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Mgr. Pavel Bokr nar. 10.3.1982, Na Stráni 80, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany

Adresováno:
- Zastupitelstvu Města Králův Dvůr k jednání dne 27.1.2014
- Městu Králův Dvůr

Věc: Vyjádření k záměru sportovního víceúčelového centra Králův Dvůr na 
parcelách p.č. 84/22, 84/33, 84/39 v k.ú. Králův Dvůr a názor ke koncepci 
rozvoje základní školy Jungmannova, Králův Dvůr

Jako zastupitel tímto podávám své Vyjádření k záměru sportovního víceúčelového centra Králův Dvůr na 
parcelách p.č. 84/22, 84/33, 84/39 v k.ú. Králův Dvůr (dle dokumentace v podkladech pro jednání 
zastupitelstva) a názor ke koncepci rozvoje základní školy Jungmannova, Králův Dvůr:

Má-li město schválit záměr budování dalších sportovišť v předmětné lokalitě pak než navrženou konfiguraci 
sportovišť a parkoviště bych v prostoru dnešního škvárového hřiště (na místo budování sportovního 
víceúčelového centra a parkoviště) viděl klasické školní hřiště vybudované především podle potřeb základní 
školy (i když by mělo být využíváno nejen pro potřeby základní školy), kterému by neměl scházet ani 
atletický ovál ani další prvky využitelné při tělesné výchově (například pískové doskočiště). Tyto prvky v 
návrhu sportovního centra schází. Ve svém názoru jsem se inspiroval školním hřištěm při 2. ZŠ Beroun. 
Pokud by to bylo možné část prostoru bych stále ponechal volné pro další volnočasové aktivity – například 
mě napadá asfaltová dráha pro jízdu na kole či kolečkových bruslích (alespoň v okrajové části hřiště, v 
ideálním případě by tato dráha mohla být kolem celého hřiště, ale je otázkou zda-li je dostatek prostoru).

A pokud už by se měly investovat prostředky (bez ohledu na jejich původ – tedy i dotační) do nového 
školního hřiště, bylo by současně záhodno, aby toto hřiště bylo k dispozici co největšímu počtu žáků, s čímž 
nerozlučně souvisí i problematika stanovení vhodné koncepce rozvoje a zvyšování kapacity základní školy 
Jungmannova. Dnes je faktem, že stavba sportovní haly na pozemku původně koncipovaném pro rozvoj 
školy a vklad pozemků v prostoru pole před školou do akciové společnosti Centrum Králův Dvůr a.s. 
vytvářejí komplikované podmínky, ale přesto jsem toho názoru, aby se hledali pokud možno co 
nejrozumnější a nejvhodnější řešení zejména z pohledu dětí, které mají školu absolvovat.

V tomto ohledu nejsem zastáncem nového pavilonu v navržené konfiguraci a to zejména z důvodu jeho 
blízkosti stávající budově, když jsou třídy orientovány právě do úzkého prostoru, který by mezi budovami 
vznikl. V tomto ohledu jsem se nad věcí zamýšlel a před realizací navrženého třípodlažního pavilonu bych v 
zájmu žáků školy preferoval přístavbu dalšího křídla budovy na západní straně stávající budovy školy tak, že 
by učebny byly orientovány směrem na západ – tedy s výhledem směrem vně školního areálu (směrem na 
hřiště) – byla by tak zachována koncepce kdy učebny jsou umístěny na vnější straně budovy školy a chodby 
pak na straně vnitřní (směrem do školního dvora). Jsem toho názoru že přístavbou tohoto křídla by se rovněž 
navýšila kapacita školy; jsem toho názoru že by se v případě potřeby mohli najít ještě další alternativy pro 
navýšení kapacity než by bylo nutné přistupovat k navrženému řešení velmi blízko sousedícího nového 
vysokého pavilonu. Za zvážení by také mohlo stát zda-li by nebylo možné s výše jmenovanou akciovou 
společností směnit část pozemku – pole, kdy město vlastní dosud nevyužitý pruh při okraji pole u sídliště 
Nad Stadionem – tak tento pruh směnit za pruh v prostoru před školou – zda-li by se tak nemohlo vytvořit 
místo pro vhodněji umístěný případný nový pavilon. Je možné, že možná v budoucnu bude nutný nový 
pavilon, ale pokud má být v podobné jako navrhované konfiguraci (u Jungmannovy ulice) tak pokud by byl 
nezbytný tak aby mohl být alespoň kratší a především rozhodně nižší (musí-li zůstat v navrhované pozici).

K tomuto na následující straně jako návrh k další diskuzi přikládám svůj náčrt mnou myšlené konfigurace 
hřiště a sousedící školy včetně mnou navrhované přístavby (je to návrh k diskuzi a k případné modifikaci). 
Součástí zákresu je i umístění nového pavilonu u Jungmannovy ulice (bez spojovacího můstku) s jehož 
navrženou konfigurací se však neztotožňuji a raději bych ještě diskutoval o možných jiných alternativách.

Bez ohledu na to co je uvedeno výše jsem také toho názoru, že je třeba správně volit priority. Je hezké, že se 
některými projekty řeší zkvalitnění života občanů, ale jsem bytostně přesvědčen že více než budování 
vedením města předloženého návrhu víceúčelového sportovního centra (když přitom některé typy sportovišť 
jsou již v okolí k dispozici) jsou mnohem závažnější problémy, které je třeba řešit s vyšší prioritou nežli další 
sportoviště. Nicméně pokud se má záměr sportoviště schvalovat tak ale podle potřeb pro školní hřiště.
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V Zahořanech dne 27.1.2014 
Mgr. Pavel Bokr
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