
Zápis z 3. zasedání Výboru pro volný čas, sport, 
cyklostezky a výstavnictví ZHMP, ze dne 8.3. 2011 

  

Přítomni: členové Výboru – Mgr. P. Bříza, P. Dolínek, JUDr. P. Hulinský, Ph.D. JUDr. 
H. Chudomelová, Ing. M. Kousalíková, JUDr. M. Krobová Hášová,  Mgr. L. Manhart, 
Ing. P. Richter, A. Udženija 

  

Hosté:    Mgr. I. Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy 

    Ing. A. Weinert, CSc. náměstek primátora hl. m. Prahy 

Mgr. M. Platz, Mgr. Beková, Bc. Čuta, Bc. M. Odstrčilová – oddělení volného času a 
sportu SMT 

    Ing. P. Polák 

    P. Graclík, Svaz lyžařů ČR 

    J. Fiurášek, ing. J. Minář, MYLAND s.r.o. 

    Arch. Šimko 

    P. Jákl, Genesy s.r.o. 

  

     

Předseda Výboru Mgr. P. Bříza zahájil jednání v 15,09 hodin. 

  

  

Členové Výboru zvolili ověřovatelem zápisu ing. Pavla Richtera a zapisovatelkou 
zápisu L. Havránkovou. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

1) Cyklistická doprava a rekreační cyklistika – rozvoj 2011 



  

Na základě požadavku Výboru z minulého zasedání byl všem členům doručen před 
tímto zasedáním soubor dokumentace ke všem schváleným investičním akcím 
v oblasti cyklodopravy pro rok 2011. Do diskuse o způsobu výběru dopravního a 
technického řešení, financování a výběru zhotovitele se zapojili všichni členové 
Výboru. JUDr. M. Krobová Hášová promítla členům Výboru fotky nafocené v tomto 
období z výstavby cyklostezky Roztocká ulice – Sedlec a rozporovala projektovou 
dokumentaci úpravy v ulici Ankarská. Členové Výboru žádají o provedení kontroly 
všech předložených staveb odborem dopravy. Dohodli se na odložení hlasování o 
schválení souboru staveb a na příští zasedání Výboru vyžadují podání vysvětlení 
zástupců firmy Metroprojekt a.s. a TSK hl. m. Prahy. 

V průběhu projednávání tohoto bodu odešel JUDr. P. Hulinský, Ph.D. a ing. M. 
Kousalíková. 

Usnesení:  

1. Výbor ukládá Mgr. P. Břízovi požádat radního pro dopravu ing. K. Březinu o 
kontrolu všech předložených investičních akcí a zprávu o výsledku této kontroly.  

2. Výbor ukládá ing. P. Polákovi jako soukromé osobě na příští zasedání Výboru 12. 
dubna předložit studie či zadávací karty akcí plánovaných nebo již schválených na 
období let  2012 – 2014. 

3. Výbor ukládá Mgr. P. Břízovi požádat TSK hl. m. Prahy o vysvětlení způsobu 
zadávání zakázek. 

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

  

2) Projednání konceptu “Pražská zima“ 2011 

Odbor SM HMP  informoval členy Výboru o sportovních aktivitách na území hl. m. 
Prahy v zimním období – témata prezentace byla následující: 

1) veřejné bruslení na zimních stadionech,  

2) klasické  lyžování na přírodním nebo umělém sněhu  

3) „Snow kidz park“. 

  

1)Vyslovena podpora pro fungování zimních stadionů pro veřejnost.   



  

2) 

Byly představeny vytipované pražské lokality pro podporu rozvoje klasického  
lyžování. DDM HMP disponuje speciální technikou vč. “stopovačů“ a ve spolupráci 
s TSK je schopen trasy s přírodními běžeckými stopami udržovat. Trasy budou 
vyznačeny a jejich soupis a informace o nich  zařazeny do informativních materiálů 
Praha Sportovní. 

Ing. Kabický doplnil, že při případném rozšíření projektu a použití umělého sněhu 
bude nutná spolupráce s firmou PVS a.s,  a JUDr. Chudomelová zmínila náročnost 
výroby umělého sněhu. Ing. Richter zmínil možnost zapracování do možných lokalit i 
golfové hřiště v Motole. Ing. Kabický navrhl možnou variantu spoluúčasti jednotlivých 
MČ či podobné projekty zařadit do grantové politiky. 

  

3) 

Prezentaci projektu  FIS „Snow kidz park“ provedl p. Graclík a p. Fiurášek. 

Pánové Graclík a Fiurášek byli požádáni o zpracování finančního rozpočtu 
zkušebního provozu jednoho  parku do některé pražské lokality. 

  

V průběhu projednávání tohoto bodu odešla Aleksandra Udženija. 

  

Závěr: 

Výbor jednoznačně podporuje vytvoření a zajištění údržby běžeckých tras na 
přírodním sněhu v Praze pro zimu 2011/2011 

  

   

  

3) Podpora školního sportu ve školním roce 2011/2012, POPRASK – pohár 
Pražských škol 

Mgr. Bříza informoval členy Výboru o podpoře školního sportu na pražských školách 
a již fungujícího projektu POPRASK. 

Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a doporučuje POPRASK podporovat i ve 
školním roce 2011/2012. 



(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování) 

  

  

  

  

4) Partnerství – podmínky pro udělování Partnerství v oblasti sportu a volného 
času dětí a mládeže 

V diskusi se ing. Richter dotázal na formulaci bodu 5. h) Zásad pro partnerství hl. m. 
Prahy, zda by nebyla možná změna pojmu „darovací smlouva“ za „účelová dotace“. 

  

Závěr: předseda Výboru Mgr. Bříza požádal členy Výboru o písemné připomínky a 
návrhy na případné změny podmínek pro udělování Partnerství v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže. 

  

  

  

5) Různé 

Pan P. Jákl seznámil členy Výboru s Projektem „PRAHA DĚTEM – bezpečnost dětí a 
mládeže“, který připravila společnost GENESY s.r.o. ve spolupráci s BESIP. JUDr. 
Krobová – Hášová vyjádřila projektu svojí osobní podporu 

  

  

  

Předseda Výboru Mgr. Bříza ukončil jednání v 17,10 hodin. 

  

  

  

Příští zasedání Výboru se bude konat 12. dubna 2011 od 15,00 v zasedací 
místnosti č. 349, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 



  

  

  

Zapsala: Lea Havránková 

  

  

Ověřil: ing. Pavel Richter 

  

  

Schválil: Mgr. Petr Bříza 
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