hokejové ligy Jičín dva týmy , 

Ligy amatérského hokeje jeden tým a jeden tým je v Nejnižší hokejové lize Mladá Boleslav. 

(pozn. Jeden tým představuje 20 – 25 hráčů).  

 

Celkem se dá říci, že na aktivní hráčské úrovni se na Turnovsku do různých soutěží zapojuje 

cca 350 až 400 hráčů a dalších cca 30 až 40 trenérů a funkcionářů. (informace poskytl Bc. 

Šlechta Libor BHK Turnov). 

 

 Vyjádření  zastupitelstva města ke kluzišti 

Zastupitelé na srpnovém zastupitelstvu schválili záměr výstavby venkovního koupaliště s nekrytým 

kluzištěm. Tento záměr byl konzultován na pracovním zastupitelstvu a v radě města a je zde 

předkládána varianta výstavby areálu sportoviště dle schváleného projektu to je venkovní koupaliště  

a zároveň krytého  zimní stadion. Termínem dokončení koupaliště by byl červen 2015 a zimního 

stadionu listopad 2015. Maximální možný limit na celou stavbu je 150 mil. korun. Tímto by byl 

naplněn původní záměr zastupitelstva postupné výstavby, která by byla vysoutěžena najednou a 

dokončována postupně s možností financování z rozpočtu roku 2016.  

 

Výhody společné soutěže na výstavbu sportovního areálu 

- Možnost získat nižší cenu celkové stavby areálu. Stavební práce se v současné době pohybují 

mezi 65 až 85 % rozpočtovaných nákladů. Předpoklad do 150 mil. korun za celý areál. 

- Nízká  cena úvěrů – město získalo úvěr od KB ve výši 60 mil. Kč na 10 let za 1,57 %. 

- Po všech stránkách je hospodárnější  výstavba areálu jako celek než s odstupem několika let. 

(výstavba v průběhu provozování jednoho zařízení obtěžuje uživatele služeb a zhoršuje i 

stavební postupy). 

- Větší a efektivnější využití celého areálu. Koupaliště pouze dva měsíce v roce, spolu se zimním 

stadionem je využití prakticky celoroční. 

- Využití stávající projektové dokumentace, která byla vysoutěžena za 2 mil korun jako celek 

včetně prováděcí dokumentace. Odložením zimního stadionu je po několika letech nutné 

všechno přepracovat (město při minulých pokusech proinvestovalo zhruba 10 mil. Kč – velká 

část placena z prostředků pana Horáčka). 

 

Nevýhody:  

- Posunutí realizace některých investičních akcí o cca 2 roky (viz příloha č. 7) 

- Zvýšení provozní ztráty proti současně provozovanému malému kluzišti o 600 až 1,4 mil. Kč 

- Prodloužení soutěže o dodavatele stavby o cca 2 měsíce z důvodu dopracování prováděcí 

dokumentace (finančně již zahrnuto do rozpočtu a smluvně zajištěno)   

 

Připravované a prováděné investiční akce města v letech 2013 až 2016  

 

Komentář k finančnímu plnění investic 2013 

 

Východiska: 

Na konci roku 2014 bude město Turnov dlužit cca 47 mil. Kč. 

Maximální výše zadlužení města je stanovena na 130 mil. Kč (finanční výbor doporučil snížit na 

100 mil.Kč). 



Investiční potenciál města na jeden rok je střízlivě uvažován na 35 mil.Kč. 

Tak bychom teoreticky měli k dispozici na investice v horizontu 2014-2016: 

80 mil. Kč půjčka do výše maximálního zadlužení + 3x35 mil. Kč jako investiční potenciál tří let, 

což dohromady činí 195 mil. Kč 

 

V rozpočtu roku 2013 však již máme zahrnuty a realizují se  následující akce: 

18 mil.Kč rekonstrukce 28. října 

1,5 mil. spoluúčast na realizaci projektů zeleně 

1,1 mil. digitální povodňový plán (doplatek dotačního programu) 

5,7 mil. projekční činnost OSM a ŽP 

2 mil. bytový fond  (oprava střechy Penzion Žižkova) 

1,0 mil bytová zóna (600 tis. dešť.kanalizace Luční, 150 tis. příkon elektro Hruštice) 

1,0 mil Městská sportovní Turnov (investice do městs.sportovišť) 

3,1 mil. komunikace (běžná údržba městkých komunikací) 

1,0 mil Greenway (doplatek města dle smlouvy) 

1,5 mil Panochova nemocnice  

celkem tedy 35,9 mil Kč a je zahájena se výstavba Waldorfské mateřské školy za 4,1 mil. korun 

tj. celkem 40 mil. korun.    

 

Když tedy od 195  mil. korun odečteme maximální částku na výstavbu sportovního areálu 

v Maškově zahradě zůstává  na investiční činnost 45 mil korun. Město přijalo úvěr ve výši 60 mil. 

korun a má do možné maximální zadluženosti možnost čerpat ještě 20 mil. Kč v jednotlivých letech 

aniž by překročilo schválenou maximální zadluženost. Navíc je tu stále možnost prodeje volné  

komerční plochy v areálu Maškovy zahrady, jejíž hodnota se v současnosti pohybuje mezi 25 až 35 

mil. Kč   

.  

 

Finanční plnění – úvěrová zadluženost 

 

Město přijalo dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 mil. korun se splatností 10 let a úrokovu 

sazbou 1,57 % Do maximálního schváleného limitu město může čerpat ještě dalších 20 mil.Kč. 

 

Zadluženost města k: 
včetně nového 
úvěru    

1.1.2012  101529 101529     

1.1.2013  82650 82650     

1.1.2014  64000 84000  bude se čerpat 20 mil. 

1.1.2015  46494 106494  bude se čerpat 40 mil. 

1.1.2016  28988 82988     

1.1.2017  14821 66821     

1.1.2018  5372 47372     

1.1.2019  1583 37583     

1.1.2020  0 30000     

1.1.2021  0 24000     

1.1.2022  0 18000     

1.1.2023   12000     

1.1.2024   6000     
              
        

  

Stav úvěrové zadluženosti k 1.1. 2025 pak bude nula.  

 

Z výše uvedených finančních možností je patrno, že město může realizovat celý areál sportoviště 

v Maškově zahradě včetně krytého zimního stadionu s maximálním limitem 150 mil. korun 



s využitím možného doplatku v roce 2016 a možností dalšího financování investičních akcí 

v rozsahu cca 45 mil. korun aniž by došlo k překročení maximální povolené výše zadluženosti 

města.   

 

   

 

  

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zahájení výstavby akce „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“  

1.etapa -  koupaliště  a zimní stadion s maximálním limitem 150 mil. korun bez DPH a ukládá RM 

projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby. 
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V Turnově 18. 9. 2013 
 

Zastupitelé Města Turnova 
 
Stanovisko jednatele MST s.r.o. na usnesení ZM 154/2013 
 
Vážení zastupitelé, 
 
dovolím si reagovat na: 
 
„Usnesení č. 154/2013 
ZM schvaluje zahájení výstavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrad Turnov“ 1. 
etapa - koupaliště, infrastruktura a venkovní kluziště s maximálním limitem 99 mil. Kč bez 
DPH a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby. 
(Hlasování: 14/3/9) - jmenovité hlasování“,  
 
kdy došlo ke schválení stavby otevřeného kluziště. V předchozích měsících byla stavba 
koupaliště precizována a probírána ze všech pohledů. S velkým úsilím i finančním, byla 
řešena ekonomika provozu koupaliště i další provozní a investiční detaily. Kluziště nebylo 
takřka řešeno a to z důvodu těchto usnesení: 
 
Usnesení ZM č. 170/2011 
ZM schvaluje výstavbu první etapy v letech 2013 - 2014 dle varianty 1, tj. výstavbu 
koupaliště, souvisejících komunikací, parkovišť a zelených ploch. 
(Hlasování: 15/0/9) 
 
Usnesení ZM č. 171/2011 
ZM schvaluje jako druhou etapu výstavbu zimního stadionu v období 2015 – 2017, v případě 
volných finančních prostředků v dřívějším termínu. 
(Hlasování: 14/2/8)  
 
Věřím, že ke koupališti již není nutné se vyjadřovat. Dovolím si však reagovat na aktuální 
situaci ohledně kluziště. Faktem je, že kluziště u nádraží není provozováno na ideálním 
podloží – chladíme hodně do země, podloží není ideálně rovné a že chladící trubičky za dva či 
více let doslouží (oprava do cca. 1 mil. Kč), avšak mantinely a technologie budou bez 
problémů fungovat dále. Poziční místo uprostřed sídliště a obytné části Turnova je pro toto 
kluziště ideální. Náklady (bez odpisů) se pohybují okolo 800 tis. Kč, z toho náklady na energie 
jsou okolo 400 tis. Kč, příjmy tvoří cca. 200 tis. Kč. Provozní ztráta za cca. 90 dnů provozu se 
pohybuje okolo 600 tis. Kč. Provozní potíže s otevřeným kluzištěm jsou zřejmé: deštěm 
narůstá led v průběhu sezóny až na 20 cm, oproti 3-4 cm v kryté hale, sníh komplikuje provoz 
i údržbu, slunce, mráz - ano i při velkých mrazech musíme chladit, protože jinak dochází 
k velkým rozdílům teplot ledu ve spodu a na vrchu a led praská. Třikrát větší otevřená plocha 
bude vyžadovat obrovské úsilí. Stavebně by bylo nutné, mimo vlastního kluziště a vše co 
k tomu patří (mantinely, střídačky, časomíra, ochranné sítě), vybudovat i zázemí (buňky) pro 
personál, 4 šatny, sociální zázemí, kiosek, přístřešek pro rolbu (garáž), stožáry pro osvětlení, 
zpevněnou okolní plochu i mechanizaci pro odklízení sněhu (traktůrek + radlice a fréza). 
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Pokud by došlo v budoucnu ke stavbě haly, většina zázemí by byla odstraněna. Provozně by 
otevřené kluziště znamenalo větší personální i finanční nároky, než stávající kluziště. Na 
stávajícím kluzišti má službu vždy jeden zaměstnanec a další je k dispozici při sněžení apod. 
Na stávajícím kluzišti používáme rolbu zakoupenou před 2 lety za cenu šrotu - 40 000,-Kč a u 
které využíváme vzhledem nevytápěné garáži, pouze 1/3 kapacity nádrží na vodu. Se stávající 
rolbou a nevytápěnou garáží by úprava ledu trvala mezi hokeji cca. 45 minut. Provozní ztrátu 
velkého otevřeného kluziště odhaduji v rozmezí 1 – 1,5 mil. Kč za 90 dnů provozu. Provozní 
ztráta zastřešeného zimního stadionu, se bude pohybovat okolo 2 mil. Kč (hrubý odhad). 
Záleží na provozních měsících, využití, technologii atd.  Provozní doba však bude 
dvojnásobná oproti nekrytému a nabídka služeb (tím i výše příjmu), kvalita ledu bude na 
vyšší úrovni než při nekrytém kluzišti. 
 
Vzhledem k situaci, kdy v Turnově otevřené kluziště (i když malé) máme, by výstavba velkého 
otevřeného nebyla velkým krokem kupředu. Jistě toto vidí jinak hokejisté, pro které by velká 
plocha byla přínosem, což respektuji. Za údržbou otevřeného kluziště a především výstavbou 
dočasného vidím promarněnou spoustu úsilí v provoze i investičních prostředcích. Bez 
ohledu na Vaše politické rozhodnutí, ale vzhledem k výše uvedenému nemohu podpořit jiné 
než krajní varianty:   
 - stavět pouze koupaliště dle etapizace 
 - postavit na ráz obě plánované etapy dle projektu 
 
Jak jedno či druhé rozhodnutí ovlivní, případné další investiční akce města nehodnotím. 
 

S pozdravem  
 

Bc. Jindřich Kořínek, Jednatel MST, s.r.o. 
jindrich.korinek@email.cz, 739 550 677 

 
 

Doplňující informace: 
 
Z Jičína 
Provozní náklady si zatím radnice netroufá odhadnout, ty vyplynou teprve ze zkušebního 
provozu. "Rada města upravila ceník zimního stadionu a v tuto chvíli dávají Sportovní zařízení 
dohromady seznam zájemců o využití, pak uvidíme, s jakými příjmy můžeme počítat. V době, 
kdy stadion neměl zastřešení, činila ztráta kolem 1,2 milionu korun," uvedl vedoucí 
městského úřadu Peter Bareš. (http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2011/13/3606-

jicin-otevira-zimni-stadion-rekonstrukce-stala-108-milionu-provozni-naklady-si-radnice-

zatim-netroufa-odhadnout.htm?hled=) 

 

 

Z Tábora: výroční zpráva Města Tábor  http://www.tzmt.cz/download/vz2011.pdf 
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http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2011/13/3606-jicin-otevira-zimni-stadion-rekonstrukce-stala-108-milionu-provozni-naklady-si-radnice-zatim-netroufa-odhadnout.htm?hled=
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BAZÉNY a WELLNESS s.r.o., Nad Šutkou 41E, 182 00  PRAHA 8
projekce@bazeny-wellness.cz, tel.: 284 021 911, http:// www.bazeny-wellness.cz

Ekonomická bilance provozu koupaliště                    
"Mašková Zahrada" v Turnově



1. Návštěvnost a příjmy areálu Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

1. NÁVŠTĚVNOST A KALKULACE PŘÍJMŮ A POKRYTÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ AREÁLU

Predběžná kalkulace vychází z několikaletých zkušeností z provozu letních koupališť
Výše pravděpodobného vstupného je koncipována v závislosti na návštěvnosti a potřebných tržbách.
Pro bazén je předpokládán 10ti hodinový provoz

letní provoz 120 dní

 - toho:
příprava a ukončení provozu koupaliště 30 dní
počet dní s návštěvníky 90 dní

nízká návštěvnost * 65 dní
střední návštěvnost * 15 dní
vysoká návštěvnost * 10 dní

1.2. Návštěvnost areálu

Vysoká návštěvnost 1200 12 000 9 600 2 400
Střední návštěvnost 720 10 800 8 640 2 160
Nízká návštěvnost 180 11 700 9 360 2 340
Celkem 34 500 27 600 6 900

1.3. Příjmy a pokrytí provozních nákladů areálu

Varianta I. II III IV V VI VII VIII IX X XI
Vstupné na osobu  dospělí 40 50 60 60 70 70 70 80 80 90 90
Vstupné na osobu děti 20 20 30 40 30 40 50 40 50 50 60
Roční vstupné dospělí 1 104 000 1 380 000 1 656 000 1 656 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 2 208 000 2 208 000 2 484 000 2 484 000
Roční vstupné děti 138 000 138 000 207 000 276 000 207 000 276 000 345 000 276 000 345 000 345 000 414 000
Roční vstup celkem (Kč) 1 242 000 1 518 000 1 863 000 1 932 000 2 139 000 2 208 000 2 277 000 2 484 000 2 553 000 2 829 000 2 898 000

Ostatní příjmy
Venkovní občerstvení 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000
Půjčovné 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reklama 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Součet ostatních příjmů (Kč) 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500 3 507 500

Celkem příjmů za rok 4 749 500 5 025 500 5 370 500 5 439 500 5 646 500 5 715 500 5 784 500 5 991 500 6 060 500 6 336 500 6 405 500

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ AREÁLU  
(případná dotace města) -1 453 390 -1 177 390 -832 390 -763 390 -556 390 -487 390 -418 390 -211 390 -142 390 133 610 202 610

1.1. Provozní dny areálu

Dle projektové dokumentace je kapacita areálu v letním provozu 561 návštěníků denně, v ostatních dnech 382.

počet 
návštěníků

celkový 
počet 

Z toho 
dospělí Z toho děti
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1. Návštěvnost a příjmy areálu Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

Výnosnost areálu

-1 177 390
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Závislost příjmů na výši vstupného
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2. Mzdové náklady Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

2. MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY

osob měs. výdělek / 
1 osobu

mzda 
hrubá 
celk.

odvody z 
mezd

náklady na 
osobní 

pomůcky

další osobní a 
mzdové náklady-
prémie i s odvody

Náklady 1.rok

poč. Kč/měs Kč/měs. Kč/měs Kč/měs počet 
měsíců Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok

1 30 000 30 000 10 500 40 500 5 202 500 1 100 20 250 223 850
2 18 000 36 000 12 600 48 600 3 145 800 2 400 14 580 162 780
5 18 000 90 000 31 500 121 500 3 364 500 6 000 36 450 406 950
7 15 600 109 200 38 220 147 420 3 442 260 7 000 44 226 493 486
2 18 000 36 000 12 600 48 600 5 243 000 2 600 24 300 269 900
2 12 000 24 000 8 400 32 400 3 97 200 2 000 9 720 108 920

19 111 600 325 200 113 820 439 020 1 495 260 21 100 149 526 1 665 886

osob měs. výdělek / 
1 osobu

mzda 
hrubá 
celk.

odvody z 
mezd Náklady 1.rok

poč. Kč/měs Kč/měs. Kč/měs Kč/měs Kč/rok Kč/rok
18 211 3 až 7 83 735 83 735

2 5 000 10 000 1 500 11 500 3 34 500 34 500
2 5 000 28 211 1 500 11 500 - 118 235 118 235

osob měs. Výdělek
mzda 
hrubá 
celk.

odvody z 
mezd

náklady na 
osobní 

pomůcky

další osobní a 
mzdové náklady-
prémie i s odvody

Náklady 1.rok

poč. Kč/měs Kč/měs. Kč/měs Kč/měs - Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok
21 116 600 353 411 115 320 450 520 - 1 613 495 21 100 149 526 1 784 121 KčCELKEM

náklad na mzdy2.2. Ostatní mzdové náklady

Součet

2.3. Souhrnné mzdové náklady náklad na mzdy

zák.poj.odpovědnosti (5,6 %)
dohody o prov. Práce (pomocné práce)

Součet

2.1. Jednotlivé pracovní pozice a 
další osobní a mzdové náklady

náklad na mzdy

vedoucí areálu - správce
pokladní
obsluha občerstvení
plavčík
strojník,údržbář
úklid

Procentruální rozdělení mzdových nákladů
13%

9%

27%

15%

6%
5% 2%

23%

vedoucí areálu - správce

pokladní

obsluha občerstvení

plavčík

strojník,údržbář

úklid

zák.poj.odpovědnosti (5,6 %)

dohody o prov. Práce (pomocné práce)
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3. Vodné a stočné Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

3. VODNÉ A STOČNÉ

Ceny vodného a stočného: Výměna vody

bazénová voda - z vlastní studny 3,00 Kč bez  DPH Víceúčelový bazén 1x za rok
vodné - z vodovodu 48,00 Kč bez  DPH Brouzdaliště 1x za 7 dní
stočné 42,00 Kč bez  DPH Akumulační nádrže 1x za 14 dní
srážky 0,00 Kč bez  DPH

Informace o bazénech pro následující kalkulace

                                             Info           
bazén

Víceúčelový 
bazén Brouzdaliště

Plocha (m2) 795 65

Objem (m3) 997 17

Objem AJ (m3) 71 7
Průměrná návštěvnost (os/den) 345 38
Provoz (hod) 10 10

3.1. Vodné 

3.1.1 Bazénová voda

Potřeba vody Roční náklady

m3/rok
Víceúčelový bazén 2 851 8 552 Kč
Brouzdaliště 262 787 Kč
Prací voda 375 1 125 Kč
Qp1 (Potřeba technologie) 3 487,9 10 464 Kč

Pro provoz bazénů bude využita voda ze studně, tj. náklady
tvoří pouze elektrická energie a případné provozní úpravy.

3.1.2. Vodné - užitková voda, využití bazénové vody

Sprchy - spotřeba na návštěvníka 0,15 l/s
36 l/den

Potřeba vody Roční potřeba

m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 8,6 69,1
Střední návštěvnost 5,2 62,2
Nízká návštěvnost 1,3 67,4
Součet 198,7

Provoz sprch

Provoz

2 851

262
375

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Víceúčelový bazén Brouzdaliště Prací voda

Potřeba vody pro bazénovou technologii

m3/rok
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3. Vodné a stočné Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

WC 6 l/den/os

Potřeba vody Roční potřeba

m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 7,2 57,6
Střední návštěvnost 4,3 51,8
Nízká návštěvnost 1,1 56,2
Součet 165,6

Brodítka 24,0 m3/h
Sprchy brodítek 18 l/den/os

Potřeba vody Roční potřeba

m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 4,3 34,6
Střední návštěvnost 2,6 31,1
Nízká návštěvnost 0,6 33,7
Cirkulace brodítek 24,0 2 160,0
Součet 99,4

3.1.3.Kontrola využití bazénové vody 

Množství ředící vody na osobu 60 l/os

Ředící a 
doplňková voda

Využití 
bazénové 

vody
Prací voda Počet 

praní

Rozdíl ve 
dnech praní 

filtrů
Roční náklady

m3/den m3/den m3/den m3/rok m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 72,0 44,2 25 5 2,8 132,5
Střední návštěvnost 43,2 12,1 25 3 6,1 36,3
Nízká návštěvnost 10,8 3,0 25 9 -17,2 7 677,0
Součet 7 845,8

3.1.3. Vodné - pitná voda

Umyvadla 2 l/den
Pítko 1 l/den

m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 2,4 19
Střední návštěvnost 1,4 17
Nízká návštěvnost 0,4 19
Celkem 55

Provoz WC

Provoz brodítek

Provoz sprch

Provoz gastra Potřeba vody
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3. Vodné a stočné Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

3.1.4. Spotřeba vody pro gastro

m3/den m3/rok
Vysoká návštěvnost 6,5 52
Střední návštěvnost 4,3 52
Nízká návštěvnost 2,2 112
Celkem 216

Potřeba vody Roční náklady

m3/rok
Sociální zařízení - pitná voda 55 2 650 Kč
Bazénová technologie * 160 7 846 Kč
Gastro 216 10 368 Kč
Qp2 (Celk. potřeba vody) 431,1 20 864 Kč

* Rozdílová hodnota, která je nutná doplnit z řadu pitné vody.
  Ostatní vody budou využity z místní studny.

3.2. Stočné 

3.2.1. Dešťové  vody

Střechy budov 468 m2

Čistá zóna 1 675 m2

Ostatní zpevněné plochy 1 780 m2

Součet odvodňovací plochy 3 923 m2

Průměrné srážky za rok 787 mm
Roční úhr srážek 3 087 m3/rok
Náklady na stočné za rok 0 Kč

Objem Roční náklady

m3/rok
Qp1 (Užitková voda) 3 487,9 146 493 Kč
Qp2 (Pitná voda) 55,2 2 318 Kč
Qp3 (Voda gastro) 216,0 9 072 Kč
Qo (Dešťová voda) 3 087,40 0 Kč
Celkové stočné 6 846,5 157 883 Kč

Vodné 20 864 Kč         
Stočné 157 883 Kč       
CELKOVÉ NÁKLADY NA VODU 178 747 Kč

Stočné

Potřeba pitné vody

Provoz gastra Potřeba vody

146 493 Kč

2 318 Kč 9 072 Kč

0 Kč

0 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

60 000 Kč

80 000 Kč

100 000 Kč

120 000 Kč

140 000 Kč

160 000 Kč

Qp1 (Užitková voda) Qp2 (Pitná voda) Qp3 (Voda gastro) Qo (Dešťová voda)

Náklady na stočné celého areálu

2 650 Kč

7 846 Kč

10 368 Kč
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4. Potřeba el. energie Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

4. ELEKTRICKÁ ENERGIE

Cena za elektrickou energii 3,63 Kč za kWh

4.1. Potřeba el. energie bazénové technologie

Provoz Potřeba el. 
energie Provoz Soudobost Potřeba 

energie Celkový náklad 

CIRKULACE kW/h počet h/den kWh/rok Kč za rok
Víceúčelový bazén 44 24 0,8 101 376 367 995 Kč
Brouzdaliště 9 24 0,8 20 736 75 272 Kč
ATRAKCE  
Atrakce - Víceúčelový bazén 228 908 Kč
Tobogán 11 10 0,8 10 560 38 333 Kč
Kamikadze 11 10 0,8 10 560 38 333 Kč
Široká skluzavka 11 10 0,8 10 560 38 333 Kč
Trio-slide 5,5 10 0,8 5 280 19 166 Kč
Ostatní atrakce 43,5 10 0,5 26 100 94 743 Kč
Atrakce - Brouzdaliště 4 600 Kč
Dětské atrakce 2,2 6,0 0,8 1 267 4 600 Kč
Napouštění vody ze studny 1,5 24 0,2 864 3 136 Kč
CELKEM 186 439 679 911 Kč

4.2. Potřeba el. energie pro provoz Gastra

Instalovaný příkon Gastra 29 kW

Provoz Soudobost Potřeba 
energie

Potřeba 
energie

Celkový 
náklad      
za rok

kWh/den kWh/rok
Vysoká návštěvnost 0,5 145 1 450 5 264 Kč
Střední návštěvnost 0,25 72,5 1 088 3 948 Kč
Nízká návštěvnost 0,1 29 1 885 6 843 Kč
Celkem 4 423 16 054 Kč

4.3. Potřeba el. energie ostatních zařízení objektu

Provoz
Potřeba 
elektr. 

energie
Provoz Soudobost Potřeba 

energie
Celkový náklad  

za rok

kW/h počet h/den kWh/rok
MaR (ÚT) 10 14 0,25 3 150 11 435,00 Kč
Venkovní osvětlení 6,1 8 1 4 392 15 943,00 Kč
Ostatní (zásuvky + drobné) 5 10 0,4 1 800 6 534,00 Kč
Celkem 9 342 33 912,00 Kč

200 204 726 739 Kč  CELKOVÉ NÁKLADY EL. ENERGIE AREÁLU ZE SÍTĚ (MWh)

367 995 Kč

75 272 Kč
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Náklady el. energie na ostatní provozy

srpen 2013 Bazény a wellness s.r.o. - projektový ateliér 8



5. Teplo Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

5. TEPLO

Areál vzhledem k využití pouze v letních měsících nebude vytápěn. Teplo bude využito pro koupaliště pouze pro ohřev vody to očistných sprch.
Pro ohřev bazénové vody bude využit solární ohřev.

Cena za dodané teplo 1 000 Kč za MWh

5.1 Ohřev vody 

Teplota vody Denní potřeba 
tepla na ohřev

Potřeba tepla 
na ohřev Roční náklady

°C kW/den MWh/rok
Vysoká návštěvnost 40 151,20 1,51 1 512 Kč
Střední návštěvnost 40 108,87 1,63 1 633 Kč
Nízká návštěvnost 40 30,24 1,97 1 966 Kč
Celková potřeba tepla 5,1 5 111 Kč

CELKOVÁ POTŘEBA TEPLA  (MWh) 5,1 5 111 Kč          

Provoz
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1 633 Kč

1 966 Kč
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srpen 2013 Bazény a wellness s.r.o. 9



6. Chemie Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

6. Chemie 

Pří výpočtu spotřeby chemických přípravků bylo vycházeno z norem. Jednotlivé hodnoty byly přepočítány 
v poměru objemů vody.  Ceny za jednotlivé chemikálie byly vypočítáný z průměrných cen v roce 2012

6.1. Spotřeba chemie

spotřeba cena celkem / rok

kg/rok Kč Kč
Koagulant - flokulant 365 9,30 3 395
Korektor pH vody 183 4,10 750
Plynný chlór 315 45,50 14 333
Úklidové a sanitační prostředky 507 - 30 400
Algicid (nárazově - odhad) 37 24,80 918
Spotřeba chemie 49 795

6.2. Náklady na odběry vzorků

počet 
vzorků cena celkem / rok

ks Kč Kč
Odběry vzorků photometrem 2944 10,00 29 440
Odběry vzorků vody laboratorně 32 1 200,00 38 400
Náklady na vzorky 67 840

CELKOVÁ POTŘEBA 117 635 Kč    

Vzorky odběrů vody zpracované laboratorně
V kalkulaci nákdladů na odběry vzorků je počítáno se 8mi odběrnými 
místy (2 okruhy)
Vzorky se odebírají 1x 30 dní tj 6 odběrných  míst + 2x cirkulace
Celkem bude odebráno 32 odběrů za rok.

Vzorky odběrů vody měřené photometrem
 8 míst 1x denně x 3 hodnoty, tj. 24 měření den + 1x týdně 8 míst 
2 hodnoty 16 měření měsíčně, tj. 2880 + 64 měření ročně, 
celkem 2944

Typ vzorků

Chemický přípravek

Poměr nákladů jednotlivých chemikálií a odběrů vzorků
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7. Venkovní občerstvení Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

7. VENKOVNÍ OBČERSTVENÍ

Vzhledem k vybavení občerstvení (hlavní budova + stánek a za předpokladu vlastního provozování občerstvení
je nutné započítat investici do občerstvení, které bude návštěvníkům nabízeno

Průměrná cena občerstvení na osobu 70 Kč osobu

7.1 Občerstvení

Občerstvení na 
den

Roční náklady 
na občerstvení

Kč Kč
Vysoká návštěvnost 84 000 840 000 Kč
Střední návštěvnost 50 400 756 000 Kč
Nízká návštěvnost 12 600 819 000 Kč
Celková potřeba tepla 2 415 000 Kč

CELKOVÁ VÝDAJE ZA POTRAVINY ( Kč / rok) 2 415 000 Kč

Provoz

840 000 Kč 756 000 Kč 819 000 Kč

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Potřeba tepla pro bazénovou technologii

Vysoká návštěvnost

Střední návštěvnost

Nízká návštěvnost
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8. Režijní Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

8. REŽIJNÍ NÁKLADY
a zkušenosti z obdobných provozů.

celkem / rok
7 000 Kč
6 000 Kč

480 000 Kč Cena opravy a údržby objektu a technologie vychází z procentuálního podílu investice areálu.
107 000 Kč V ceně revizí je obsažena revize chlorovny, elektro, tobogánů a další menší nespecifikované revize.
55 800 Kč

100 000 Kč Objekt bude v majetku provozovatele. Pojištění objektu je řešeno odhadem, předpokládá se, že na pojištění 
70 000 Kč objektu bude vyhlášeno výběrové řízení na pojišťovnu a pojištění objektu bude řešeno inviduálně.
9 000 Kč
9 000 Kč Mezi školení a kurzy je počítáno zaškolení personálu, pravidelné školení plavčíků apod.

50 000 Kč
15 000 Kč
57 600 Kč Pro provoz je počítáno se třemikontejnery
6 000 Kč

972 400 Kč

  

pojištění rizik provozovatele
výp. technika, internet

Režie celkem 
poplatky autorským svazům
likvidace odpadu včetně pronájmu kontejnerů
ochranné pomůcky

Pří výpočtu režijních nákladů bylo vycházeno z platných norem, průměrných tržních cen v Roce 2012

inzerce, reklama
školení, kurzy

Režijní náklady
kancelářské potřeby
úklidové prostředky (nechemické)
opravy a údržba objektu a technologií
znal.posudky, revize

pojištění objektu
telefon

49,4%

0,9%
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0,6%
0,7%
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5,9% 0,6%
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kancelářské potřeby

úklidové prostředky (nechemické)

opravy a údržba objektu a technologií

znal.posudky, revize

telefon

pojištění objektu
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Celkové náklady Ekonomická bilance provozu koupaliště "Mašková Zahrada" v Turnově

REKAPITULACE ROČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ AREÁLU

2. MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 1 784 121 Kč               
2.1. Jednotlivé pracovní pozice a další osobní a mzdové náklady 1 665 886 Kč               
2.2. Ostatní mzdové náklady 118 235 Kč                  

3. VODNÉ A STOČNÉ 178 747 Kč                  
3.1. Vodné 20 864 Kč                    
3.2. Stočné 157 883 Kč                  

4. ELEKTRICKÁ ENERGIE 729 877 Kč                  
4.1. Potřeba el. energie bazénové technologie 679 911 Kč                  
4.2. Potřeba el. energie pro provoz Gastra 16 054 Kč                    
4.3. Potřeba el. energie ostatních zařízení objektu 33 912 Kč                    

5. TEPLO 5 111 Kč                      
5.1 Ohřev vody 5 111 Kč                      

6. Chemie 117 635 Kč                  
6.1. Spotřeba chemie 49 795 Kč                    
6.2. Náklady na odběry vzorků 67 840 Kč                    

7. VENKOVNÍ OBČERSTVENÍ 2 415 000 Kč               
7.1 Občerstvení 2 415 000 Kč               

8. REŽIJNÍ NÁKLADY 972 400 Kč                  
8.1. Režie 972 400 Kč                  

CELKEM 6 202 890 Kč              

Modré hodnoty položek 3.3. a 4.3 jsou z celkových nákladů odečteny a nejsou zobrazy 
v grafu, protože pokrývajcí hodnoty, které budou provozem kogenerace vyrobeny.

Rekapitulace ročních nákladů na provoz areálu
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Příloha č. 7  -  Investiční priority 

 

 

 

 

 

 



Novinový článek: příloha č. 5 

Přípravka BHK Turnov vítězem! I poraženým, končí … 

     Mladí turnovští hokejisté v sobotu 28. února úspěšně zakončili svou účast v krajské soutěži 

Královéhradeckého kraje. Na „domácím“ ledě v Lomnici nad Popelkou dosáhla přípravka 

BHK Turnov historického úspěchu, bez patřičného zázemí tuto soutěž vyhrála! Čísla mluví 

jasně: 22 zápasů, 17 vítězství, 1 remíza, 4 prohry, suma sumárum 1. místo. Na tento úspěch 

vzhledem k podmínkám, se kterými se turnovský hokej potýká, nebude jednoduché navázat. 

Cestu k vítězství lemovala řada překážek. „Úroveň ostatních týmů je velice dobrá, mají 

zázemí. Není tam parta, která by trénovala na odkrytém stadionu. To, že jsme vyhráli, je 

hokejový zázrak,“ říká jeden z trenérů turnovských minihokejistů Radek Kopecký. 

Tréninkové podmínky nebyly ideální. Vstříc vyšla Lomnice nad Popelkou a Jablonec nad 

Nisou, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že turnovští hráči rozšíří řady jejich týmů v další 

soutěži. Takže se trénovalo už od prázdnin, i když za humny. Sedm hodin týdně strávené na 

ledě, čtyřikrát trénink, v sobotu zápas. A odměna? Snad jen pocit z dobře vykonané práce, 

která má opravdu smysl. Třešinkou na dortu pak zůstává předání medailí a poháru Krajským 

hokejovým svazem vítězům (BHK Turnov) dne 6. března na Hokejovém plese v Mašově. 

     Co se bude dít dál? V Turnově nic! Další sezonu musí hrát kluci na velkém kluzišti, pět na 

pět (plus brankař), a tyhle podmínky zde nejsou, což znamená, že tým končí. „V Turnově to 

nejde udržet už kvůli tomu, že tady není zimní stadion. Varianta, že by tým fungoval 

v zajetých kolejích, na hokejových plochách v blízkém i vzdáleném okolí, je časově i 

finančně náročnější než dosud. Navíc jsou stadiony v okolí naprosto vytížené,“ komentuje 

situaci Zdeněk Novosad, vedoucí družstva přípravky BHK Turnov. Umístění jedenácti hráčů 

nebude problém, vzhledem k výsledkům je o ně velký zájem. Je škoda, že tato přípravka je 

první a poslední zároveň. Trenér Radek Kopecký dodává: „Šli jsme do toho srdcem. Sešla se 

mimořádná parta lidí, kteří do toho dali všechno. Tým fungoval jako celek, včetně rodičů, 

zázemí, bylo to neuvěřitelné. Když jsme začínali, doufali jsme, že tady do tří let bude zimní 

stadion, jak nám původně bylo přislíbeno. Mysleli jsme, že budeme pokračovat dál, nabírat 

další ročníky… Ale nic se neděje a vše upadá v zapomnění. Pokud bychom chtěli znovu vzít 

děti předškolního věku, nemáme jim v Turnově co nabídnout. My je tady budeme tři roky 

drilovat a oni pak půjdou pryč…“ Konečné slovo v desetileté debatě ohledně kryté zimní 

plochy nejen pro turnovské hokejisty (ale i pro občany) musí vyslovit povolanější. Tradice 

tohoto sportu má však v Turnově pevné kořeny i své příznivce. A proto doufejme, že své 

příznivce najde i tolik diskutovaný „zimák“. A nemusí to být projekt megalomanský, takový 

„normální“ zastřešený zimní stadion se dá pořídit za 60 milionů korun. 

     Laskavý čtenář promine, ale tři roky natolik přínosné práce nelze opustit bez povšimnutí. 

Velké DÍKY patří BHK Turnov, sponzorům turnovského minihokeje, rodičům a samozřejmě 

dospělým zúčastněným, pánům Chramostovi, Mlejnkovi, Šimůnkovi, Nevosadovi, 

Kopeckému a Šaškovi. (Poslední dva jmenovaní působili v roli trenérů.) Snad jejich nadšení 

neutrpělo zranění neslučitelné s dalším hokejovým životem u nás v Turnově. A mladí borci? 

Jen tak dál!! HOŠI DĚKUJEME! 
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Příloha č. 3 
Koncepce rozvoje ledního hokeje na Turnovsku 

(zpracoval Jaromír Dlouhý, člen výkonného výboru a komise mládeže  ČSLH Libereckého 
kraje) 

 
Výstavba 
 
Výstavba zimního stadionu je dlouhodobě snem mnoha generací hokejistů. 

Město Turnov má v současné době jedinečnou polohu a vynikající napojení na 
dopravní infrastrukturu. Blízkost velkých měst (Liberec, Mladá Boleslav, Jablonec n. 
N.) dává velmi vysoký potenciál pro dostatečné využití areálu, neboť ve všech těchto 
městech je pro velmi vysoké využití stávajících ledových ploch pro potřeby tréninků 
mládeže, nedostatek volných kapacit pro komerční využití. Také oblast Turnovska má 
dostatečný potenciál pro získání množství zákazníků.  

 
Zimní stadion a jeho zázemí 
 
Zimní stadion by měl disponovat ledovou plochou nejlépe o rozměrech 59x26 

metrů (rozměry např. druhé plochy v Liberci). V areálu by bylo vhodné mít k dispozici 
dvě velké šatny (využitelnost pro pořádání mládežnických repre akcí), dále 4 střední 
šatny pro veřejnost, 6-8 šaten pro mládež a jednu šatnu vybavenou šatními 
skříňkami pro veřejné bruslení. Velmi výhodné je vybavit areál o posilovnu, případně 
rozcvičovnu, malé regenerační centrum, obchod, půjčovnu sportovních pomůcek, a 
to vše pro lepší komerční využitelnost areálu.   

Chladící technologii zimního stadionu je třeba konstruovat pro celoroční 
využitelnost. Lze využít moderních technologií využití odpadního tepla, rekuperace, 
využití dešťové vody, solární panely, tepelná čerpadla, kogenerace. Areál lze budovat 
systémem stavebnice, kdy budou připraveny jednotlivé části k postupnému 
dovybavení. Areál je třeba vybavit rolbou na elektrický pohon , nejlépe včetně 
laserového nastavení výšky řezacího nože pro ekonomičtější provoz a údržbu ledu.   

 
Plány rozvoje stadionu. 

 
Po svém vybudování se stadion dostane velmi rychle do povědomí sportovní 

veřejnosti. Z počátku lze počítat s využitím v období polovina září – březen. Hlavními 
návštěvníky bude široká sportovní veřejnost a to hlavně školy, veřejně bruslící. Lze 
předpokládat vytvoření Okresní soutěže v ledním hokeji dospělých o účasti 10 
mužstev ze širokého okolí, dále s Nejvyšší pojizerskou ligou (6 účastníků). Při zimním 
stadionu se rozroste postupně činnost BHK Turnov, který využije odpolední hodiny 
pro tréninky mládeže a také obsadí družstvo mužů do Krajské ligy Libereckého kraje.  

Následně po dobudování areálu (hotel, koupaliště, fitness) lze zařízení využít i 
v červenci-srpnu, kdy lze nabízet k letním soustředěním, které zcela uhradí provoz 
v tomto období.   
 
 

Rozpočet provozu stadionu. 
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Provozní náklady lze v současnosti pouze odhadnout. Můj odhad vychází z 
provozních výdajů ZS v sousední Lomnici n. P. a ze znalosti obchodního prostřední 
v oblasti využití zimních stadionů. Provozní náklady lze výrazně snížit použitím 
vhodných technologií při výstavbě a dále ekonomičností provozu.  
 
 
Výdaje - odhad  

Spotřeba materiálu - údržba 100 000 Kč 

Spotřeba materiálu - PHM 60 000 Kč 

Spotřeba el. energie 900 000 Kč 

Spotřeba vodné a stočné 100 000 Kč 

Ostatní služby - revize, školení 10 000 Kč 

Mzdové náklady 800 000 Kč 

Celkem 1 970 000 Kč 
  

Příjmy - odhad  

Tržby z prodeje služeb - veřejné bruslení 120 000 Kč 

Tržby z prodeje služeb - pronájmy 250 000 Kč 

Tržby z prodeje služeb - turnovská liga 300 000 Kč 

Tržby z prodeje služeb - školy 50 000 Kč 

Dotace města 1 250 000 Kč 

Celkem 1 970 000 Kč 
 

Rozvoj ledního hokeje v Libereckém kraji.  
 

Vybudování ZS v Turnově a s tím související rozvoj ledního hokeje na 
Turnovsku je klíčovou oblastí pro vedení ČSLH Libereckého kraje. V současnosti je 
Turnovsko jednou z nedotčených oblastí, kde je vysoký potenciál rozvoje jak 
mládežnického tak rekreačního ledního hokeje. Ideální je především zázemí dopravní 
infrastruktury a to hlavně vlaková, autobusová a automobilová dostupnost z větších i 
menších měst oblasti. Atraktivní prostředí Českého ráje pak umožní provozovatelům 
vysokou využitelnost sportovního areálu.  

 Turnovsko by tak navázalo na Liberecko, Frýdlantsko, Lomnicko, Jablonecko a 
Českolipsko.    

 
 

 



Dlouhodobé úvěry města  k 31. 12. 2012

v tis. Kč částka uhrazeno stav úv. stav úv.

úroky přijat splatnost tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

přij. úvěr

KB 3,90% 5.4.2004 26.2.2012 14500 472

ČS 5% 28.3.2003 28.2.2014 10000 902 1144 0

ČS 12M+0% 29.9.2006 31.8.2016 58977 6924 6924 6924 6924 3585

ČMZRB 2,50% 22.10.2007 29.10.2017 60000 6792 6793 6793 6793 6793 5660

ČMZRB 2,50% 3.6.2009 31.5.2019 30000 3789 3789 3789 3789 3789 3789 3789 1583

nový úvěr 1,57% 2013 2023 60000 0 0 0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Celkem 218977 18879 18650 17506 23506 20167 15449 9789 7583 6000 6000 6000 6000

Zadluženost města k: včetně nového úvěru

1.1.2012 101529 101529

1.1.2013 82650 82650

1.1.2014 64000 84000 bude se čerpat 20 mil.

1.1.2015 46494 106494 bude se čerpat 40 mil.

1.1.2016 28988 82988

1.1.2017 14821 62821

1.1.2018 5372 47372

1.1.2019 1583 37583

1.1.2020 0 30000

1.1.2021 0 24000

1.1.2022 0 18000

1.1.2023 12000

1.1.2024 6000

1.1.2025 0

v Turnově dne 17.9.2013

splátky jistin



2024

6000

6000


