
Kulatý stůl č. 2 - ZÁZEMÍ PRO SPORT, PŘIPRAVOVANÉ OPRAVY A STAVBY SPORTOVIŠŤ 

Zápis ze setkání: středa 28. 4. 2021 od 16:30 hod. (1. setkání v roce 2021) 

Seminář připravili: Jana Svobodová, Jiří Veselka 

 

Přítomni: 

Jana Svobodová (místostarostka), Jiří Veselka (jednatel Městské sportovní Turnov s.r.o. - MST), Lenka 

Karásková (MěÚ Turnov, OŠKS), František Zikuda (ŠK Zikuda Turnov), Tomáš Krištof (AC Turnov), Petr 

Koubus a Petr Havel (FK Turnov), Libor Šlechta (HC Turnov), Filip Stárek (TJ Turnov), Jindřich Kořínek (SVČ 

Žlutá ponorka, TJ Turnov), Jan Kovář (SVČ Žlutá ponorka, TJ Turnov), Milan Hejduk a Lenka Plívová (TJ Sokol 

Turnov), Jan Varcl (TJ Sokol Turnov – stolní tenis), Miroslav Reichl (TSC Turnov), Lumír Šubert (KČT Sokol 

Turnov), Pavel Hlubuček (Sportinline), Lubomír Mráz (Ski club Turnov) 

 

Zastupitelstvem města Turnova byla v únoru 2021 schválena Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov 

platná pro roky 2021-2024, jejíž součástí je plánování investic v oblasti sportovní infrastruktury města 

v několika stupních (krátkodobé, dlouhodobé, vize/studie a konkrétní projekty). Akční plán výboru pro sport 

zahrnuje zvážit úpravu Statutu sportovního fondu města Turnov a Pravidel, seznámení s investiční činností 

MST a zpracování investičních plánů jednotlivých sportovních spolků. V rámci koncepčního přístupu jsou 

sportovní spolky vyzvány ke zpracování investičních plánů a záměrů spolků pro následující roky. Záměry 

budou shromažďovány odborem, školství kultury a sportu a lze je zasílat na: l.karaskova@mu.turnov.cz. 

V rámci investiční činnosti MST byly přítomným přiblíženy důvody pro plánování investic a zdroje financování. 

Představen byl podrobný plán investic pro rok 2021 a další konkrétní činnosti v MST (krátkodobý investiční 

plán na rok 2021, dlouhodobý plán – soupis všech potřeb a stanovení priorit, vize/studie – studie dostavby 

Sportovního a rekreačního areálu Maškovy zahrady, rozpracovaná studie na fotbalový stadion a konkrétní 

projekty – současná realizace vestavby šaten na zimním stadionu, projektová dokumentace pro přístavbu 

zimního stadionu, příprava projektu na halu TSC). 

V diskuzi zaznělo: otázky a připomínky ke studii nové haly TSC   

- z důvodu poptávky sportující veřejnosti je záměrem města vybudovat víceúčelové vnitřní sportoviště 

s vyšší kapacitou pro sportovní oddíly, jehož součástí bude i horolezecká stěna, Zastupitelstvem města 

Turnov byla schválena studie nové haly TSC, je zpracováván projekt, stavba bude financována z dotačních 

titulů za finanční spoluúčasti města. V hale bude pevné oddělení na tři možná sportoviště. 

- v diskuzi byly řešeny otázky – jaké oddíly budou halu využívat, jaká bude vytíženost ze strany oddílu TSC a 

oddílů z ostatních spolků, zda vznikne v hale základna pro další oddíl(y), zda zadlužením městského 

rozpočtu v souvislosti s výstavbou haly budou finanční prostředky i pro opravy a údržbu stávajícího 

majetku města a spolků, zda je horolezecká stěna pro Turnov nutností 

 

 

Zapsala: Lenka Karásková 
Ověřila: Jana Svobodová 
Datum zápisu: 28. 4. 2021 
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