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PROLOG 

 

Výroční zpráva za rok 2021 navazuje na situaci předešlého roku, kdy byly kromě 14-ti dnů 

v prosinci uzavřeny všechny provozy již od října 2020. Uzavírka „Sportareálu“ v roce 2021 

trvala ještě celých 5 měsíců, provoz ostatních sportovišť byl omezen vládními nařízeními. 

Vládní nařízení ovlivnila nejen samotný provoz, ale i plánování akcí a jejich realizaci. 

V neposlední řadě také chod celé organizace.  

V průběhu celého roku se primárním cílem stalo maximálně přiblížit výši ztrát z příjmů 

organizace výši úspor za provozní náklady (spotřeba energie, úklidové služby, apod.). Stejně 

jako v loňském roce musel být rozpočet a jeho čerpání několikrát upraven s ohledem na 

narůstající ztráty. I přes otevření provozů v červnu 2021 se návštěvnost z řad veřejnosti 

pohybovala na polovině či třetině oproti rokům před pandemií nemoci COVID-19.  

Hospodářský výsledek za rok 2021 má hodnotu 277.717,68 Kč.  

Výsledek je obdobný jako v roce 2020 a je stejně zkreslen nerealizovanými opravami a 

investicemi. Promítlo se v něm také dvojí odpuštění nájmu nájemcům nebytových prostor v 

celkové výši 81.188,60 Kč. Operativní změny v čerpání a plnění rozpočtu mají za následek 

výše zmíněný odklad některých investic a zásadních oprav. Tou nejdůležitější je generální 

repase kompresorů chlazení zimního stadionu. 

Přesto se povedlo realizovat několik projektů, které zlepší klientský servis, ušetří čas a práci 

zaměstnancům, kteří se budou věnovat jiným úkolům a především výrazně ušetří energii 

(voda, elektřina, teplo).  

Zmiňovanými projekty jsou: 

 Vybudování závlahového systému tenisových kurtů 

 Oprava MaR vzduchotechniky „Sportareálu“ 

 Vybudování závlahového systému a retenčních nádrží na fotbalovém hřišti 5. května 

Dalším podstatným úsporným mechanismem, na kterém pokračujeme, je pilotní projekt 

RECYKLACE VODY NA PLAVECKÉM BAZÉNU „SPORTAREÁL“. 

Prostřednictvím této zprávy o činnosti za rok 2021 bych chtěl poděkovat všem 

zaměstnancům za přístup a nasazení v této nelehké době, obzvlášť pak zaměstnancům 

v tzv. první linii, kteří na pokladnách sportovišť kontrolovali prokázání bezinfekčnosti a vše 

profesionálně zvládli. Vedoucím zaměstnancům a ekonomickému úseku patří poděkování za 

zpracování podkladů pro tvorbu výroční zprávy. 

 

S úctou,  

Ing. Jaroslav Češka, ředitel  

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

        

1.1. Obecné informace o PO Sport 

 

Příspěvková organizace Sport Česká Lípa byla zřízena 1. 7. 2005 na dobu neurčitou. Na 

základě § 84 odst. 2 písmen. E) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle § 27 zák. č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pod č.588/05 ze dne 25. 5. 

2005.  

Zřizovatelem je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, PSČ 

470 36, IČ 260 428, okres Česká Lípa. 

Sídlo organizace: Barvířská 2690, Česká Lípa 470 01 

Identifikační číslo organizace je: 75045176 

Daňové identifikační číslo organizace je: CZ 75045176 

Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací s vlastními účty, je právnickou osobou, 

která může svým jménem nabývat práva a povinnosti. 

Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a odvoláván 

Radou města a je zaměstnancem organizace.  

 

1.2. Rozsah PO Sport – budovy, pozemky 

 

PO Sport spravuje a provozuje sportoviště ve vlastnictví Města Česká Lípa.  

Seznam majetku města Česká Lípa předaného k užívání PO Sport (k 1. 1. 2021): 

 

 

Stavby, budovy a pozemky: 
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1.3. Personální rozdělení 

1.3.1. Struktura PO Sport: 

 

1.3.2. Průměrný počet smluvních úvazků:  

 

 vysvětlivky: 

PS = pracovní smlouvy 
DPP = dohoda o provedení práce 
DPČ = dohoda o pracovní činnosti 

 

Vzhledem k tomu, že se struktura zaměstnanců a jejich úvazky v průběhu roku mění, je 

uveden průměrný stav každého kalendářního roku zvlášť. Graf znázorňuje změny za 

posledních 5 let. 
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PS 47 46 47 45 45

DPP 37 35 47 45 45

DPČ 9 11 15 9 9

Porovnání smluvních úvazků 2017-2021 
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1.4. Finanční zpráva  

1.4.1. Rozbor hospodaření za období leden-prosinec 2021 (v tis.): 

 

 

Rozbor hospodaření za období: leden 2021 - prosinec 2021

Název zařízení: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

PŘÍJMY

schválený rozpočet 

příslušného roku CELKEM příspěvek zřizovatele hlavní činnost doplňková činnosti pronájem majetku dotace      ostatní*

rezervní fond fond 

odměn fond 

investic ostatní

příspěvek na provoz (4121) 19 666 000,00    19 666 000,00 19 666 000,00          

příspěvek na odpisy (4121) 453 000,00          453 000,00 453 000,00               

příspěvek na mzdy vč. odvodů (4121) 10 142 000,00    10 142 000,00 10 142 000,00          

příspěvek na OON vč. odvodů (4121) 922 000,00          922 000,00 922 000,00               

příspěvek na investice (schválený) 900 000,00          900 000,00 900 000,00               

úroky (2141) -                        181,92 181,92

hlavní činnost-vstupy sportoviště(2111) 6 700 000,00       6 524 540,57 6 524 540,57  

doplň.činnost, pronájem majetku (2132) 7 545 000,00       6 868 937,69 1 763 306,79  5 105 630,90  

dotace CCR (4122) 250 000,00          250 000,00 250 000,00  

převod z rezervního fondu  (4133) 195 000,00          50 000,00 50 000,00  

čerpání fondu odměn -                        0,00 

přefakturace energií (2139) 370 000,00          393 952,43 393 952,43  

ostatní (2329) -                        61 231,80 61 231,80  

-   

PŘÍJMY   CELKEM 47 143 000,00    46 231 844,41                    32 083 000,00          6 918 493,00           1 763 306,79          5 105 630,90          250 000,00            50 000,00         61 413,72                  

VÝDAJE

schválený rozpočet 

příslušného roku CELKEM příspěvek zřizovatele hlavní činnost doplňková činnosti pronájem majetku dotace      ostatní*

rezervní fond fond 

odměn fond 

investic ostatní

5011 - mzdy zaměstnanců 12 700 000,00    12 757 530,00 7 558 000,00 3 259 294,00 1 932 765,00 7 471,00 

5021 - ost. osobní náklady 850 000,00          925 420,00 837 000,00 8 219,00 80 201,00 

5031 - povin. soc. poj. -                        0,00 0,00 0,00 

5031 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské PO) 3 150 000,00       3 163 867,00 1 874 000,00 810 541,00 479 326,00 

5031 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO) 60 000,00            88 993,00 60 000,00 9 103,00 19 890,00 

5032 - povin. zdr. poj. -                        0,00 0,00 0,00 

5032 - povin. zdr. poj. - mzdy (neškolské PO) 1 143 000,00       1 148 178,00 680 000,00 294 229,00 173 949,00 

5032 - povin. zdr. poj. - OON (neškolské PO) 25 000,00            32 274,00 25 000,00 740,00 6 534,00 

5038 - zákon. poj. zam. 53 000,00            53 182,92 30 000,00 15 125,92 8 057,00 

mzdové náklady včetně odvodů (školské PO 

neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) CELKEM 17 981 000,00    18 169 444,92                    11 064 000,00          4 397 251,92           -                            2 700 722,00          -                           -                     7 471,00                    

5131 - potraviny 400 000,00          295 133,61 295 133,61 

5136 - knihy, tisk 6 000,00              5 660,00 3 000,00 1 802,00 858,00 

5137 - DDHM 500 000,00          477 904,82 370 000,00 25 159,41 2 217,99 72 067,00 7 960,42 500,00 

5139 - materiál 2 500 000,00       2 264 755,65 1 004 500,00 516 807,66 332 944,12 167 085,57 192 039,58 50 000,00 1 378,72 

5156 - pohonné hmoty 90 000,00            93 601,81 53 000,00 26 420,81 14 181,00 

materiál včetně DDHM CELKEM 3 496 000,00      3 137 055,89                      1 430 500,00            570 189,88              630 295,72             254 191,57             200 000,00            50 000,00         1 878,72                    

5151 - voda 2 600 000,00       2 593 605,38 2 200 674,38 250 000,00 142 931,00 

5152 - teplo 2 500 000,00       2 172 101,57 1 843 028,57 200 000,00 129 073,00 

5153 - plyn 2 500 000,00       2 095 613,65 1 523 000,00 255 127,65 317 486,00 

5154 - el. energie 3 500 000,00       3 513 882,68 1 830 000,00 1 151 529,68 532 353,00 

5155 - pevná paliva -                        0,00 0,00 0,00 0,00 

spotřeba energie CELKEM 11 100 000,00    10 375 203,28                    7 396 702,95            1 406 657,33           450 000,00             1 121 843,00          -                           -                     -                              

5161 - služby pošt 5 000,00              5 555,00 4 713,00 842,00 

5162 - služby telekomun. 150 000,00          152 817,77 90 000,00 39 665,77 23 152,00 

5163 - služby pen.ústavů 36 000,00            36 230,00 16 000,00 14 741,00 5 489,00 

5164 - nájemné -                        0,00 0,00 

5166 - služby konzultační 150 000,00          149 790,00 95 000,00 32 097,00 22 693,00 

5167 - služby školení a vzd. 40 000,00            40 953,91 32 000,00 2 748,91 6 205,00 

5168 - zpracování dat 235 000,00          227 764,50 127 000,00 66 258,50 12 077,00 22 429,00 

5169 - nákup služeb 7 144 500,00       7 377 776,04 6 728 000,00 233,20 37 488,84 612 054,00 

služby CELKEM 7 760 500,00      7 990 887,22                      7 092 713,00            155 744,38              55 054,84               687 375,00             -                           -                     -                              

5171 - opravy a údržba 2 000 000,00       1 274 564,77 1 029 551,77 193 097,00 51 916,00 

5172 - programové vybavení 10 000,00            9 917,36 5 000,00 3 414,36 1 503,00 

5173 - cestovné 3 000,00              3 108,00 500,00 2 137,00 471,00 

5175 - pohoštění 80 000,00            70 398,94 5 000,00 4 733,94 10 665,00 50 000,00 

5909 - odpisy 833 000,00          833 132,01 428 000,00 284 246,79 42 310,00 78 575,22 

ostatní náklady CELKEM 2 926 000,00      2 191 121,08                      1 468 051,77            294 532,09              235 407,00             91 214,22               50 000,00              -                     51 916,00                  

5132 - ochranné pracovní pomůcky 50 000,00            47 392,39 26 000,00 14 064,39 7 180,00 148,00 

5135 - plavecké pomůcky 25 000,00            21 400,00 5 000,00 13 158,00 3 242,00 

5149 - ostatní finanční výdaje 500,00                 500,00 424,00 76,00 

5179 - jídelní kupony 460 000,00          458 793,50 288 000,00 101 286,50 24 328,00 45 179,00 

5191 - zaplacené sankce -                        56,43 56,43 

5362 - neuplatněný nárok DPH 2 000 000,00       2 192 255,47 1 851 000,00 9 128,47 332 127,00 

5424 - náhrady DPN 180 000,00          204 581,00 26 000,00 147 587,00 30 994,00 

5909 - ostatní 10 000,00            6 304,99 15,21 6 289,78 

5342 - FKSP 254 000,00          259 130,56 151 000,00 68 872,56 39 258,00 

ostatní CELKEM 2 979 500,00      3 190 414,34                      2 347 015,21            354 577,35              356 455,00             132 218,78             -                           -                     148,00                       

příspěvek na investice - rolba ZS 900 000,00         900 000,00                         900 000,00               

VÝDAJE   CELKEM 47 143 000,00    45 954 126,73                    31 698 982,93          7 178 952,95           1 727 212,56          4 987 564,57          250 000,00            50 000,00         61 413,72                  

Sestavila: Hana Mištíková Razítko organizace:

Datum a podpis: 10.2.2022 Podpis ředitele(ky):

* nevyhovující škrtnout, popřípadě možnost přepsání

118 066,33        -                       -                  -                      
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2021

277 717,68                   384 017,07          260 459,95 -        36 094,23           
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2. HOSPODAŘENÍ 

2.1. Příjmy PO Sport 

Výnosy (v tis.): 

 Hlavní činnost  Vedlejší činnost 

2017 12 368,00 8 303,00 

2018 12 310,00 9 077,00 

2019 15 546,00 10 068,00 

2020 9 227,00 6 400,00 

2021 6 919,00 6 869,00 

 

Příjmy PO Sport byly v uplynulém roce výrazně ovlivněny vlivem pandemie Covid-19.  

Díky této pandemii docházelo střídavě k otevření a uzavření venkovních a vnitřních 

sportovišť, z tohoto důvodu byly rušeny a omezovány rozsahy nasmlouvaných pronájmů, 

sportovní i kulturní akce.  

Ztráty v příjmech lze odvodit ve srovnávacím grafu příjmu v předchozích letech. 

 

 

2.2. Náklady PO Sport 

Náklady (v tis.):  

 HM + odvody OON + odvody Ostatní náklady Meziroční důvody navýšení 

2017 14439,00 1027,00 32875,00 - 

2018 16217,00 1117,00 35967,00 2663,00 Tobogán 

2019 17631,00 1286,00 38829,00 3300,00 KGJ 

2020 17527,00 979,00 32469,00 - 

2021 17 382,00  1 046,00 26 626,00 - 
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Porovnání nákladů PO Sport 2017-2021 (v tis.) 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost



 10 

 

3. AKCE PO SPORT 

 

3.1. Tradiční akce na sportovištích PO Sport 

 

Vzhledem k opakovaným omezením provozu na sportovištích a tím i snížení příjmů jsme 

prozatím ustoupili z tradičních každoměsíčních bazénových akcí typu Happy days a jiných 

svátečních slev na vstupném. Ponechali jsme pouze plánované akce pro děti s rodiči, či 

celorepublikové projekty, kterých se účastníme a které se konají nad rámec provozní doby 

pro veřejnost nebo souběžně s ní a nijak neovlivňují běžný chod.  

V roce 2021 se díky uzavření provozu v první půli roku opětovně neuskutečnila akce Charity 

futsal show na Víceúčelové sportovní hale, Sportovní veletrh v podobě představení místních 

sportovních klubů spojené s prohlídkou míst nepřístupných veřejnosti, Velikonoční vodní ráj 

a Českolipská ploutvička pro naše nejmenší v bazénových prostorech i venkovní Outdoor 

hry.  

Letní prázdniny vzhledem k velkému odlivu místních občanů na dovolené zůstávají na 

provozech sauny, fitcentra, tenisových kurtů a stadionu standardní. Zimní stadion v červenci 

nabídl soubor florbalových klání s názvem Salming florbal games o průběžné účasti cca 600 

hráčů a bazén ve „Sporareálu“ si alespoň pro půlroční absenci plaveckých kurzů dětí s rodiči 

vynahradil ranní hodiny všedních dnů tzv. Vodními radovánkami.  

I přes všechny restrikce se nám podařilo spoluorganizovat 2. ročník benefičního koncertu 

„ROCK FOR ALL“, který se konal v sobotu 17.7.2021 a navazoval na nedělní program pod 

záštitou PO Sport a HC Česká Lípa v podobě Dětského dne s hudebním programem, 

občerstvením, soutěžemi v prostorách travních ploch před „Sportareálem“ a v neposlední 

řadě i velmi oblíbenou pěnou od sboru dobrovolných hasičů ze Žandova.  

 

Začátek školního roku v PO Sport je vždy věnován přípravám na běžecký závod CITY 

CROSS RUN, kterému se detailně věnujeme v dalším bodu (3.2.).  

 

Podařilo se nám opět 

přihlásit na celorepublikové 

plavecké klání, kdy nadšenci 

z celé republiky ve svých 

místních bazénech uplavou 

100 m délku a dle 

odplavaného času sbírají 

body pro své město. Na 

konci dne dojde Českou 

asociací sport pro všechny 

pod záštitou ČUS a Sportuj 

s námi k vyhodnocení. Letos 

jsme obsadili 5. místo ve své 

kategorii a jen zmínkou, že 

tato akce se v České 

republice konala již po 30-té. 
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V rámci tohoto jubilea se nám dostalo milé příležitosti zviditelnit se na ČT prostřednictvím 

Petry Weberové, účastnice olympijských her v plavání, která z České Lípy pochází. 

 

 

Hodně radosti nám udělala akce Sametová štafeta (17.11.), kterou jsme z plavecké štafety 

upravili na soutěžní odpoledne pro děti s rodiči s vodním pólem, opičí dráhou a dalšími 

soutěžními pointy.  

 

  

 

Rok 2021 zakončila v rámci speciální nabídky akcí PO Sport tradiční Mikulášská na ledě. 
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2021  
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3.2. CITY CROSS RUN & WALK 2021 

 

 

 

3.2.1. Představení sportovní akce: 

City Cross Run & Walk Česká Lípa je zážitkový běh přes město, přesto přírodou, který vás 

provede těmi nejkrásnějšími místy České Lípy a jejího okolí. 

Co závodníky letos čekalo?  

Například náměstí T. G. Masaryka, KD Crystal, Vodní hrad Lipý, klášterní zahrady, městský 

park, kostely, lávky přes Ploučnici, městský stadion, krásné lokality Dubice, obecního lesa, 

sosnovské pískové stezky a mnoho další zajímavých míst. 

Pro letošní ročník došlo oproti minulému roku k nepatrným změnám na trase. Závodníci již 

nemusejí absolvovat běh po asfaltové dráze sosnovského autodromu a díky rozvolnění 

pravidel si firma MODUS pro závodníky opět připravila pestrou show ve výrobních halách 

svého závodu. 
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3.2.2. Průběh a data sportovní akce: 

Ročník 2021 se od počátku nesl ve znamení slunečného počasí. Díky rozvolnění restrikcí 

bylo možné letošní ročník opět obohatit o doprovodný program. 

Náměstí T. G. Masaryka začalo pozvolna ožívat po osmé hodině ranní, kdy zde již bylo 

připraveno zázemí pro sportovce a první část doprovodného programu. Jako první se na trať 

vydali účastníci, kteří se přihlásili na 7km Walk. 

Pro letošní ročník došlo k obohacení prvního závodu dne o novou kategorii, školní štafety 

prvního stupně. I díky tomu se letos štafetového závodu zúčastnilo více škol. 

Kategorii 1. stupně ovládla ZŠ Lada s časem 30:09:41 před ZŠ 28. října (30:51:79) a ZŠ a 

MŠ Zákupy (31:40:05), čtvrtou nemedailovou pozici obsadila ZŠ Slovanka a na páté pozici 

se umístila ZŠ a MŠ Klíč. 

Po kategorii 1. stupně se na svůj závod vydaly 2. stupně základních škol. Zde zlaté 

medaile pro svou školu vybojovali žáci ZŠ 28. října s časem 25:36:44. Druhou příčku 

obsadila ZŠ Náměstí Míru z Nového Boru (26:20:41) před vítěznou školní štafetou z 

minulých let ZŠ U Lesa Nový Bor (26:40:08). Na dalších příčkách se postupně usadily ZŠ 

Klíč, ZŠ Lada, ZŠ Slovanka, ZŠ Kravaře a ZŠ a MŠ Jižní.  

O předzávodní zábavu se před startem starala kapela Hluchá parta, krev diváků i závodníků 

v hlavních kategorií rozproudily tanečnice ze souboru Adelline, Tutti Frutti a Rytmic. 

Ve 12:30 se na startu seřadilo 103 závodníků, kteří posléze vyrazili na trať půlmaratonu. Tu 

ovládl, stejně jako v loňském roce Ondřej Chour s časem 1:16:20. Druhý mezi muži doběhl 

Daniel Kupidlovský (1:17:53), třetí byl Santiago Berenguer (1:20:43). Mezi ženami si pro 

vítězství doběhla Zuzana Kotěšovcová (1:28:44), druhá byla Regina Procházková (1:36:37) 

a třetí Jana Švábová (1:44:11). 

Patnáct minut po startu půlmaratonu se pod startovací branou seřadilo 283 běžců, kteří 

vyrazili na trať sedmikilometrovou. Tu ovládl Jan Karko z AC Česká Lípa, který prvenství 

bral za čas 26:35. V loňském roce skončil tento borec na stříbrné příčce. Druhý v letošním 

sedmikilometrovém závodě skončil Václav Hladík (27:47), třetí příčku obsadil Vladimír Kolář 

(28:44). Mezi ženami zvítězila superrychlá Laura Matulová (30:11), která skončila čtvrtá 

celkově hned za trojicí vítězných mužů. Druhá skončila Jana Jarošová (33:56), třetí byla 

Jana Hakenová (34:00). 

Atmosféru a krásné počasí po celý den doplňoval v centru závodu na náměstí T. G. 

Masaryka doprovodný program. Diváci si mohli šlapáním na kole vymačkat čerstvý džus 

prostřednictvím Fruit Biku, děti si vyzkoušely překážkovou dráhu u stánku Sportimáčku, nebo 

si mohly porovnat svou mušku u fotbalšipek. Hudební doprovod celé akce obstaraly kapela 

Lingers a Škola Rocku.  

Program letošního ročníku byl ukončen v 16:00. 
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4. OBJEKTY VE SPRÁVĚ PO SPORT 

 

4.1. SPORTAREÁL, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa 
4.2. PLAVECKÝ BAZÉN SEVER, ul. Školní 2520, Česká Lípa 
4.3. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA, ul. Wedrichova 3305, Česká Lípa 
4.4. STARÁ SPORTOVNÍ HALA, ul. Wedrichova 1439, Česká Lípa 
4.5. MĚSTSKÝ STADION U PLOUČNICE, ul. Boženy Němcové 3178, Česká Lípa 
4.6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 5. KVĚTNA, ul. 5. května 3036, Česká Lípa 
4.7. TENISOVÁ HALA, ul. Boženy Němcové 3129, Česká Lípa 

 

4.1. SPORTAREÁL 

 

Původní sportovní areál v České Lípě pocházel z 80. let minulého století, moderním 

požadavkům už ale nevyhovoval. Práce na jeho přestavbě začaly v polovině roku 2006. 

Rekonstrukcí prošel bazén i zimní stadion. K bazénu přibyly tobogany, vířivky a brouzdaliště. 

K lepšímu se změnily šatny a sprchy, přibylo relaxační centrum s posilovnou. Rekonstrukce 

a dostavba přišla na téměř 300 milionů korun a stala se tak největší investiční akcí ve 

čtyřicetitisícovém městě. 

Přestavěný areál se otevřel 1. 6. 2008 a v následujícím roce byla přistavena další část ze 

strany od řeky Ploučnice, která nabízí další hokejové kabiny, místnost pro rozhodčí a finskou 

saunu vč. odpočívárny. 
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Realizace a výhled: 
 
V roce 2021 proběhla kompletní oprava MaR (měření a regulace) vzduchotechnických 

jednotek na „Sportareálu“, která kromě jednoduššího ovládání pomocí vizualizace s sebou 

přináší také úsporu energií v podobě možnosti změny režimů fungování systému. 

Během uzavírky vlivem COVID-19 proběhla realizace vybudování sportovního infocentra, 

kde přibyla nově půjčovna bruslí. 

Bohužel v roce 2021 jsme obdrželi výpověď od společnosti Brusle CL s.r.o., která ve 

„Sportareálu“ provozovala restauraci a v tom letošním bude velkým úkolem sehnat nového 

nájemce, tak abychom zabezpečili ucelený servis návštěvníkům areálu. 

Dále se posunuly projekty beachvolejbalového hřiště u restaurace a slunné louky, pro které 

jsme zajistili stanovisko a podmínky KHS v České Lípě tak, abychom v letošním roce mohli 

případně projekt realizovat. 

V letošním roce bychom také chtěli realizovat projekt přístavního mola na řece Ploučnici u 

„Sportareálu“, kde by se vodáci mohli vylodit a občerstvit se v restauraci, popřípadě využít 

sociální zázemí „Sportareálu“. Do budoucna se počítá i s variantou možností přespání 

v oploceném prostoru u restaurace. 

Prioritní věcí je zpracování a příprava opravy nouzového osvětlení, které bychom chtěli 

předělat jako centrální, avšak to sebou nese investici v řádech několika set tisíc včetně 

projektové dokumentace. Rádi bychom celou akci v letošním roce řádně připravili včetně 

projektové dokumentace a realizovali v roce 2023. 

 

Celý sportovní areál nabízí 4 základní provozy: 

4.1.1. BAZÉN 
4.1.2. ZIMNÍ STADION 
4.1.3. FITCENTRUM 
4.1.4. FINSKÁ SAUNA  
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4.1.1. BAZÉNOVÁ ČÁST         

Vstup do bazénové části se nachází v 1. patře areálu, kde se nachází recepce bazénu 

vybavena vstupními a výstupními terminály, odbavovacím, pokladním systémem, úložnými 

trezory pro veřejnost, posezení pro aklimatizaci klientů, prostory pro doplňkový prodej 

plaveckých pomůcek a obuvi. I přesto, že se nachází v 1. patře, je přístup bezbariérový, 

stejně tak i většinová část bazénu.  

Vnitřní část tohoto provozu je kromě úložných skříněk, osušovny, WC, sprch a navazujících 

parních komor vybavena bazénem o délce 25 metrů, toboganem, skluzavkou, masážními 

lůžky, masážními chrliči, tzv. jeskyní s masážní tryskou pro potěchu chodidel, whirlpoolem, 

dětským výukovým bazénkem, dětským brouzdalištěm, divokou řekou a bufetem 

s posezením.  

 

 

 

PO Sport v rámci tohoto provozu nabízí služby se 

zaměřením pro širokou veřejnost, jako plavecké kurzy pro 

naše nejmenší klienty a jejich rodiče, stejně tak i 

zvýhodněné rodinné vstupné v rámci veřejnosti, dále 

kondiční programy pro dospělé osoby a seniory ve formě 

permanentních, kreditních i jinak motivačních bonusů, 

jako jsou slevové akce, prodloužení času pro kondici i 

relax, apod. 

Provoz bazénu ve „Sportareálu“ je nastaven víceméně pro 

rekreaci veřejnosti s výjimkou jednoho dne v týdnu se 

zaměřením pro kojence, batolata a předškolní děti. 

 

                            



 19 

 

I v ostatních všedních dnech se pořádá povinná i nepovinná plavecká výuka, většinou však 

v brzkých ranních hodinách mimo otevřeného provozu pro veřejnost.  

Samozřejmostí jsou i doplňkové činnosti, jako skupinové slevy, benefitní programy pro 

sportovce i smluvní partnery, jakými jsou např. velké firmy Českolipska, hotely, neziskové 

organizace, dětské domovy i jiné sdružení. Spolupracujeme také s plaveckými oddíly a jinými 

sportovními oddíly, které působí nejen v České Lípě. 

PO Sport provozuje i vlastní plaveckou školu, a to od roku 2007. Je členem Asociace  
plaveckých škol ČR a Aliance dětského plavání. 
 

Rozpis obsazenosti bazénu: 

 

 

Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19: 

Z důvodu pandemie COVID-19 byl provoz uzavřen od 1. 1. 2021 a znovu otevřen až 2. 6. 

2021 s nastavením omezeních dle usnesení vlády - povinnost nošení roušek ve vnitřních 

prostorách, omezený počet návštěvníků v jednotlivých vodních atrakcích, zajištění 

desinfekčních prostředků v rámci celého prostoru bazénu včetně recepce schodů a 

vstupních vestibulů.  
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Tržby a návštěvnost: 

Díky pandemii COVID-19 došlo k meziročnímu poklesu tržeb. Vše je viditelné v grafech: 
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Opravy a investice bazénové části: 

- nová parní soustava dámy 
- výměna plošiny pro invalidy 
- vzduchotechnika - digitalizace 
 

Výhled: 

- vzduchotechnika – oprava odvlhčení bazénové haly  
- oprava žaluzií nad střešními okny 
- zakoupení recyklační stanice bazénové vody 
- realizace beachvolejbalových kurtů 
- realizace venkovního výstupu z bazénu na slunnou louku 

 -   Kč

 200 000 Kč

 400 000 Kč

 600 000 Kč

 800 000 Kč

leden únor březen duben květen červen červen

ec

srpen září říjen listopa

d

prosine

c

2021 -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč -   Kč 320 94 578 23 788 62 416 75 428 02 377 32 376 22

 -   Kč   -   Kč   -   Kč   -   Kč   -   Kč  

 320 943 Kč  

 578 233 Kč  

 788 624 Kč  

 416 756 Kč  
 428 023 Kč  

 377 325 Kč  
 376 227 Kč  

Tržby bazén 2021 "SPORTAREÁL" 

 -   Kč

 2 000 000 Kč

 4 000 000 Kč

 6 000 000 Kč

 8 000 000 Kč

 10 000 000 Kč

2017 2018 2019 2020 2021

Řady1 6 305 719 Kč 6 215 906 Kč 8 796 211 Kč 5 001 016 Kč 4 124 931 Kč

 6 305 719 Kč   6 215 906 Kč  

 8 796 211 Kč  

 5 001 016 Kč  
 4 124 931 Kč  

Porovnání tržeb bazén "SPORTAREÁL" 2017-2021 
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4.1.2. ZIMNÍ STADION 

Zimní stadion je využíván vedle veřejnosti ke sportovním aktivitám českolipských sportovních 

sdružení mládeže a dospělých i ke komerčním aktivitám. Vstup na ledovou plochu se 

nachází v přízemí areálu a součástí tohoto provozu jsou nezbytné hokejové kabiny, 

ošetřovna, prostory pro rozhodčí, úložné skříňky pro potřeby veřejnosti v době veřejného 

bruslení či diskobruslení.  

Vedle aktivit jako je veřejné bruslení a diskobruslení nabízí zimní stadion výuku bruslení pro 

ZŠ a MŠ pod taktovkou licencovaných trenérů, podobně jako tzv. Školičku bruslení ve 

spolupráci s HC Česká Lípa pro děti od 4 do 10 let, kde se učí základní bruslařské 

dovednosti.  

Další nabízenou službou v rámci provozu zimního stadionu je broušení bruslí a půjčování 

bruslí.  

K tomuto provozu také patří: 

 hokejová střelnice – možnost využít této služby od roku 2016 je nyní i pro veřejnost. 
Ta zde může zdokonalovat svou techniku střelby, 

 veřejné krasobruslení – výuka bruslení pro dospělé pod vedením trenérů SK 
FORBIDDEN, 

 konání hokejových škol, 

 pronájem HC Česká Lípa – pravidelná utkání krajské ligy mužů a mládeže, 

 HC Česká Lípa-mezinárodní turnaje o pohár města Česká Lípa,  

 Florbalové Salming Games, Florbalové války mládeže,  

 pronájem bufetu zimního stadionu. 
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Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19: 

Z důvodu pandemie COVID-19 byl provoz uzavřen od 1. 1. 2021 a otevřen byl až 31. 5. 

2021. Ledová plocha s ledem byla využívána do 2. 7. 2021.   

Provoz ZS bez ledové plochy byl zahájen 16. 7. 2021 akcí Salming floorball Games 2021. 

Florbalový turnaj mládeže FBC Česká Lípa-Florbalové války byl bohužel pro velkou neúčast 

hráčů zrušen. 

 

Provoz ZS s ledovou plochou byl opět zahájen 

2. 8. 2021 a úspěšně byl provozován po celou 

dobu nové sezóny 2021/2022. 

Během uzavření areálu se realizovalo několik 

opravných akcí-oprava prostor v jednotlivých 

prostorách zimního stadionu. Následné nátěry 

všech stěn prvního podlaží stadionu. Nově se 

vymalovalo v celém prostoru přístavby. 

Realizovala se oprava koupelnových stropů 

v kabině č. 1, 2 a 4.  

Tržby: 

Díky pandemii COVID-19 došlo k meziročnímu poklesu tržeb.  
Uvádíme příklad v grafu tržeb a návštěvnosti veřejného bruslení: 
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Opravy a investice zimního stadionu: 

- nákup výměníku na odvod odpadního tepla 
- nové stropy v koupelnové části kabin 1, 2 a 4 

 
  

Výhled: 

- oprava popraskaného betonu pod ledovou plochou 
- výměna světel ZS - projekt EPC 
- nová vjezdová vrata pro rolbu  
- generální oprava kompresorové soustavy pro chlazení ledové plochy  
- rekonstrukce chladírenského zařízení 
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4.1.3. FITCENTRUM 

Tento provoz, který patří do hlavní činnosti PO Sport od 1.7.2016 (do té doby pronajímaný) 

se nachází ve 2. patře areálu nad bazénovou částí. Skládá se z posilovny, která je vybavena 

recepčním pultem s pokladním systémem. Tento systém je kompatibilní s pokladním 

systémem bazénu a tenisové haly a je tedy možné vstupy do těchto provozů kombinovat. 

Recepce nabízí v rámci doplňkové činnosti také základní sortiment fitness doplňků. 

Součástí je také cvičební sál s ozvučením, který je vybaven spinningovými koly, bosu balóny, 

flexi bary a podložkami pro různé aerobní aktivity. Nedílnou částí jsou vlastní šatny 

s úložnými skříňky, sprchy, WC.  

 

Od září 2021 je nově v provozu 

pro zákazníky solárium včetně 

doplňkové kosmetiky.  

 

 

 

 

 

 

 

Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19: 

Z důvodu pandemie COVID-19 byl provoz uzavřen od 1. 1. 2021 a znovu otevřen jako jeden 

z prvních provozů 17. 5. 2021 s nastavením omezeních dle usnesení vlády-povinnost nošení 

roušek ve vnitřních prostorách, omezený počet návštěvníků, zajištění desinfekčních 

prostředků v rámci celého prostoru sauny včetně recepce a vstupních vestibulů.  
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Tržby: 

Díky pandemii COVID-19 došlo k meziročnímu poklesu tržeb.  
Vše je viditelné v grafu tržeb a návštěvnosti: 
 
 

 

 

 

Opravy a investice fitcentra: 

- cvičební sál - oprava a revize spinningových kol 
- revize a čištění cvičebních strojů  
- výměna displeje v soláriu  
- revize solária  

 

Výhled: 

- nákup nových cvičebních strojů - hacken dřep 
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4.1.4. FINSKÁ SAUNA 

PO Sport provozuje v přístavbě 

Sportareálu klasickou suchou, 

finskou saunu s teplotou 80 - 

100°C od roku 2009. Tento provoz 

se stává nedílnou součástí našeho 

klientského portfolia Sportareálu 

vzhledem ke stále vzrůstající 

poptávce na tyto zařízení obecně.  

Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19 

Z důvodu pandemie COVID-19 byl provoz uzavřen od 1. 1. 2021 a znovu otevřen 1. 6. 2021 

s nastavením omezeních dle usnesení vlády-povinnost nošení roušek ve vnitřních 

prostorách, omezený počet návštěvníků, zajištění desinfekčních prostředků v rámci celého 

prostoru sauny včetně recepce a vstupních vestibulů.  

Tržby a návštěvnost: 

Díky pandemii COVID-19 došlo k meziročnímu poklesu tržeb a průměrné návštěvnosti 
Vše je viditelné v grafech tržeb a návštěvnosti: 

 

 

 

Opravy a investice finské sauny: 

- předělání odtokové gule a výměna za odtokový žlábek  
- zhotovení revizních míst pro ústřední a podlahové topení v prostorách přístavby 
- oprava prostor poničených havárií ústředního topení 
- instalace vrátníku pro otevírání vstupních dveří 
 
Výhled:  
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- vyspádování podlahy v prostoru sprch 

 
 

 

4.2. PLAVECKÝ BAZÉN SEVER 

Plavecký bazén Sever je převážně výukovým bazénem.  

Dopolední provozní doba je využita plaveckou školou p. o. Sport k zajištění povinné a 

nepovinné výuce plavání dětí mateřských a základních škol, odpolední hodiny z části 

využívá veřejnost, z části zde probíhají kurzy plavání pro malé děti, sportovní a 

zdokonalovací kurzy pro děti školního věku a další specializované kurzy a z části je bazén 

pronajat dalším plaveckým oddílům. 

Tržby a návštěvnost: 

Bazén Sever byl v roce 2021 uzavřen až do 

konce května. Vzhledem k tomu, že odstávka 

byla více jak půlroční, plánovali jsme bazén 

zprovoznit až se začátkem školního roku nejen 

z hlediska uvedení technologie do provozu, ale i 

z hlediska přípravy rozpisu obsazenosti a 

zasmluvnění ZŠ, MŠ a plaveckých oddílů.  

Poptávka po hodinách plavání však v prvních 

dnech přesahovala možnosti bazénu na 

„Sportareálu“ (otevřen od 2. 6. 2021). 

Vypracovali jsme tedy podmínky, za kterých 

bychom obnovili provoz již v červnu, aby byl 

provoz alespoň z části rentabilní a předali je 

plaveckým oddílům. Vzhledem k většinovému 

pokrytí denní časové dotace provozu jsme 

následně bazén otevřeli. 

Po kratší letní prázdninové odstávce byl provoz 

na začátku září standardně obnoven, pouze 

s nastolením aktuálních vládních nařízení.  

 

Výhled: 

 - oprava VZT 
- výměna směšovače TUV 
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4.3. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 

 

Sportovní hala, zvaná víceúčelová byla uvedena 

do provozu na podzim 2010. Hlavní halu 

s tribunou doplňuje dvoupodlažní zázemí čítající 

6 základních a 2 doplňkové kabiny, 2 nářaďovny 

vybaveny víceúčelovým nářadím, galerie, prostor pro ošetřovnu, rozhodčí, bufet vč. jídelního 

prostoru, školící místnost vybavená dataprojektorem, cvičební sál s madly a zrcadly pro 

komerční účely a další prostory k pronajmutí. Vytápění haly je plně automatizované a je 

napojeno na kogenerační jednotku přilehlého Sportareálu. 

Od začátku provozu je Sportovní hala místem pro pravidelné tréninkové jednotky a ligová 

utkání jednotlivých složek sportovních klubů, zejména FBC Česká Lípa, FC Démoni Česká 

Lípa či BK Česká Lípa. V letních termínech zde probíhají soustředění sportovních klubů 

nejen z Českolipska. I nadále si mohou zájemci ve víceúčelové hale i ve vedle stojící tzv. 

staré hale (u Kauflandu) zahrát badminton a stolní tenis.  

Provoz a omezení vlivem pandemie 

COVID-19 

Vlivem pandemie COVID-19 byl provoz 

na tomto sportovišti pouze okrajově díky 

nastavení pravidel využívání vnitřních 

sportovišť. Sportovní kluby a oddíly 

využívaly halu nadále k přípravě na 

mistrovská utkání a pořádání ligových 

turnajů a sportovních akcí.  

Nejistota pořádání větších sportovních akcí ovlivnila pořádání sportovní akce ostatních 

sportovní subjektů. V prosinci se podařilo uspořádat na tomto sportovišti Mistrovství ČR 

v Boxu.  

Již tradičně se zde pořádají mistrovská utkání nejvyšší české florbalové a futsalové soutěže 

v podaní českolipského FBC a Démonů.  

Letní měsíce zaplnila soustředění a různé sportovní kempy nejen českolipských klubů.  

Již druhým rokem toto sportoviště využívají k letní přípravě basketbalistky BK Kralupy a 

premiéru měl také Týdenní florbalový Peaches kemp, kde se sjely florbalisté ze všech koutů 

naší země.  

Opravy a investice:  

- proběhla oprava a čištění vzduchotechniky haly  

- revize a oprava vytápění  

- částečná rekonstrukce koupelnových částí šaten, rekonstrukce chodeb a vstupní části haly  
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Výhled:  

V rámci zkvalitnění služeb sportovců a ostatních nájemců považujeme za důležité 

v nejbližších letech řádně zrekonstruovat, případně nahradit stávající palubovku za 

certifikovanou a z kvalitnějších materiálů.  

Dalším z kroků by měla být rekonstrukce osvětlení velké haly, která by měla přinést úsporu 

energií a s tím spojených finančních nákladů.  

Pro komfortnější prostředí zpracováváme projekt klimatizování haly pro letní období.  

Rekonstrukce nouzového osvětlení haly.  
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4.4. STARÁ SPORTOVNÍ HALA 

 

Sportovní hala je tvořena hlavním sportovním sálem, malou tělocvičnou, kanceláří a šatnami. 

Toto sportoviště využívají zejména menší sportovní kluby, soukromé subjekty a školy 

k trénování a pořádání sportovních utkání. Nejčastěji jsou to členové klubu Karate Sport 

Relax a volejbalisté TJ Lokomotiva Česká Lípa, kteří zde pořádají i svá mistrovská utkání. 

 

Provoz a omezení vlivem pandemie 

COVID-19: 

Vlivem pandemie COVID-19 byl provoz na 

tomto sportovišti pouze okrajově díky 

nastavení pravidel využívání vnitřních 

sportovišť. Sportovní kluby a oddíly využívaly 

halu nadále k přípravě na mistrovská utkání 

a pořádání ligových turnajů a sportovních 

akcí.  

 

V průběhu rozvolňování bylo možno pronajímat sportoviště také široké veřejnosti.  

 

Opravy a investice: 

V letošním roce byla do Staré sportovní haly nainstalována nová mobilní tribuna. 
Proběhla rekonstrukce podlahové krytiny a kanálových vstupů do šachet vedoucích pod 
halou.  
Byla dokončena oprava vestibulu haly.  
 

Výhled:  

U tohoto sportoviště považujeme v následujících letech za nezbytné zrekonstruovat systém 

vytápění a stejně jako ve Víceúčelové haly vyměnit stávající osvětlení za nové, které bude 

energeticky a finančně méně náročné.  

 

 

 

 

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

2017 2018 2019 2020 2021

624 301 Kč 575 910 Kč 616 578 Kč 394 784 Kč 259 394 Kč

624 301 Kč 575 910 Kč 
616 578 Kč 

394 784 Kč 

259 394 Kč 

Porovnání tržeb SSH 2017-2021 
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4.5. MĚSTSKÝ STADION U PLOUČNICE 

 

Městskému stadionu dominuje hlavní travnaté fotbalové hřiště s atletickým umělým okruhem 

i okolními prostory pro provozování dalších atletických disciplín. Součástí stadionu je severní 

krytá tribuna a naproti nově zrekonstruovaná jižní tribuna. K areálu stadionu patří i travnaté 

hřiště na softbal, škvárové hřiště, basketbalové hřiště, které je díky povrchu (asfalt) možné 

využít k dalším sportovním činnostem.  

Od podzimu roku 2013 také umělý trávník 3. generace, od podzimu 2015 pak i workoutové 

hřiště. Stadion je volně přístupný veřejnosti 24 hodin denně.  

Každoročně je na travnatém hřišti provedena regenerace, na hřišti s umělým povrchem je 

nutné vyčištění stávajícího granulátu a doplnění cca 5 tun nového. 

Kromě venkovních ploch k areálu patří i tzv. hlavní budova. Zde jsou umístěny šatny, sprchy, 

kancelář správce střediska, dílna, skladové plochy. Součástí objektu jsou též 3 budovy 

garáží. 

Provozní doba na sportovištích začíná 

ve všední dny zpravidla od 15:00 a 

končí kolem 20:00 hod., v sobotu a 

neděli již od 9:00 hod. Travnaté hřiště 

je využíváno od března do listopadu 

převážně fotbalovým klubem FK 

Arsenal Česká Lípa, z.s. Příležitostně 

zde hrají přátelská utkání regionální 

ligové kluby (Slovan Liberec, FK Ústí 

n.L., FK Varnsdorf, staré gardy těchto 

klubů i  v případě příznivých 

epidemiologických podmínek 

zahraniční kluby zejména z Německa a 

Polska). 

V zimním období se fotbalová činnost přesouvá na hřiště s UMT 3. generace, které užívají i 

okolní kluby, např. Skalice, Doksy, Dubice, Sosnová, K. Šenov, D. Libchava, Dubá, Jestřebí, 

Žandov, Stružnice, Kravaře, Velká Bukovina, Šluknov, Č. Kamenice, OFS Č. Lípa. Výhodou 

je i kvalitní večerní osvětlení.  

V červenci roku 2019 byla do užívání předána nově zrekonstruovaná budova časomíry. 

V současné době převážnou část objektu využívá sportovní klub AC Česká Lípa. V sezóně si 

pronajímá šatny, celoročně pak nářaďovnu pro sportovní atletické pomůcky a kancelář. 

V budově jsou umístěny nové veřejné WC, které se používají při sportovních akcích a 

fotbalových zápasech. 

Objekt je velkým přínosem nejen pro atletický klub, který zde našel adekvátní zázemí pro 

svou činnost, ale i pro veřejnost. 

I v roce 2021 byla vlivem pandemie COVID-19 činnost sportovišť velmi ovlivněna. To se 

projevilo zejména v měsících leden-duben 2021, kdy byla sportoviště na základě rozhodnutí 

vlády ČR téměř zcela uzavřena, což mělo vliv na nižší tržby za pronájmy sportovišť v těchto 

měsících. Veřejnosti bylo povoleno sportovat pouze na atletické dráze, která ale není 

zpoplatněna. 
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V roce 2021 byly podány celkem dvě dotační žádosti na NSA o celkovou opravu fotbalového 

hřiště včetně atletické dráhy. Součástí žádosti je vybudování nové závlahy a osvětlení  

 

stadionu. Personálními změnami na NSA bohužel procesy prodlužuje a zatím nemáme 

stanovisko o kladném či záporném vyřízení žádosti o dotaci. 

 

Opravy a investice Městského stadionu: 

Regenerace travnatého hřiště: v březnu 2021 byla provedena jarní regenerace a 

provzdušnění travnaté hrací plochy, dále byla provedena oprava brankovišť včetně dosetí 

travním semenem.  

Regenerace umělého trávníku: v září 2021 byla provedena běžná roční údržba hrací plochy 

s umělým povrchem, která se skládá z dekomprese povrchu pružinovými branami, 

strojového čištění povrchu, strojového zpracování granulátu na plochu. Na základě této 

regenerace byl na hřišti s umělým povrchem prodloužen komisí pro stadiony Fotbalové 

asociace ČR atest do roku 2024. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhled:  

I v případě nezískání dotace na opravu atletické dráhy máme naplánovanou alespoň 

částečnou opravu nejvíce poničených částí dráhy, která je v současném stavu nezpůsobilá 

k atletickým závodům. 

Oprava parkoviště v areálu městského stadionu je prioritou, se kterou vyčkáváme v případě 
velkého zásahu na fotbalovém hřišti a atletické dráhy a s tím spojený přesunu hmot po 
parkovišti. Tyto opravy plánujeme tak, aby na sebe navazovali a nelimitovaly jedna druhou.  
 

Pořízení časomíry tak aby na obou hřištích mohly současně probíhat sportovní utkání.  

V roce 2023 by se měl podle aktuálních plánu stát městský stadion centrem světového 

poháru v orientačním běhu. Měla by zde probíhat prezentace závodníků a mělo by zde 

vzniknout zázemí pro pořadatele. 
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4.6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 5. KVĚTNA 

 

Toto sportovní zařízení má v dlouhodobém pronájmu šaten oddíl fotbalu TJ Lokomotiva 

Česká Lípa, z. s. V roce 2021 bylo dokončeno dobudování závlahového systému včetně vrtu 

a rezervoáru na vodu, který je zdrojem vody pro zavlažování. Stavba byla dokončena 

v listopadu 2021 a momentálně čeká na kolaudaci. Dále na tomto sportovišti došlo v červenci 

2021 ke kompletní regeneraci travnaté plochy včetně vybudování hybridních brankovišť. Na 

budově šaten byl proveden ochranný nátěr (marmolit), který chrání budovu před vlhkem. Za 

jednou brankou byla vyměněna ochranná branková síť. Dále byla provedena výměna 

hlavních vstupních dveří do budovy. 

 

Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19 

I na tomto sportovišti byl vlivem pandemie COVID-19 provoz uzavřen od 1.1.2021 a znovu 

otevřen 10. 5. 2021 s nastavením omezení dle usnesení vlády (omezený počet návštěvníků i 

sportovců). 

 
Výhled: 
 
- oprava střídaček 
- oprava záchytných sítí na míče 
- oprava branek 
- sezónní regenerační práce na travnaté ploše  
- oplocení retenční nádrže včetně terénních úprav 
- oprava šaten a zázemí budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 

4.7. TENISOVÁ HALA 

 

Toto sportoviště patří k nejmladším ve správě PO Sport. Pod naši organizaci byla správa 

tohoto sportoviště svěřena k 1.1.2019. 

Budova tenisové haly se skládá z hlavního sportovního sálu, kde se nachází tři tenisové 

kurty s kobercovým povrchem. Dále z prostoru recepce a šaten. Další součástí budovy 

(sportovního komplexu) je finská sauna, aerobní sál, spinningový sál a restaurace.  

K budově sportovní haly patří také 8 venkovních antukových kurtů, které veřejnost a 

sportovní kluby využívají zejména v letních měsících ke své sportovní přípravě.  

 

Od doby převzetí komplexu do správy je, 

aby areál ve větší míře sloužil ke 

sportovnímu vyžití všech občanů města 

Česká Lípa. Naším záměrem je uspokojit 

stávající klienty a postupným rozšiřováním 

a zlepšováním služeb získávat další klienty.  

Zejména v zimním období, kdy jsou 

uzavřeny venkovní antukové dvorce, je 

obsazenost halových dvorců velmi vysoká 

a je čím dál těžší vyhovět všem zájemcům 

o tento sport, který je velmi populární nejen 

mezi organizovanými sportovci. Naší 

prioritou je na prvním místě uspokojit zájemce z řad organizované mládeže a dospělých, ale 

neztratit ani žádné zájemce z řad sportující veřejnosti, pro které se osvědčil on-line 

rezervační systém.  

Letos se nám povedlo vybudovat závlahový systém na venkovních kurtech, díky kterému 

šetříme takřka okamžitě mzdové prostředky za brigádníky, ale především velké množství 

spotřebované vody. Tímto se posunul klientský servis i úroveň celého areálu. 

 

Provoz a omezení vlivem pandemie COVID-19 

Vlivem pandemie COVID-19 byl provoz na tomto sportovišti uzavřen od 1.1.2021 a znovu 

otevřen v dubnu 2021 s nastavením omezení dle usnesení vlády - omezený počet 

návštěvníků, nošení roušek ve vnitřních prostorách, zajištění desinfekčních prostředků 

v rámci celého prostoru haly včetně recepce a vstupního vestibulů. Do klasického režimu se 

provoz vrátil až se zahájením jarní antukové sezóny na venkovních kurtech. 
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Tržby a návštěvnost: 

Díky pandemii COVID-19 došlo k meziročnímu poklesu tržeb i průměrné návštěvnosti. 
Vše je viditelné v grafech tržeb a návštěvnosti: 
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Opravy a investice: 

Vybudování závlahového systému na všech venkovních kurtech napojený na centrální 

retenční nádrž, která bere vodu z Ploučnice. 

Regenerační práce na antukových dvorcích, pravidelné doplnění antuky. 

Oprava trampolín v aerobním sálu. 

Zhotovení nového nátěru na zábradlí balkónku nad recepcí tenisové haly, nový nátěr na 

předním i zadním objektu tenisové haly. 

Oprava vytápění tenisové haly (sahary). 

 

Výhled: 

Jako reakce na vysokou poptávku 

v zimním období se nabízí jako 

řešení nafukovací hala, která by 

zastřešila 2 boční antukové dvorce, 

čímž by se počet dvorců na zimní 

období rozšířil na 5 celkem. 

Oprava tréninkové tenisové stěny 

(vnitřní prasklina vlivem mrazu). 

Oprava sloupků na obvodovém plotu 

u kurtu č. 3, plot je nestabilní. 

Vybudování venkovního dětského hřiště, jeho zřízení by přispělo k větší návštěvnosti areálu. 

Zhotovení ochlazovacího bazénku v prostorách sauny tenisové haly. V roce 2022 bychom 
rádi dotáhli do finální podoby projektovou dokumentaci a následně, po získání všech 
potřebných povolení, bude provedena jeho vestavba. 
 
Příprava vhodného zázemí na mezinárodní ženský tenisový turnaj „Mácha Lake“, který se 

každoročně odehrával ve Starých Splavech a Doksech. V roce 2022 je plánován přesun do 

areálu městského stadionu konkrétně v měsíci červnu 2022 v České Lípě. 
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5. MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU 

5.1. MODERNIZACE 

 

ODBAVOVACÍ POKLADNÍ SYSTÉM  

V oblasti SW a HW vybavení odbavovacího systému jsme v roce 2021 realizovali výměnu 

stávajících vstupních terminálů do bazénu „Sportareál“. Terminály již nesplňovaly normy 

z hlediska kompatibility se SW systému ani hledisko bezpečnostních norem. 

Proběhlo také síťové připojení přístavby, kde se nachází finská sauna, pro plánované 

propojení všech pokladen „Sportareálu“ a Tenisové haly v jeden systém. 

 

KLIENTSKÝ SERVIS 

Během roku došlo k rozšíření smluv s dodavateli benefitních karet, které využívají především 

zaměstnanci velkých českolipských firem pro provoz Tenisové haly. 

Dále jsme otevřeli rezervační systém PO Sport i pro kurzy plavání na bazénu „Sportareál“. 

 

5.2. VÝHLED 

 

Výhled na letošní rok je v první řadě vypořádání se se skokovým nárůstem cen energií. Dále 

pak v součinnosti s ORMI připomínkovat a upravovat zadávací dokumentaci k chystaným 

projektům a připravit se na jejich převzetí do správy. 

Dále pracovat na vytyčených cílech v podobě jednotného komplexního rezervačního 

systému, inovaci a udržování aktuálních informačních kanálů a v neposlední řadě 

zkvalitňovat servis a vzdělání a odbornost našich zaměstnanců. 

Konkrétní úkoly plánované na letošní rok jsou: 

 Generální oprava kompresorů chlazení 

 Oprava palubovky v nové i staré sportovní hale 

 Vybudování ochlazovacího bazénku na sauně v tenisové hale 

 Oprava VZT bazén Sever 

 Druhá etapa opravy VZT bazén „Sportareál“ 

 Pronájem restaurace ve „Sportareálu“  
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Příloha č. 1 

Výroční zpráva 2021 Příspěvkové organizace Sport Česká Lípa 

________________________________________________________________________ 
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Příloha č. 2 

Výroční zpráva 2021 Příspěvkové organizace Sport Česká Lípa 

________________________________________________________________________ 

Přehled tržeb jednotlivých středisek organizace  

1. Bazén „Sportareál“ 
2. Zimní Stadion 
3. Fitcentrum „Sportareál“ 
4. Finská Sauna „Sportareál“ 
5. Plavecký bazén Sever 
6. Tenisová hala 

 

1. Bazén „Sportareál“: 

 

2. Zimní stadion: 
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3. Fitcentrum „Sportareál“: 
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4. Finská sauna „Sportareál“: 

 

 

5. Plavecký bazén Sever: 
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6. Tenisová hala: 

 

 

 

 


