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Otázka na mluvčí politických klubů 
zastupitelstva města zněla: 

Podporuje váš klub revitaliza-
ci sportovního areálu na Bouchal-
kách? Pokud ano, jakou máte reál-
nou fi nanční i časovou představu? 

Postrádáme
ekonomickou vizi

Město převzalo sportoviště v době 
velkých potíží s jejich provozováním. 
Proto se musí jako majitel hlásit k pro-
blémům, které tato sportoviště mají. 
Je tedy správné, pokud se řeší špatné 
sociální zázemí, tribuny a další prosto-
ry našich sportovišť. Město má obec-
nou, komplikovanou a nezapamato-
vatelnou vizi, ale vizi ekonomickou s 
výhledem na několik let postrádáme. 
Všichni, kteří bez mrknutí oka hlasují 
pro zadlužování města, musí již nyní 
říci nejenom, kde vezmeme na všech-
ny plánované etapy rekonstrukce 70 
miliónů korun, ale také jak si před-
stavujeme další pokračování s teniso-
vou halou, skateparkem nebo dalšími 
investicemi. 

Musíme znát odpovědi na otázky, 
kde vezmeme 15 miliónů na spolu-
účast výstavby tělocvičny SPŠ, kde 
jsou připraveny fi nanční prostředky na 
další, určitě nákladnou rekonstrukci 
Vodojemu (rekonstrukce části Vyso-
čan stála více než 100 milionů), nebo 
na přípravu dalšího rozvoje pro bydle-
ní, protože obyvatel města stále ubývá, 
a tím klesají i daňové příjmy rozpočtu. 
Až vedení města předloží tuto vizi a 
představí ji zastupitelstvu, tak můžeme 
konkrétně, reálně a seriózně jednat o 
podpoře jednotlivých záměrů.

Byly stanoveny
priority a etapy

Revitalizace sportovního areálu na 
Bouchalkách je nadčasový projekt. 
Přestože je studie čtyři roky stará, sle-
duje stále potřeby sportovců a oddí-
lů. Bohužel ale paralelně s touto studií 
neproběhla změna územního plánu. 

Rovněž celková investice, dnes 
již bezmála třetina miliardy korun, 
nesměřuje k tomu, že se tato revita-
lizace uskuteční v krátkém časovém 
intervalu. Přesto nechceme, aby zůsta-
lo jen u pěkné studie. Byly stanoveny 
priority a etapy projektu. Tou první je 
zlepšení zanedbaného zázemí pro fot-
bal a tenis. Projekt převyšující šedesát 
miliónů korun, který myslí i na napo-
jení sportovní haly, bude rozložen 
mezi dva až tři rozpočty města. Toto 
rozložení bude také záviset na případ-

ném získání dotace od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Rov-
něž investice do volnočasových spor-
tovních činností v tomto areálu ve výši 
přes 3 milióny korun jasně dokazuje, 
že se na sport v našem městě nezapo-
míná.

Intenzivně hledáme dotace

Politický klub ANO podporuje revi-
talizaci všech sportovních areálů ve 
městě a zároveň podporuje i výstavbu 
nových. Sportovní areál na Bouchal-
kách bude v první fázi opraven tak, 
aby vzniklo důstojné zázemí pro spor-
tovce, kteří v současné době musí být 
v naprosto nevyhovujících prostorách. 
Nevyhovující zázemí pro fotbal bude 
zbouráno, z hlediska historického ani 
architektonického nemá žádnou hod-
notu a bránilo by další etapě revitaliza-
ce celého areálu. 

V minulých letech nebylo pro revi-
talizaci areálu uděláno nic, proto je 
situace v současné době složitá. Je tře-
ba podotknout, že celková revitalizace 
tohoto areálu včetně přístavby zimní-
ho stadionu, kryté haly na tenis či nové 
tribuny je záležitost obrovsky náklad-
ná a město ji samo nemůže fi nanco-
vat. Intenzivně hledáme veškeré mož-
né dotační tituly. Pokud se podaří 
zabezpečit fi nance, může postupně v 
následujících letech proběhnout celá 
nákladná revitalizace areálu na Bou-
chalkách.

Město nemůže veškeré fi nance na 
sport dávat jen na revitalizaci spor-
tovišť, musí i udržovat provozní hra-
cí plochy - led a trávníky za značných 
fi nančních nákladů. Rozdělení fi nanč-
ních prostředků na sport musí být 
úměrné běžnému provozu sportovišť 
proti revitalizaci či budování sporto-
višť nových.

Zděděná studie
není realizovatelná 

(Odpovídající je předseda Komise 
pro sport a volný čas města Žďáru n. 
S.)

ODS podporuje revitalizaci spor-
tovního areálu na Bouchálkách a je si 
vědoma dluhu v podobě nevyhovu-
jícího zázemí především pro fotbalo-
vý a tenisový oddíl. Zděděná studie 
ve svém maximalistickém pojetí není 
realizovatelná. Je zcela mimo fi nanč-
ní možnosti města a není ani v sou-
ladu s platným územním plánem. Je 
důležité, že rozpočet na letošní rok 
alokuje fi nanční zdroje minimálně na 
I. etapu výstavby a rekonstrukce záze-

mí fotbalového stadionu, tenisových 
kurtů a volnočasového streetparku v 
lokalitě za halou TJ. Vše s potřebným 
fi nančním krytím zhruba 60mil. Bude-
me-li se bavit o navrhnuté etapizaci, je 
potřeba, aby v závislosti na náročnos-
ti staveb a zvolených technologických 
postupech, byly tyto práce započaty 
již v letošním roce 2017 a dokončeny 
nejpozději v roce 2018 .

Je nutné si uvědomit, že město také 
poskytuje prostředky svým příspěvko-
vým organizacím na provoz a údržbu 
sportovišť, která jsou v dobrém stavu, 
až na venkovní areál u ZŠ Švermova 4, 
který po 43 letech dosloužil a probíhá 
jeho zásadní rekonstrukce v řádu mili-
onů korun.

Do sportovišť
ročně 10 % z rozpočtu 

Rozhodně zahájení revitalizace spor-
tovního areálu na Bouchalkách pod-
porujeme a v budoucnu podporovat 
budeme. Prakticky všechny sportovní 
objekty v dané lokalitě dožívají z pod-
staty a od dob svého vzniku do nich 
jejich původní majitel TJ (ŽĎAS) 
Žďár investoval velice sporadicky a 
výsledek je stále více patrný. 

Jediná větší modernizace proběh-
la na zimním stadionu (vlastní ledová 
plocha, technologie chlazení a nové 
mantinely), kterou bylo nuceno uhra-
dit město ze svých prostředků a tedy 
dávalo peníze „do cizího“. Dnes jsou 
prakticky všechna sportoviště v té-
to lokalitě v majetku města a to je ny-
ní postaveno před nelehký úkol uvést 
je do stavu, odpovídajícímu dnešním 
potřebám a významu žďárského spor-
tu. Naše fi nanční představa činí cca 
50 mil. Kč ročně (tj. asi 10 % celkové-
ho rozpočtu města) a časový horizont 
revitalizací by neměl překročit hranici 
roku 2022, tj. do konce dalšího voleb-
ního období.

Naše Bouchalky
si to zaslouží

Jsem velmi rád, že se k přípravě revi-
talizace sportovní zóny plně využívá 
studie zadaná předešlou radou města. 

Jsem přesvědčen, že si naše Bouchal-
ky zaslouží tyto peníze, protože jsou 
to nejen investice do sportovišť, ale 
především do našich dětí, mládeže a 
aktivního využití volného času. Sku-
tečnou představu o nákladech máme, 
vychází ze studie, kde byl i velmi kvali-
fi kovaný odhad nákladů a jejich fi nální 
vyčíslení se moc neliší. 

Investice jsou to pravda vysoké, a 
proto se vedení města musí velmi 

snažit získat dotace, jako se to na ten-
to typ strategických investic dařilo v 
předešlém období. Není totiž mož-
né zadlužování města, a to hlavně při 
absenci dlouhodobé ekonomické stra-
tegie města a s ohledem k dalším pri-
oritám.   

První „opravdový“
skatepark

Náš klub revitalizaci sportovního 
areálu na Bouchalkách jednoznačně 
podporuje. Všichni, kdo areál navště-
vujeme, víme, že se s ním mělo začít 
již dávno, a není tedy na co čekat. 

Víme však také, o jak náročnou 
investici se s ohledem na možnosti 
města jedná, fi nanční náročnost zce-
la kompletní revitalizace se pohybuje 
v řádech stamilionů korun a časová v 
řádech desítek let. Jako odpovědní 
hospodáři jsme se rozhodli revitali-
zaci realizovat postupně po etapách 
a aktivně shánět peníze z dotačních 
titulů, těch je však málo a žádostí 
naopak tradičně mnoho. 

Letos se tak začne s opravami, které 
jsou nejvíce akutní, tedy se zázemím 
pro tenisty a fotbalisty, jejichž šat-
ny jsou skutečně v naprosto havarij-
ním stavu. Městské investice budou 
proudit i do oprav zimního stadionu 
a přilehlého oválu. V prostoru mezi 
sportovní halou a řekou Sázavou 
se pak začne s výstavbou historic-
ky prvního opravdového žďárského 
skateparku.
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Sportovní areál 
chátrá

Město Žďár n. S. má z roku 2012 
studii revitalizace sportovního 
areálu na Bouchalkách za 275  mil. 
Kč, z  projekčního  ateliéru  MOZ-
KYT. 

Sportoviště byla v 70. letech 
budována  tzv. v akci „Z“, viditelně 
chátrají  a  mnohde nesplňují hygi-
enické parametry.   

Studie obsahuje např. přístavbu 
zázemí zimního stadionu, regulér-
ní rychlobruslařskou dráhu, kry-
tou tenisovou halu či nové tribuny 
fotbalového stadionu...

Letos radnice vkládá 22 mil. Kč 
do výstavby sociálního zázemí 
pro fotbal a tenis, včetně společ-
né vstupní recepce. S investicemi 
počítá  i v  roce 2018 a na akci shá-
ní dotace.  

Očekávaná stavba tenisové 
haly si však musí počkat na změ-
nu územního plánu, který nyní v 
dané lokalitě počítá jen s doprav-
ními stavbami a muselo by dojít ke 
změně začlenění pozemku.  -lko-


