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Úvodní slovo jednatele 

Vážení čtenáři, 

S ohledem na situaci roku 2020 se mi chce napsat tradiční úvodní slovo výroční zprávy smutné a krátké, 

tak jako byl rok smutný pro sportovce a krátký, jako čas pro sport v tomto roce. Tato situace nás mrzela 

o to více, že v roce 2020 oslavila naše společnost 20. výročí svého založení. A tak se pokusím najít 

v tomto roce alespoň nějaké pozitivní skutečnosti. 

Jak bylo naznačeno v úvodu, byl rok 2020 poznamenán epidemii nemoci Covid 19, spojené 

s dlouhodobým vyhlášením nouzového stavu spojeného s uzávěrkou sportovišť a značným omezením 

možnosti sportování. Navzdory tomu proběhla úspěšně letní sezóna na koupališti v Maškově zahradě, 

kterou jsme obohatili animačními programy ve spolupráci se Střediskem volného času Žlutá ponorka, 

a které návštěvníci přijali velmi kladně. 

Bohužel náš hlavní cíl a smysl existence, kterým je přinášet radost co největšímu počtu dětí i dospělých 

při využití našich sportovišť v tomto roce nebyla naplněna dle našich představ. Toto je vidět na 

statistikách využití našich sportovních zařízení, které po několika letech neustálého růstu v důsledku 

covidu výrazně poklesly. S tím byl samozřejmě spojený i významný pokles tržeb, který jsme naštěstí 

dokázali poměrně úspěšně eliminovat minimalizací nákladů vhodným omezením provozu a 

přizpůsobením chodu společnosti nepříznivým okolnostem. 

Od loňského roku se areál Maškovy zahrady může pyšnit zcela novým pumptrackem, který vznikl díky 

participativnímu rozpočtu, ve kterém sami obyvatelé města rozhodují o využití části městského 

rozpočtu. Projekt podpořily i místní firmy, a naše společnost tak mohla postavit malý i velký okruh 

pumptracku, který patří mezi největší asfaltová sportoviště tohoto typu v České republice a řada 

pumptrackářů se přiklání k tomu, že je vůbec nejlepší. 

Jako významné pozitivum vidím plánovaný posun v systému řízení naší společnosti, zakončený 

návrhem strategie Městské sportovní na období 2021 až 2024 v prosinci roku 2020, jenž byla schválena 

VH v prvním kvartálu roku 2021. Tato strategie by měla přinést dlouhodobý rozvoj a stabilizaci 

společnosti. V této souvislosti se naše společnost aktivně zapojila do procesu návrhu a realizace 

Koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov na období 2021-2024. 

Za to, že jsme přečkali relativně dobře toto těžké období, patří poděkování všem, kteří se na podpoře 

a činnosti společnosti podíleli, tedy především jejím zaměstnancům a vedení města, ale též všem 

sponzorům, zákazníkům a návštěvníkům našich sportovišť. 

Na závěr bych chtěl popřát všem návštěvníkům našich sportovišť a občanům města, aby se 

epidemiologická situace zlepšila natolik, že budou moci ještě prožít v roce následujícím co nejvíce 

radostných a krásných chvil na našich sportovištích.  

My všichni z Městské sportovní pro to uděláme maximum 

 

Ing. Jiří Veselka, MBA, jednatel 
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Společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Základní údaje 

Obchodní jméno: Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Vznik organizace: 31. 8. 2000 

Sídlo:   Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov 

IČO:   259 41 640    

DIČ:   CZ 259 41 640 

 

Statutární orgán: jednatel - Ing. Jiří Veselka, MBA 

 

Dozorčí rada:  Bc. Ondřej Fotr-předseda 

Ing. Jan Budina 

Ing. Milan Hejduk 

Ing. Zbyněk Miklík 

Mgr. Pavel Mlejnek 

Miroslav Reichl 

František Zikuda 

 

Základní kapitál: 234 561 293,- Kč 

Vlastník společnosti: Město Turnov 100% 
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Předmět podnikání 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zapsáno 28. prosince 

2010) 

• poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace, rekondice a 

sportovního tréninku (zapsáno 28. prosince 2010) 

• silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí (zapsáno 8. 

srpna 2014) 

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (zapsáno 7. prosince 2015) 

• hostinská činnost (zapsáno 3. června 2019) 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (zapsáno 3. června 2019) 

• údržba a provoz sportovních a volnočasových zařízení města Turnov (zapsáno 3. června 2019) 

 

Činnosti a organizační struktura 

Činnost 

Organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. byla zřízena v roce 2000. Hlavním důvodem bylo zajištění 

následujících činností spojených s potřebou zajištění efektivního fungování a rozvoje městských 

sportovních a rekreačních zařízení: 

 a) starat se o správu a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku města (plavecký bazén, 

atletický stadion, fotbalový stadion, sokolovna Mašov, hřiště Duhové energie), 

 b) aktivně se podílet na přípravě a realizaci nových sportovních a rekreačních zařízení města 

(Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada, Pumptrack, aj.).  

 c) poskytovat sportovní služby v širokém rozsahu spektra (trenérská a lektorská činnost, 

organizace sportovních akcí, provoz sportovišť apod.) 

d) Poskytování gastronomických služeb jako doplňková činnost 

 

Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je organizační schéma se znázorněnou strukturou zaměstnanců k 31.12.2019 
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Organizační struktura k 31.12.2020 

 
 

 

Přehled areálů provozů spravovaných společností a jejich majetkových vztahů 

Hlavní náplní společnosti byla v roce 2020 správa a údržba následujících sportovních areálů v majetku 

společnosti, nebo města a provoz občerstvení v těchto areálech. Dále pak zajištění souvisejících 

investic, oprav a potřebných revizí. 

Maškova zahrada (zimní stadion Ludvíka Koška, koupaliště Maškova zahrada, skatepark, in-line stezka, 

dětská a multifunkční hřiště), Pumptrack (malý a velký okruh) - areál v majetku společnosti. 

Plavecký bazén Výšinka - areál v majetku společnosti. 

Atletický stadion Ludvíka Daňka a tenisový kurt, areál v majetku společnosti, některé dílčí pozemky 

v pronájmu od města a TJ Sokol 

Fotbalový stadion - hlavní hrací plocha je majetek společnosti, tréninková plocha za tratí majetek 

města v pronájmu, umělá tráva majetek FK Turnov na pozemku města. 

Sokolovna a hřiště Mašov - areál v majetku společnosti, včetně venkovního hřiště. 

Hřiště u TSC Alešova - dolní i horní hřiště majetek společnosti. 

Samostatným střediskem je provoz GASTRO (Sportbar na zimním stadionu, občerstvení na koupališti 

Maškova zahrada, restaurace v sokolovně Mašov a v pronájmu bufet v DD Pohoda). 

 

JEDNATEL/ŘEDITEL

Ing. Jiří Veseka, MBA

SRA MAŠKOVA ZAHRADA

Ing. Tomáš Špinka

ZIMNÍ STADION

Ledař/údržbář (3)

Uklízečka (2)

KOUPALIŠTĚ

Technik bazénu, Plavčík

Uklízečka 

SOKOLOVNA MAŠOV

Správce (DPP)

Pumptrack

BAZÉN VÝŠINKA

Robert Havlín

Technik bazénu (1)

Plavčík/instruktor (2)

Uklízečka (2)

ÚSEK  SPORTOVIŠŤ

Pavel Mikeš

ATLETICKÝ STADION

Správce/údržbář (1)

FOTBALOVÝ STADION

Správce (1)

Údržbář (1)

HŘIŠTĚ TSC

správce (DPP)

TENISOVÉ KURTY

správce (DPP)

SKATE PARK A BEACH

ÚSEK GASTRO

Eva Michalcová

SPORTBAR ZS A 
KOUPALIŠTĚ

Obsluha (brigádně DPP)

RESTAURACE MAŠOV

Obsluha (1)

Bufet Pohoda

Obsluha (brigádně DPP)

ÚSEK ŘEDITELE

ADMINISTRATIVA  MST

Ing. Šárka Gahlerová

HLAVNÍ TECHNIK

Pavel Mikeš

PR A MARKETING 

Mgr. Zdeňka Štrauchová 
(DPP)

GRANTY A DOTACE

Ing. Šárka Gahlerová
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Významné události a přehled hospodaření 2020 

Správa a řízení společnosti 

V oblasti managementu došlo k dalšímu posunu v řízení procesů. Byly zpracovány firemní směrnice pro 

oblast ekonomiky a řízení financí a nyní probíhá jejich zavádění do praxe. Zásadním posunem je ovšem 

proces zavádění strategického řízení společnosti, kdy byla koncem roku navržena strategie společnosti 

na období 2021-2024, která byla následně radou města ve funkci valné hromad schválena. 

V personální oblasti nedošlo v managementu k žádným změnám, nicméně se snížil počet zaměstnanců 

společnosti o jednoho, jenž odešel na vlastní žádost a v době uzavření sportovišť nebylo nutné ho 

nahradit. 

V rámci organizační struktury bylo do střediska Maškova zahrada začleněno sportoviště Pumptracku a 

do střediska Gastro provoz bufetu Pohoda, který jsme převzali jako pomoc městu a DD Pohoda. Ve 

středisku Kancelář začal fungovat Dotační management (zatím jen pro potřebu společnosti), kterého 

se ujala v této fázi ing. Šárka Gahlerová 

Významnou změnou byl převod dalšího majetku do základního kapitálu společnosti v hodnotě cca 17,5 

mil Kč. Jednalo se o Sokolovnu Mašov, hřiště Duhová energie u haly TSC, věž a pozemky na atletickém 

stadionu a bazén Výšinka. 

Dozorčí rada vykonávala v průběhu roku řádně svoji funkci. V souladu se Zakladatelskou listinou 

proběhla dvě její zasedání a jedno hlasování per rollam. Členové DR se věnovali individuálně kontrole 

jednotlivých sportovišť dle rozdělení provedeném na DR. Na základě toho potvrdili i platnost údajů 

uvedené v této Výroční zprávě.  

 

Hlavní cíle v roce 2020 

Jako stěžejní pro fungování společnosti bylo v roce 2020 vyrovnat se po stránce ekonomické a provozní 

s nestandardní situací v souvislosti s epidemiologickou situací ohledně pandemie Covid 19, která byla 

provázena poměrně dlouhodobým uzavřením sportovišť. Díky včasným a odvážným krokům v provozní 

oblasti, které znamenaly minimalizaci nákladů a využití státních kompenzací na uzavřené provozy se s 

touto situací podařilo vyrovnat vcelku úspěšně. 

V návaznosti na zmíněnou strategii společnosti na období 2021-24 byly úspěšně realizovány výše 

uvedené organizační a manažerské změny a byla zahájena práce na koncepčnějších materiálech 

rozvoje společnosti. Podařilo se dokončit studii dostavby areálu Maškovy zahrady, byla zadána studie 

dostavby fotbalového stadionu a zahájeny práce na dlouhodobém plánu investic. Tyto aktivity navazují 

na Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu města Turnov 2021 až 2024, která byla aktualizována a 

později ZM schválena a v rámci plnění jejích akčních plánů má MST významné úkoly.  

Rok 2020 byl poměrně velmi náročný na investiční činnost. Jako jedna z priorit MST byla stanovena 

stavba Pumptracku, která byla společnosti svěřena v rámci participativního rozpočtu. Stavbu se 

podařilo úspěšně realizovat, a to včetně inženýrské činnosti při zajišťování stavebního povolení, 

soutěže i vlastní stavby. Společnost pak převzala nové sportoviště do svého provozu. 
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Jako další priorita byla příprava významných investic (soutěže, studie, projekty), konkrétně vestavba a 

přístavba zimního stadionu, řešení úpravy vody na zimním stadionu, přístavba a modernizace sportovní 

haly na Turnově II (TSC, které budou pokračovat směrem k realizaci v dalším období. 

Podařilo se též vyřešit dlouhodobý problém reklamace SRA Maškova zahrada, konkrétně řešení trvalé 

závady skluzavky Kamikadze, a to formou její kompletní výměny, která proběhla s následným 

prodloužení záruky o další rok. Bohužel se nyní začínají poměrně závažně projevovat závady v podobě 

nerovností na žluté skluzavce, která je asi nejvíce využívána. S dodavatelem tuto situaci řešíme. 

Z hlediska dalších cílů považujeme za důležité zvládnutí letní sezóny koupaliště, kdy bylo poměrně 

dobré počasí. Provoz jsme obohatili o některé další prvky, jako animační programy, rozšíření atrakcí a 

drobných změn v sortimentu občerstvení. V nastoleném trendu budeme pokračovat. Také se podařilo 

ve větší míře realizovat svépomocí některé investice (pódium v bufetu, brány a oplocení na fotbalovém 

stadionu aj.), což přináší úspory nákladů společnosti. I tento trend chceme do budoucna zachovat a 

rozvíjet. 

Z hlediska PR byl zpravován mediální plán, který reagoval na připravované akce a sportovní aktivity 

v průběhu roku. Bohužel celý rok poznamenala epidemiologická opatření, většina akcí byla zrušena. 

Přesto byly mediálně vytěženy jakékoliv aktivity týkající se přípravy sportovišť na sezónu (hřiště s 

umělým povrchem, čistění bazénů v areálu Maškovy zahrady atd.). V letních měsících byly propagovány 

nové animační programy, velkou událostí bylo otevření turnovského pumptracku. S podzimem bohužel 

přišlo uzavření všech sportovišť. Spolupráce s médii fungovala na výborné úrovni, veškeré vydané 

zprávy byly ihned publikovány v regionálním tisku, a to v tištěné i internetové podobě.  Jako příloha 

Výroční zprávy je uveden „Bulletin fotografií Městské sportovní Turnov_2020“, který obrazově 

zachycuje dění ve společnosti v roce 2020 

 

Přehled hospodaření 

Společnost obdržela od Města Turnov vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecného 

hospodářském zájmu ve výši 8,796 mil. K. Dotace byla ponížena oproti původní dohodnuté výši o 7% 

(662 tis.) z důvodu epidemie a obav z naplnění rozpočtu města. Příspěvek na investice formou příplatku 

mimo základní kapitál obdržela společnost ve výši 1,85 mil. Kč, (poníženo oproti původnímu návrhu o 

150 tis.), a pak na stavbu Pumptracku 300 tis od města a 426 395,80 z veřejné sbírky. 

V rámci rozboru hospodaření si je třeba uvědomit, že s ohledem na zcela mimořádnou a neočekávanou 

situaci, kdy byla sportoviště prakticky více jak 5 měsíců zavřená je srovnání s ročním plánem, či výsledky 

předchozího období poněkud zavádějící.  

Hospodaření skončilo se ztrátou – 3,7 mil. Kč (bez odpisů zisk +2,9 mil. Kč). Ve srovnání s původním 

plánem je to o 3,6 mil lepší, ve srovnání s rokem 2019 o 2 mil lepší výsledek. Dále uvádíme čísla ve 

formátu rozdíl plán/rozdíl 2019 

Tento výsledek je dán propadem výnosů o 1 mil/1,9 mil Kč, z toho je pokles tržeb o 3,2 mil/1,6mil, 

který byl částečně nahrazen nárůstem dotací v podobě kompenzací o +2,2 mil/+460 tis a úsporou 

nákladů ve výši 4,6 mil/3,2 mil. Z nákladů je hlavní úspora energii o 1,5 mil/900 tis, spotřeby materiálu 

(530 tis/220 tis); nákladů na služby (500 tis/ 380 tis). a hlavně úsporou mzdových nákladů o 1mil/860 

tis, která je dána snížením počtu zaměstnanců o jednoho, větší nemocností a počtem OČR a úsporami 

brigádníků z důvodu zavření sportovišť. 
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Je třeba znovu uvést, že i tento podrobnější komentář má omezenou vypovídací schopnost, neboť 

všechny tyto výsledky jsou ovlivněny uzavřením sportovišť a s tím souvisejícím poklesem tržeb a 

propadem dotací města, které však byly kompenzovány podpůrnými programy ze strany státu (COVID 

A,B, Covid GASTRO, apod.) a naopak se ušetřilo na nákladech uzavřených sportovišť. Významná úspora 

je dána snížením stavu zaměstnanců oproti srovnávaným plánům) 

Podrobné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce a pro srovnání jsou doplněny ještě o výsledky 

roku 2018: 

 

 

Číslo 
účtu 

Název účtu Plán 2020 Skutečnost 2020 Skutečnost 2019 Skutečnost 2018 

501 Spotřeba materiálu 3 370 000 Kč 2 842 221 Kč 3 063 325 Kč 3 231 428 Kč 

502 Spotřeba energie 4 442 000 Kč 2 943 387 Kč 3 833 833 Kč 3 013 379 Kč 

503 Spotřeba ost. nesklad.dodav.       199 670 Kč 

504 Prodané zboží 3 008 000 Kč 1 985 484 Kč 2 335 920 Kč 2 707 517 Kč 

511 Opravy a udržování 1 040 000 Kč 618 114 Kč 1 130 192 Kč 1 233 710 Kč 

512 Cestovné 4 000 Kč   2 397 Kč 3 939 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 5 000 Kč 15 363 Kč 6 841 Kč 17 477 Kč 

518 Ostatní služby 2 082 000 Kč 2 164 120 Kč 2 401 482 Kč 1 977 099 Kč 

521 Mzdové náklady 8 453 881 Kč 7 951 632 Kč 8 333 506 Kč 8 026 989 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 2 225 049 Kč 1 749 177 Kč 2 177 799 Kč 2 445 757 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 174 000 Kč 140 622 Kč 191 580 Kč 169 008 Kč 

528  Ostatní soc.náklady     567 Kč   

531 Daň silniční 8 050 Kč 9 099 Kč 7 825 Kč 8 050 Kč 

532 Daň z nemov.věcí 166 702 Kč 164 028 Kč 166 702 Kč 166 702 Kč 

538 Ostatní daně a poplatky 5 000 Kč 550 Kč 4 060 Kč 5 000 Kč 

541 ZC prodaného DHM a DNM     14 816 Kč   

542 Prodaný materiál         

543 Dary         

544 
Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení 

  71 Kč 1 923 Kč 1 039 Kč 

545 Ostatní pokuty a penále       10 235 Kč 

546 Odpis pohledávky     8 200 Kč 4 000 Kč 

548 Ostatní provozní náklady 444 000 Kč 404 935 Kč 417 545 Kč 458 685 Kč 

549 Manka a škody   134 332 Kč 8 319 Kč 72 172 Kč 

551 Odpisy DNM a DHM 6 755 571 Kč 6 645 658 Kč 6 735 295 Kč 6 867 817 Kč 

558 Opravné položky daňové     -8 200 Kč 8 200 Kč 

563 Kursové ztráty       23 Kč 

568 Ostatní finanční náklady 51 000 Kč 54 603 Kč 53 253 Kč 53 312 Kč 

589 Aktivace zásob   -220 500 Kč -53 487 Kč -16 827 Kč 

  Náklady celkem 32 234 253 Kč 27 602 896 Kč 30 833 694 Kč 30 664 381 Kč 

  Náklady celkem bez odpisů 25 478 682 Kč 20 957 238 Kč 24 098 399 Kč 23 796 564 Kč 

602 Tržby z prodeje služeb -9 605 000 Kč -7 774 877 Kč -8 713 846 Kč -9 059 228 Kč 
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604 Tržby za zboží -5 858 500 Kč -4 474 171 Kč -5 097 563 Kč -5 581 290 Kč 

641 Tržby z prodeje DNM a DHM       -34 792 Kč 

642 Prodej materiálu     -90 028 Kč   

646 
Výnosy z odepsaných 
pohledávek 

    -1 000 Kč   

648 Ostatní provozní výnosy 2 000 Kč -2 440 756 Kč -33 859 Kč   

649 Mimořádné provozní výnosy -9 458 042 Kč -9 212 090 Kč -11 160 000 Kč -7 965 000 Kč 

663  Kursové zisky       -1 Kč 

668 Ostatní finanční výnosy     -5 Kč -643 046 Kč 

688 Ostatní mimořádné výnosy         

  Výnosy celkem -24 919 542 Kč -23 901 894 Kč -25 096 301 Kč -23 283 356 Kč 

  ZTRÁTA 7 314 711 Kč 3 701 002 Kč 5 737 393 Kč 7 381 025 Kč 

  ZTRÁTA bez odpisů 559 140 Kč -2 944 656 Kč -997 902 Kč 513 208 Kč 

 

Investiční činnost v roce 2020 

Plán velkých oprav a investice byl schválen ve výši 2,25 mil. Kč, ale nebyl naplněn. Uvedená suma byla 

složena z příspěvku města 2 mil (příplatek mimo základní kapitál) a příjmu za služby (za reklamu fa 

Kamax). Tato částka nebyla vyčerpána na základě rozhodnutí Rady města, kdy byla snížena o 150 tis. 

Kč a část investic společnost odložila, nebo přesunula na rok 2021 z důvodů návaznosti na jiné investice 

(např. opravy v Sokolovně Mašov, nebo výměna baterií na ZS až po realizaci úpravy vody) 

Zvláštní prioritu v oblasti investic byla výstavba Pumptracku z participativního rozpočtu města (426 tis. 

Kč), přičemž zbytek financí byl zajištěn z tržeb za reklamu na tomto sportovišti, kterou si předplatila 

řada firem (Crytur, Zikuda, menšími částkami Barvy Turnov, MF Turnov) Celkem se podařilo realizovat 

unikátní stavbu malého i velkého okruhu v celkových nákladech těsně nad 2 mil. Kč (včetně vlastních). 

Kromě toho se podařilo zajistit větší opravy a postupné rekonstrukce prakticky na všech sportovištích 

a za velmi důležité a do budoucna přínosné je dovybavení společnosti speciálním nářadím a technikou 

potřebnou pro zajišťování její činnosti. 

Kromě uvedených investic bylo MST uloženo zajistit projekt rekonstrukce a modernizace haly TSC na 

Turnově II, která by po této rekonstrukci měla přejít pod správu naší společnosti. V roce 2020 byla ve 

spolupráci s městem a TSC připravena a realizována soutěž na zpracovatele architektonické studie a 

následné projektové dokumentace. Vše bez nároků na finanční plnění. 

Přehled všech investic s vyčíslením nákladů je v následující tabulce. 

 

Investice MST - 2020 Plán Skutečnost 

Automobil - dodávka/picap -montážní vozidlo         150 000,00 Kč           180 000,00 Kč  

Vlek za traktor John Deer         110 000,00 Kč             58 479,00 Kč  

Vlek za montážní vozidlo             30 000,00 Kč             31 231,00 Kč  

Výměna vodovodních baterii, výmalba ZS*         160 000,00 Kč   nereal. na 2021  

Dílenského nářadí pro všechny střediska            50 000,00 Kč             49 800,00 Kč  

Doplnění oplocení hřiště pod TSC             30 000,00 Kč               9 000,00 Kč  
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Projektová dokumentace - přístavba šaten         500 000,00 Kč           275 000,00 Kč  

Dosadba a výměna rostlin v areálu koupaliště         120 000,00 Kč           120 000,00 Kč  

Dovybavení provozů gastro            40 000,00 Kč             31 000,00 Kč  

Zatraktivění areálu Maškova Zahrada          200 000,00 Kč           240 000,00 Kč  

Doplnění EPS a kamer na ZS a parkoviště         160 000,00 Kč           164 500,00 Kč  

Úprava technologie vrtu - filtr zimní stadion            80 000,00 Kč             58 500,00 Kč  

Bazén Výšinka -oprava vnitřních odpadů v 
šatnách            30 000,00 Kč             48 453,00 Kč  

FS, hřiště č. 3oplocení s brankou             50 000,00 Kč             37 000,00 Kč  

Nátěr a oprava střech Sokolovny Mašov         250 000,00 Kč   odloženo   

Sokolovna Mašov - různé venkovní opravy **            45 000,00 Kč             10 896,00 Kč  

Studie dostavby a PD budovy zázemí  FS***         250 000,00 Kč           100 000,00 Kč  

Celkem      2 255 000,00 Kč       1 413 859,00 Kč  

Realizace Pumptrack      2 200 000,00 Kč       2 036 000,00 Kč  

Celkem        3 449 859,00 Kč  

* přesun na 2021 po realizaci úpravy vody  
** částečně (dokončení 2021)   

*** zatím částečná platba (studie a část PD)  

 

Přehled nákladů a výnosů středisek 

Cílem společnosti pro další období bylo jednak zvýšení efektivity hospodaření jednotlivých středisek, 

ale hlavně odstranění ztráty střediska Restaurace Mašov, což se podařilo i přes jeho omezený provoz. 

Hodnocení efektivity v tomto specifickém období není dost dobře možné a ani účelné. V průběhu roku 

jsme jako vstřícnost vůči našemu zakladateli převzali provoz kantýny (bufetu v DD Pohoda, kde se 

dlouho potýkali s problémy okolo jeho provozování. V prvním roce skončilo toto středisko ve ztrátě, a 

to z několika důvodů. Částečně to bylo dáno počáteční nezkušeností s provozem, kdy se nedařilo 

optimálně nakupovat zboží a docházelo k jeho dílčím odpisům. To se již podařilo pro další období 

napravit. Hlavním důvodem však byla epidemiologická situace, kdy byl DD uzavřen návštěvám a ani 

klienti se nemohli po domově volně pohybovat. Nyní v době psaní výroční zprávy je již situace lepší a 

měsíční výsledky hospodaření střediska začínají být kladné. 

V následující tabulce je přehled hospodaření jednotlivých středisek a výpočet upravující jejich 

hospodaření s ohledem na rozpočítání nákladů a výnosů režijního střediska Kancelář, kdy je klíčem 

velikost nákladů a výnosů jednotlivých středisek. HV je uveden jako ztráta, což znamená, že záporný 

výsledek je vlastně ziskem střediska (v MST takto dáno zobrazováním z účetního softwaru) 

 

Č.stř. Název střediska Účty Název účtu 
Skutečnost 
2020 

Skutečnost 
2019 

Skutečnost 
2018 

       

0001 Bazén 5 
Náklady 
celkem 2 405 147  3 407 103  3 042 991  

0001 Bazén 6 
Výnosy 
celkem -1 509 496  -1 470 665  -1 418 216  

  HV ztráta     895 651  1 936 438  1 624 775  
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  HV ztráta vč.režie 262 043      

0002 Kancelář 5 
Náklady 
celkem 2 948 860  2 911 120  2 291 368  

0002 Kancelář 6 
Výnosy 
celkem -9 058 992  -11 160 501  -7 985 585  

  HV ztráta     -6 110 132  -8 249 381  -5 694 217  

  HV ztráta vč.režie 0      

0003 Sokolovna Mašov 5 
Náklady 
celkem 181 391  233 504  382 189  

0003 Sokolovna Mašov 6 
Výnosy 
celkem -69 406  -123 132  -134 373  

  HV ztráta     111 985  110 372  247 817  

  HV ztráta vč.režie 91 320      

0004 Restaurace Mašov 5 
Náklady 
celkem 970 070  1 178 214  310 821  

0004 Restaurace Mašov 6 
Výnosy 
celkem -1 060 620  -1 038 534  -328 989  

  HV ztráta     -90 550  139 680  -18 168  

  HV ztráta vč.režie -621 847      

0005 Tenisové hřiště 5 
Náklady 
celkem 39 405  33 761  40 717  

0005 Tenisové hřiště 6 
Výnosy 
celkem -28 599  -15 531  -21 114  

  HV ztráta     10 805  18 230  19 603  

  HV ztráta vč.režie -1 937      

0006 Atletický stadion 5 
Náklady 
celkem 1 045 815  1 714 759  1 260 377  

0006 Atletický stadion 6 
Výnosy 
celkem -632 085  -409 050  -383 780  

  HV ztráta     413 730  1 305 709  876 597  

  HV ztráta vč.režie 153 041      

0007 Fotbalový stadion 5 
Náklady 
celkem 1 665 998  1 830 038  1 405 410  

0007 Fotbalový stadion 6 
Výnosy 
celkem -987 598  -225 946  -183 186  

  HV ztráta     678 400  1 604 092  1 222 224  

  HV ztráta vč.režie 274 911      

0008 Kluziště 5   0 0  8 611  

0009 Hřiště nádraží 5 
Náklady 
celkem 71 317  213 606  184 046  

0009 Hřiště nádraží 6 
Výnosy 
celkem -38 706  -13 891  0  

  HV ztráta     32 611  199 715  184 046  

  HV ztráta vč.režie 17 518      

0010 Maškovka 5 
Náklady 
celkem 593 800  637 367  739 399  

0010 Maškovka 6 
Výnosy 
celkem -112 822  -124 907  -93 064  

  HV ztráta     480 978  512 460  646 335  

  HV ztráta vč.režie 483 144      

0011 Zimní stadion 5 
Náklady 
celkem 7 560 669  8 248 584  7 513 770  

0011 Zimní stadion 6 
Výnosy 
celkem -3 536 256  -3 647 025  -3 214 989  

  HV ztráta     4 024 413  4 601 559  4 298 781  

  HV ztráta vč.režie 2 770 466      
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0012 
Koupaliště 
Maškovka 5 

Náklady 
celkem 6 395 865  6 398 358  7 962 662  

0012 
Koupaliště 
Maškovka 6 

Výnosy 
celkem -2 857 386  -2 784 506  -4 231 198  

  HV ztráta     3 538 479  3 613 853  3 731 465  

  HV ztráta vč.režie 2 559 544      

0013 Skatepark 5 
Náklady 
celkem 2 415  1 079  0  

0013 Skatepark  

Výnosy 
celkem 0  0  0  

  HV ztráta     2 415  1 079  0  

  HV ztráta vč.režie 2 704      

0014 Sportbar 5 
Náklady 
celkem 3 208 148  4 026 202  5 522 019  

0014 Sportbar 6 
Výnosy 
celkem -3 324 649  -4 082 614  -5 288 863  

  HV ztráta     -116 501  -56 412  233 156  

  HV ztráta vč.režie -1 761 902      

0015 Pohoda kiosek 6 
Náklady 
celkem 476 431  0  0  

0015 Pohoda kiosek 648 
Výnosy 
celkem -396 726  0  0  

  HV ztráta     79 705  0  0  

  HV ztráta vč.režie -105 442      

0016 Dolní stánek koup. 648 
Náklady 
celkem 15 670  0  0  

0016 Dolní stánek koup.  

Výnosy 
celkem -101 866  0  0  

  HV ztráta     -86 196  0  0  

  HV ztráta vč.režie -146 493      

0017 Pumptrack  

Náklady 
celkem 21 895  0  0  

0017 Pumptrack  

Výnosy 
celkem -186 615  0  0  

  HV ztráta     -164 720  0  0  

  HV ztráta vč.režie -275 997      

       

 Celkem náklady    27 602 896  30 833 694  30 664 381  

 Celkem výnosy   -23 901 822  -25 096 302  -23 274 744  

 Celkem HV (Ztráta) 3 701 074  5 737 392  7 389 637  

 

Sportovní areály 

V celkovém součtu jsme zaznamenali z důvodů téměř půlročního uzavření sportovišť pouze cca 100 tis. 

návštěvníků, což je ve srovnání s loňským počtem, kdy bylo téměř 250 tis. návštěvníků pouhých 40 %. 

Číslo odpovídá 5 ti měsíčnímu uzavření sportovišť a omezení možnosti sportování větších skupin po 

část roku. Většina návštěvníků pak využívá naše areály opakovaně; zejména školy, školky a sportovní 

kluby. 

Dále podrobnější informace k jednotlivým areálům 
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Bazén Výšinka 

V provozu standardně září až červen, o letních prázdninách je bazén uzavřen (v 2020 od října uzavřen). 

 
 

Plavecký bazén Výšinka má rozměry 16,5 m x 8 m s hloubkou 1,2 m – 1,6 m a teplotou vody 29 °C a 

vzduchu 30 °C. Bazén je využit převážně pro výuku mateřských, základních a středních škol. Následně 

je bazén využit pro plavání veřejnosti v ranních, odpoledních a víkendových hodinách. Dále je bazén 

využíván pro organizované lekce pod vedením instruktorů a cvičitelek (Aquaerobik, plavání těhotných, 

kurzy neplavců a oddíly sportovního plavání). 

Plavecký rok 2020 na bazéně Výšinka byl v termínu 6.1.2020 – 12.3.2020. Nový školní rok byl zahájen 

7.9.2020 a ukončen 8.10.2020. 

Provozu v roce 2020 začal dle rozvrhu v dopoledních hodinách probíhala povinná školní výuka MŠ, ZŠ, 

SŠ. A v odpoledních hodinách probíhaly plavecké kurzy, aquaaerobic, plavání těhotných, sportovní 

plavání, veřejnost a pronájmy bazénů. 

Z hlediska údržby jsme se připravili na investiční záměr výměny filtrační náplně, na návrh a vytvoření 

projektu na výměnu zastaralého systému měření a regulace, který hrozil havárii, kde nově navrhujeme 

rozdělení okruhů vytápění, ohřev bazénové vody a vzduchotechniky z důvodu možnosti lepšího řízení 

provozu a tím získání provozních úspor.  

Statistika návštěvnosti:  

Leden   únor  Březen  Září  Říjen   CELKEM 

3 084  2 658  801  1865  724   9132 lidí. 

 

Otevření venkovního koupaliště: - červen 2020 a uzavření koupaliště konec srpna 2020. V červnu 2020 

proběhla rekvalifikace plavčíků a mistr plavčí. Zaměstnanci bazénu na Výšince se na letní sezónu 



  Výroční zpráva za rok 2020 
 

15 
 

přesouvají na letní koupaliště do Maškovy zahrady, kdy letní sezóna 2020 proběhla z naší strany bez 

stížností a problémů. 

Vedoucím bazénu Výšinka je Robert Havlín 

 

Fotbalový stadion 

Sezóna standardně srpen – listopad, březen – červen, hřiště s umělou trávou je v provozu celoročně. 

Rok 2020 dílčí omezení provozu. 

 

 

 
Krátké shrnutí provozu: 

Bohužel i fotbalový areál patří do sportovišť, které významně ovlivnila vlna pandemie Covid 19. V lednu 

a únoru 2020 se ještě podařilo odehrát několik kvalitních zápasů na hřišti s umělým povrchem (dále 

jen UMT). Na tomto hřišti trénovali všechny kategorie domácích fotbalistů i družstev z přilehlého okolí. 

Od března postupně docházelo k uzavírání sportovišť, tudíž i fotbalového areálu. Údržba probíhala 

standardně jako v letech minulých (travnatá hřiště), jen se více zaměřila na věci, které se dlouhodobě 

odkládaly. Podařilo se vyrobit novou pokladnu, instalovalo se nové oplocení k uzavření areálu v části 

za viaduktem, dále se pracovalo na obnově interiéru budovy zázemí. Velká péče byla věnována i okolí 

hracích ploch, především v zadní části za tratí. Během roku byla pořízena i nová technika pro lepší a 

kvalitnější údržbu areálu.  

Pravidelné soutěže všech kategorií se rozběhly až v měsíci září, ale začátkem října byla opět vystavena 

stopka. I zima přišla dříve, a tak se naše údržba nasměrovala opět na UMT, kde se alespoň střídavě 

trénovalo/netrénovalo na základě rozhodnutí vlády. Hřiště UMT v této době nejvíce využívali 

profesionální fotbalisté Slovanu Liberec.  
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Městská sportovní Turnov aktivně spolupracuje s oddílem FK Turnov. V průběhu roku 2020 se 

uskutečnila řada schůzek, jejichž předmětem byl především provoz areálu, zajištění sportovních akcí a 

investic do tohoto sportoviště.  

V roce 2020 se objednalo zpracování, architektonické studie celého areálu u p. Ing. Mlejnka  

(architekt Maškova zahrada), finální verze do poloviny roku 2021. 

Již od konce roku 2020 se řeší havarijní stav původní divácké tribuny (rozhodnutí v roce 2021). 

 
Personální zajištění provozu:  

Šimek Jiří - vedoucí areálu/správce (4 měsíce v pracovní neschopnosti) 

Dlouhý Luděk – správce 

Mikeš Jakub – správce (občasný záskok za p. Šimka) 

 
Statistika využití: 

Celkem: 14 odehraných zápasů (všech věkových kategorií – průměrně účast cca 150 účastníků (aktéři 

+diváci) ) a 75 tréninkových jednotek (všech věkových kategorií, průměrná účast 20 sportovců/jedn.) 

 

Atletický stadion 

Sezóna duben až říjen, v provozu je celoročně. 

 

 
 

Provoz v roce 2020 

Také atletický areál byl v roce 2020 ovlivněn vlnou pandemie Covid 19. V zimních měsících se prováděla 

údržba na technice a sportovním vybavení areálu. Počátkem měsíce března, kdy došlo k uzavírání 
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sportovišť se správci z atletického stadionu přesunuli na ostatní střediska MST, kde pomáhali 

s opravami a investicemi, nebo byli z důvodů překážky na straně zaměstnavatele doma. 

Průběžně se prováděla pravidelná údržba (trávníky, dráha atd.) atletického stadionu. Od začátku 

června se v omezeném režimu rozjely atletické soutěže. Podařilo se uspořádat několik vydařených 

sportovních akcí bohužel s výjimkou akcí školních. Od začátku října opět došlo k uzavření sportovišť, a 

tak se prováděla větší údržba spolu s investicemi. Podařila se oprava atletické dráhy v místech 

poškození a došlo k výměně části ozvučení stadionu. V zimních měsících se občas vypomáhalo na 

fotbalovém areálu s odklízením sněhu, především na hřišti s umělým povrchem. Pravidelně se odklízel 

sníh i z atletické dráhy, jelikož venkovní sportoviště suplovala zavřené vnitřní prostory tělocvičen a hal. 

Bohužel se v roce 2020 neuskutečnil mezinárodní atletický mítink Memoriál Ludvíka Daňka ani školní 

akce. Městská sportovní Turnov úzce spolupracuje s atletickým klubem AC Turnov.  

Český atletický svaz z programu podpory sportovišť přidělil Turnovu bezplatně novou diskařskou klec 

v hodnotě 420.000,-Kč za což, patří velký dík.  

 
Personální zajištění: 

Mikeš Jakub – vedoucí areálu/správce (občasný záskok na fotbale) 

Mikeš Pavel – správce (technik MST) 

 

Statistika využití: 

Celkem - 11 atletických akcí (závody a soustředění – průměrně 250 účastníků) a 102 tréninkových 

jednotek (účast 30 až 40/jednotku). 

Veřejnost (odhad 10 měsíců cca 10-20/den, 2 měsíce 5-10/den) – celoročně 

Další organizované spolky (TJ, Sokol, ….) odhad ve 2020 cca 2-3 tis. (sportoviště celoročně otevřené, 

ale omezena možnost sportování skupin 

Školy-400-500 dětí/měsíc – jenom v září 

 

Areál Maškova Zahrada - koupaliště 

Je v provozu červen – září 
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Koupaliště: 

Letní koupaliště bylo otevřeno v pondělí 22. června. V běžném roce je koupaliště otevřeno na přelomu 

května a června. Pozdější termín otevření v této sezóně byl zapříčiněn vyčkáváním na epidemiologické 

podmínky, které by umožnily větší počet návštěvníků na koupališti. 

První polovina letního provozu byla ovlivněna nepříznivým počasím. Letošní červenec byl díky tomu 

nejméně navštěvovaným měsícem od začátku provozu. Naopak srpen byl nadprůměrně teplý a přinesl 

druhou největší návštěvnost v daném měsíci. Provoz koupaliště současná epidemiologická situace 

ovlivnila pouze v červnu.  

Novinkou pro tuto letní sezónu byla příprava pravidelných animačních programů pro děti a dospělé ve 

spolupráci se střediskem volného času Žlutá ponorka. 

Po ukončení provozu koupaliště proběhla během září výměna (reklamace) modré skluzavky 

Kamikadze. 

 

Návštěvnosti dle kategorií a měsíců + celková návštěvnost 

 

2020 květen červen červenec srpen září Celkem 

dospělí 0 752 5 485 8 881 0 15 118 

zlevněná + ZTP 0 381 3 551 4 894 0 8 826 

vstup - čipová karta 0 132 935 1 125 0 2 192 

dítě 101-120 cm 0 161 1839 2708 0 4 708 

rodinné vstupné 0 195 2253 3716 0 6 164 
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ostatní 0 142 820 872 0 1 834 

CELKEM  0 1 763 14883 22196 0 38 842 

Denní průměr 0 220 744 1 009 0 418 

CELKEM  38 842  

 

Celková návštěvnost dle jednotlivých let provozu 

 

Celkem Květen Červen červenec srpen září Celkem 

2016 0 6 464 17 410 20 968 11 350 56 192 

2017 1 117 12 302 15 387 18 674 2 47 482 

2018 630 5 991 32 162 29 747 207 68 737 

2019 0 17 811 14 724 12 325 1 110 45 970 

2020 0 1 763 14883 22196 0 38842 

 

Počet dnů, kdy bylo otevřeno a kdy bylo zavřeno koupaliště + celkový počet dnů provozu 

 

zav./ot. Květen Červen červenec srpen září Celkem 

2016 0/0 4/26 4/27 4/27 1/15 13/95 

2017 0/5 3/27 9/22 5/26 16/1 33/81 

2018 0/3 6/26 4/27 6/25 6/7 22/88 

2019 0/0 1/29 11/20 9/22 0/1 21/72 

2020 0/0 1/8 8/23 7/24 0/0 16/55 
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Zimní stadion 

Je standardně v provozu leden až duben (v roce 2020 březen), srpen až prosinec (v roce 2020 do září) 

 

První část roku 2020 (hokejová sezóna 2019/2020) byla předčasně ukončena v neděli 14. března 

z důvodů vládních nařízení. Sezóna byla kratší o cca 3 týdny, ve kterých mělo dojít k vyvrcholení všech 

hokejových kategorií.  

Zároveň se také nepořádal významný hokejový turnaj "Memoriál Ludvíka Koška". Taktéž jsme přišli o 

velký mezinárodní turnaj hobby hokeje, který se měl uskutečnit v posledním týdnu provozu. 

Nedohrány zůstaly také neregistrované hokejové soutěže.  

Po letní přestávce začal provoz zimního stadion v pondělí 10. srpna. První týden provozu byl využit 

soukromým nájemcem, čímž se MST snažila vylepšit propad tržeb v roce 2020. Provoz zimního 

stadionu byl ukončen v neděli 11. října 2020 z důvodů vládních nařízení. Díky relativně odvážnému 

rozhodnutí vedení společnosti byl okamžitě rozpuštěn led. Původní omezení vypadalo maximálně na 

měsíc provozu. Bohužel pak ale další provoz zimního stadionu již nebyl do konce roku umožněn. Výše 

uvedené rozhodnutí se tak ukázalo jako nejlepší možné řešení, které minimalizovalo náklady provozu 

na nezbytně nutné. V Libereckém kraji jsme byli jediní, kteří takto rychle zareagovali. V celé republice 

bylo takto pouze malé množství provozovatelů.  

Z větších akcí na zimním stadion bohužel nic mimořádného kvůli zrušením akcí nebylo. 

 

Návštěvnost veřejného bruslení 

(měsíc, počet hodin veřejného bruslení v měsíci, počet návštěvníků v měsíci, průměrný počet 

návštěvníků na hodinu veřejného bruslení v daném měsíci) 
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• leden 77,5 hodiny 5441 návštěvníků 
• únor 32,5 hodiny, 1707 návštěvníků 
• březen 41,5 hodiny, 621 návštěvníků 
• srpen 1,5 hodiny - zdarma (20 let MST) 
• září 36,5 hodiny - 198 návštěvníků 
• říjen 15 hodin - 227 návštěvníků 

Celkem 8194 návštěvníků 

Využití zimní stadion dle měsíců a jednotlivých skupin. 

 

  

leden únor březen srpen září říjen listopad Prosinec 

Celkem 

školy 81 108 25,5 0 0      7 
  221,5 

trénink děti 68 63 23 60,5 75 27   316,5 

trénink "A" 12,5 8,75 1,25 3,75 8,25 3,25   37,75 

zápasy děti 17 17 11 9,5 8,5 11   
     74 

zápasy "A" 12,5 0 6,5 3,25 6,5 3,25   32 

TNHL 26 30 12 0 20 8   96 

NPL 20 22 8 0 22 8   80 

skupiny 82,75 86 29,5 40,75 96 21,75   356,75 

veřejné bruslení 77,5 32,5 41,5 1,5 36,25 15   204,25 

dětské skupiny 21 30,5 12 1 26 6   96,5 

Zápasy ostatní 0 2 4 0 0 0   6 

Celkem hodin 418,25 399,75 174,25 120,25 280,5 110,25   1521,25 

Počet dní provozu 31 29 12 15 30 11   128 

Půměrný počet 
hodin za den bez 
rolbování 

13,49 13,78 14,52 8,02 9,35 10,02   11,88 
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Sportovců chodí průměrně 20/tréning a 50/zápas. 

Diváků a návštěvníků za rok 2020 bylo cca 1 tis – 2 tis (odehrána jen malá část sezóny, expertní odhad) 

 

Sokolovna Mašov 

Celý rok je v provozu tělocvična (rok 2020 omezen), hřiště za sokolovnou je v provozu duben – říjen 

 

 

Sokolovna Mašov spolu s venkovním hřištěm byla v roce 2020 MST převedena do majetku. 

Tělocvična plní kulturně-společenské a sportovní aktivity převážně občanů místní části Mašov. Jsou zde 

pořádány plesy (cca 4-5 za sezónu), oslavy narozenin, spolkové akce místních skupin (SDH Mašov, RS 

Mašov, Povyk atd.), ale hlavě pohybové aktivity. Sokolovnu nejvíce využívají členové RS Mašov. 

Využívají ji ale i děti ze ZŠ a MŠ (v roce 2020 z důvodů rekonstrukce uzavřena).  

Sokolovna není v optimálním technickém stavu, kde se musí postupně řešit nová střecha, 

postupná výměna oken, opravu a výmalbu sálu. S těmito činnostmi se počítá v rámci plánu investic a 

velkých oprav. 

Správce sokolovny je Jiří Baraňuk. 

Statistika návštěvnosti (cca 40% běžného období): Celkem využito 248 hodin organizovanými spolky 

(cca 2,5 až 3 tis. návštěvníků) a 2 plesy (cca 300 návštěvníků) 
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 OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ 

Úvodem je třeba konstatovat, že z větších tradičních akcí v areálu Maškovy zahrady byla většina 

z epidemiologických důvodů zrušena: Jednalo se o Silvestrovský běh 2019 - 46. ročník ; Závody ve 

skateparku; O pohár starosty města - závody v in-line bruslích; Zahájení turistické sezóny - akce na 

koupališti . 

Maškova zahrada - skatepark, hřiště, in-line dráha 

Skatepark, jedno z nejvíc využívaných sportovišť v rámci MST a je pevnou součástí areálu. V rámci 

skateparku se pořádají také různé skateboardové závody. 

In-line dráha slouží hlavně pro rekreační sport. Toto je nejideálnější prostor v Turnově pro malé děti a 

jejich výuku na jízdním kole. Od jarních měsíců, přes letní provoz koupaliště až do podzimních časů se 

na dráze míhají bruslaři, cyklisté a další rekreační sportovci. 

Pumptrack 

Od loňského roku se turnovský areál Maškovy zahrady může pyšnit zcela novým pumptrackem, který 

vznikl díky participativnímu rozpočtu, ve kterém sami obyvatelé města rozhodují o využití části 

městského rozpočtu.  

Z původních návrhů vzešly velké plány, které podpořily i místní firmy, a tak bylo možno postavit malý i 

velký okruh pumptracku v celkové hodnotě cca 1,9 mil. Kč bez DPH. Turnovský pumtrack patří mezi 

největší asfaltová sportoviště tohoto typu v České republice a řada pumptrackářů se přiklání k tomu, 

že je vůbec nejlepší. 

Na relativně krátké vzdálenosti se firmě Dirty Parks, s.r.o. podařilo postavit technicky dokonalou trať, 

která uspokojí i náročné kreativní jezdce. Pokud absolvujete terénní vlny a klopené zatáčky tím 

správným způsobem, tedy pumpováním, již po jednom projetí si pěkně zahřejete tělo. 

Kromě klopenek na trase najdete speciální přerušení mezi odrazovou a dopadovou plochou – 

„turnovský taxis.“ Na své si v areálu přijdou jak exhibiční jezdci, tak laická veřejnost.  

O provoz pumptracku se stará Městská sportovní Turnov, s.r.o., která též stavbu realizovala.  
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Hřiště u TSC¨ 

V roce 2020 fungoval provoz plně celoročně jako venkovní sportoviště. O epidemiologických 

opatřeních byla veřejnost informována na instalovaných cedulích. Revize sportovního povrchu (horní 

hřiště) proběhla s výhradou, kterou řešíme, nicméně bylo hřiště schváleno . 

Tenisový kurt u atletického stadionu 

Tenisový kurt má stabilní využití v oblasti rekreačního sportování, návštěvníci se pravidelně vrací 

Provoz Gastro 

Co se týká hospůdky v Masově v době pandemie byl na jaře interiér hospůdky opraven a vymalován. 

Přidali více míst na sezení venku, nechali jsme vyrobit ukazatele, aby nás návštěvníci lépe našli. Na jaře 

hospůdka fungovala přes výdejní okénko, v létě fungoval normální provoz od podzimu jsme se řídili 

nařízením vlády. 

Na letním koupališti proběhla sezóna jako každý rok. Velké akce z hlediska občerstvení byly akce 

"Slunečná" a otevření pumptracku spojené s 20. výročím založení MST. 

Na zimní stadionu byla sezóna velmi krátká, jelikož končila již na podzim. Novinkou v občerstvení je 

pódium ve Sportbaru, ze kterého mohou diváci lépe vidět na lední plochu, a po kterém návštěvníci 

dlouhou dobu volali. 
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V červnu roku 2020 jsme zapojili do našeho Gastro provozu občerstvení v DD Pohoda, čímž jsme rozšířili 

naše působení v této oblasti.  

 

 

Přílohy: 
 

Bulletin fotografií Městské sportovní Turnov_2020 

Výkazy 

Příloha k účetní závěrce 

Zpráva o vztazích 


