
Stručné zhodnocení projektu  
(včetně fotodokumentace po realizaci projektu) 
 
 
 
Projekt Vybudování technického zázemí  pro veslařský sport v Hradci Králové – etapa 2  
byl jednou ze tří částí projektu na rozvoj sportovišť Dělnické tělovýchovné jednoty Hradec 
Králové pro rok 2005 a byl Městem Hradec Králové podpořen částkou  150 000 Kč  
(Smlouva č.  16699/RÚS/09 z 21.3.2005). 
 
Cílem snažení  Hradeckého klubu veslařů DTJ HK je vybudovat postupně komplexní 
technické zázemí pro veslařský sport na Labi v Hradci Králové, které zahrnuje vybudování 
přístaviště, skladu lodí, krytého zimního tréninkového zázemí a sociálního zázemí pro léto a 
získání dostatečného parku lodí pro trénink a závody. Specifickým cílem, který podpořilo 
Město Hradec Králové bylo vybudování skladu lodí v ceně 150 tis. Kč. 
 
Původní představa o možnosti vybudovat za uvedenou částku sklad lodí v délce cca 21m, 
který by umožnil uskladnění všech lodí včetně osmiveslic se po vyhotovení projektu ukázala 
být finančně nereálnou, protože projektová cena  opláštěné budovy potřebné velikosti narostla 
po zapracování veškerých stavebně technických požadavků na částku 524 tis.Kč.  Projekt byl 
proto modifikován a byla zahájena stavba zastřešeného neopláštěného hangáru velikosti 12 x 
6 m, který  umožní bezpečné uskladnění lodí do velikosti dvouveslic, s možností uložit až 
čtyřveslici při připuštění určitého přesahu lodě mimo budovu. 
 
Stavba byla umístěna do oploceného areálu DTJ HK, za budovou tělocvičny, v návaznosti na 
přímou komunikaci k řece Labi. Při získávání stavebního povolení se objevila kolize mezi 
stavbou a stávajícími inženýrskými sítěmi, která byla úspěšně vyřešena, avšak  zahájení 
stavby tím bylo zdrženo až do pozdního podzimu. Po výběrovém řízení na dodavatele stavby 
byla stavba zahájena  podpisem smlouvy dne 10.11.2005 s dohodnutou cenou 200 tis.Kč. 
Celkové náklady stavby tak dosáhnou spolu s projektem a náklady na inženýrskou činnost cca 
220 tis.Kč.      
 
K 31.12.2005 byla vyčerpána celá dotace 150 tis.Kč a stavba bude dokončena k 31.3.2006, 
tak aby mohla začít sloužit při otevření veslařské sezóny na jaře 2006. K 31.12.2005 je 
dokončena hlavní část konstrukce haly, která bude dále vyztužená, opláštěná a  natřená  již 
z vlastních prostředků. Potřebné terénní úprav budou provedeny svépomocí.  
 
 
Zpracoval: 
MUDr.Leoš Heger, předseda  Hradeckého Klubu veslařů DTJ HK 
27. 12. 2005  
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