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Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

po neúspěšném výběrovém řízení na fotbalový stadion slyšíme od fanoušků, kolegů v práci, známých, příbuzných, 

spolustolovníků u piva, prostě od veřejnosti našeho města a přilehlého regionu poplašné zprávy, že se stadionem 

je zase všechno špatně, že ti „nahoře“ to zkazili a že nové arény se už nedožijeme.

My, představenstvo FC Hradec Králové, a. s., tento názor nesdílíme. Myslíme si, že se za poslední půlrok udělalo pro 

realizaci stadionu mnoho a to, že výběrové řízení nedopadlo tak, jak jsme si představovali, podle nás určitě nemusí 

znamenat definitivní konec projektu. Jsme sportovci a víme, že úspěch se vždy rodí v bolestech. Víme, že i když 

sportovec udělá v přípravě vše, co bylo možné, potřebuje k triumfu i trochu štěstí. Nesmí se před rozhodujícím 

bojem zranit, nesmí ho „zavraždit“ rozhodčí, musí mu vyjít načasování formy, atd. Pravý sportovec se však pozná 

podle toho, že i když to nevyjde, nezahořkne a jde do toho znovu.

A proto i my chceme do toho jít znovu. Od okamžiku, kdy jsme se dozvěděli o neúspěchu výběrového řízení, jsme 

nesložili ruce v klín. O tom, jak na projekt stadionu nahlížíme, o tom, proč si myslíme, že by ho město vzdávat 

nemělo, a o tom, co my pro jeho zdar chceme učinit, vám podáváme tuto zprávu. 

Naši středověcí předkové stavěli katedrály. Ti naši v Hradci Králové dokázali signum doby vystavět v monumentální 

podobě Katedrály sv. Ducha. Chrámy dnešních dnů jsou, mimo jiné, i sportovní stadiony. Pojďme všichni zatáhnout 

za jeden provaz a vybudujme stavbu, která bude naše město zdobit na dlouhá léta.

V Hradci Králové, dne 23. října 2019

FC Hradec Králové, a. s.

MUDr. Jan Michálek, předseda představenstva

Ing. Milan Přibyl, Ph.D., místopředseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Ing. Mgr. Pavel Křížek, člen představenstva

Ladislav Škorpil, člen představenstva

Malšovický stadion – zpráva o stavu projektu
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Něco z historie 
Všesportovní stadion v Malšovicích, slangově 
nazývaný podle tvaru osvětlovacích sloupů Pod 
Lízátky, byl otevřen v roce 1960. Jednalo se nejen o 
jeden z největších, ale také o jeden z nejmodernějších 
stadionů v republice, který poskytoval na tehdejší 
dobu nebývalý a v zázemí pro administrativu i 
sportovce – a to včetně např. rehabilitačního bazénku. 
Stadion vznikl jako všesportovní s tím, že umožní 
nejen pořádání atletických závodů či okresních a 
městských spartakiád, ale také hromadný etapový 
dojezd cyklistů při mezinárodním Závodu míru. Právě 
kvůli dojezdům cyklistů byly mezi atletická doskočiště 
a tribuny vloženy travnaté plochy, které měly sloužit 
jako bezpečnostní koridor při hromadném dojezdu až 
stovky cyklistů, kteří se vřítili na ovál v rychlosti okolo 
50 km/h.
Etapový dojezd se na stadionu uskutečnil pouze 
několikrát. Především z bezpečnostních důvodů od něj 
cyklistická federace upustila a pamětníci si vybaví, že 
etapy pak tradičně končily v ulicích města. Bohužel, 
kvůli několika dojezdům cyklistů stojí tribuny z pohledu 
fotbalu naprosto nevhodně příliš daleko od hřiště. Kdo 
stadion navštěvujete, víte, že se diváci, když padne gól, 
velmi často na tribuně dohadují, jak k tomu vlastně 
došlo. Odpověď pak najdou až doma na televizním 
záznamu.
Za šedesát let stadion pochopitelně zchátral. To, co bylo 
v době jeho otevření nadstandardní, je pro vrcholový 
sport v dnešní době naprosto nedostatečné. Proto 
se od devadesátých let minulého století opakovaně 
otevírá diskuse o výstavbě nového fotbalového stánku, 
případně rekonstrukci stávajícího. Za MUDr. Jana 
Vody, který hradecký klub v té době vlastnil, se poprvé 
hovořilo o výstavbě zcela nového stadionu.
V novodobé éře se několik let pracovalo na projektu 
Park Malšovice, který propojoval výstavbu stadionu 
s odprodejem okolních pozemků soukromému 
investorovi za účelem vybudování komerčních prostor. 
Tato varianta nenašla nutnou shodu v zastupitelstvu a 
byla odmítnuta. 
Po řadě peripetií došlo k vysoutěžení projektu 
na nový stadion, jehož se ujala firma VPÚ Praha. 
Město získalo stavební povolení na výstavbu celého 
stadionu. Administrátor zakázky, firma Smart effect, 
s. r. o., neuhlídal správní lhůtu, a tak došlo ještě ve 
funkčním období minulého zastupitelstva ke změně 
administrátora. Těsně před novými volbami pak 
administrátor PMAdvisory, s. r. o. zastupovaný JUDr. 
Šilhánkem vypsal výběrové řízení na dodavatele 
stavby západní tribuny – tj. hlavní tribuny budoucího 
stadionu, v níž se má nacházet veškeré administrativní 
i sportovní zázemí. Počítalo se s etapizací stavby a se 
zachováním sportovní činnosti na fotbalových hřištích 
v areálu po celou dobu jejího průběhu. Na základě 
pravomocného demoličního výměru přitom došlo už 
na podzim 2017 k likvidaci západní tribuny.
Nové vedení města však na podzim minulého roku 
toto výběrové řízení zrušilo. Byly ustaveny odborná a 
politická komise (obě se později spojily v jednu), které 

se intenzivně scházely s investičním náměstkem 
primátora města Ing. Jiřím Bláhou a pracovaly na 
dalším postupu realizace projektu. Na doporučení 
komise došlo k revizi projektové dokumentace firmou 
TÜV Nord Praha. Po mnoha diskusích s projektanty, 
rozpočtářem a uvnitř komise bylo rozhodnuto 
doporučit zastupitelstvu vypsat výběrové řízení dle 
upravené dokumentace najednou na celý stadion 
s tím, že doba výstavby bude limitována osmnácti 
měsíci od zahájení stavby a že během výstavby se 
na stadionu nebude hrát. Zastupitelstvo následně 
schválilo pro projekt rozpočet ve výši 605 milionů Kč 
plus DPH a rozhodlo se vypsat veřejnou zakázku na 
dodavatele stadionu v jednokolovém výběrovém řízení 
právě s touto limitní cenou.
Do uzávěrky soutěže byla administrátorovi PMAdvisory, 
s. r. o. doručena jediná nabídka, která podstatně 
převýšila vypsaný cenový limit, a proto administrátor 
nemohl činit jinak, než dodavatele nevybrat.

Příčiny neúspěchu výběrového řízení
O příčinách neúspěchu můžeme pouze spekulovat. 
Po důkladných konzultacích a posouzení stavu 
s řadou odborníků na právo veřejné soutěže, na 
stavební trh jako takový a na cenové kalkulace staveb 
jsme vytipovali podle nás tyto zásadní důvody: 
Dodavatel projektu byl v souladu se zákonem vybrán 
podle nejnižší ceny. Tento řadu odborných projekčních 
činností smluvně podstoupil subdodavatelům 
(jednotlivcům pracujícím na IČO). Tito pak jednotlivé 
části projektovali v rámci svých znalostí určitých 
technologií a určitých, často regionálních dodavatelů. 
Je tudíž pravděpodobné, že se často ve své části 
projektu odchýlili od věcného i finančního optima. 
Řada renomovaných stavebních firem zaslala 
upřesňující dotazy k dokumentaci. Víme, že množství 
lokálních firem pro ně zpracovalo nabídky na 
subdodávky. Jeví se jako nanejvýš pravděpodobné, 
že některé velké stavební firmy stavbu zkalkulovaly, 
ale nabídku neposlaly. Jedním z hlavních důvodů 
mohla být obava z toho, že zadavatel bude trvat bez 
výjimky na dodávkách dle dokumentace, která zřejmě 
určuje některé dodávky zbytečně rigidně nad rámec 
podmínek stavebního povolení (příčinu viz výše).
Vzhledem k hospodářské konjunktuře zejména 
v posledních dvou letech došlo k silné aktivizaci 
stavebního trhu malostaveb, které v současné době 
vážou řemeslné kapacity malých lokálních firem až 
na rok dopředu. To vede k cenové nejistotě velkých 
stavebních hráčů, kteří velkou část řemeslných prací 
u těchto drobných subdodavatelů objednávají.
V roce 2018 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu 
cen ve stavebnictví a v polovině tohoto roku, tedy 
v době vypracovávání kalkulací na stadion, panovala 
na trhu stále velká obava stavebních firem z toho, zda 
tento skokový nárůst nebude pokračovat i v dalších 
letech. Podle posledních dostupných čísel se zdá, že 
tato obava se nenaplnila a nárůst se zastavil. První 
indikátor cenových pohybů jsou ceny stavebního 
železa a ty meziročně dokonce začínají klesat.
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JAK DÁL
Představenstvo FC Hradec Králové, a. s. si je 
vědomo složitosti situace, a proto se snaží 
všemožně podpořit vedení města v jeho nelehkém 
rozhodování. Nestojíme se složenýma rukama a ve 
snaze přesvědčit zastupitele, že o stadion je mezi 
fanoušky a občany města i regionu zájem, chceme 
zahájit akci Votroci sobě – viz přílohu tohoto 
materiálu.
Konzultovali jsme řadu odborníků, na řádných 
i mimořádných schůzích představenstva se situací 
okolo projektu permanentně zabýváme, uspořádali 
jsme schůzku s vedením zastupitelských klubů.

Myslíme si, že:
Je správně soutěžit celý stadion 
Důvodem jsou především záruky. Při rozfázování 
stadionu je reálnou možností, že dostavbu vysoutěží 
jiná firma než původní dodavatel. Přechod záruk mezi 
dodavatelskými firmami u konstrukcí realizovaných 
v jednotlivých fázích výstavby, a přitom na sebe 
napojených či navazujících (hrubá stavba, elektro, 
vzduchotechnika atd.) by byl právně složitý. Může se 
jednat o časovanou bombu hrozící vleklými soudními 
spory. V podobných případech není výjimkou, že při 
vadách a nejednoznačnostech ohledně jejich příčin 
dochází k přerušení staveb i na roky.
Dalším důvodem pro soutěžení celého stadionu je 
celková cena projektu. Při rozfázování musí logicky 
dojít k zabezpečení přechodu konstrukcí, platí se 
znovu zřízení staveniště, formy na nestandardní 
železobetonové prvky je potřeba v další fázi výstavby 
vyrábět znovu, kolaudační proces jednotlivých částí 
stavby poběží separátně atd. 
Rozfázování by bylo značnou komplikací pro 
sportovní činnost klubu. Klub by tak žil mnoho let 

v provizoriích na stavbě se všemi komplikacemi, 
které stavba především pro bezpečnost dětí 
i dospělých (a to jak hráčů, rodičů i diváků při 
utkáních) pohybujících se v areálu znamená. Je 
velmi diskutabilní, zda a za jakých dodatečných 
technických opatření by bylo vůbec možno během 
jednotlivých fází výstavby hlavní hřiště k zápasům 
používat. 
Vše výše uvedené by mělo nesporně velmi negativní 
dopad na celkovou cenu stadionu.

Je správné nehrát na stadionu během jeho výstavby 
soutěžní utkání 
Po důkladném zvážení všech faktorů a konzultacích 
s licenční komisí FAČR se ukazuje, že pokud bychom 
chtěli během výstavby zachovat na stadionu 
sportovní činnost, vše se opět velice prodraží. Byli 
bychom nuceni vybudovat mnoho technických 
opatření pro zajištění bezpečnosti návštěvníků 
stadionu, čímž by byl výrazně omezen manévrovací 
prostor a logistika pro dodavatele stavby.

Je dobře učinit vše pro to, aby se využilo platné 
stavební povolení a stadion se ve finančním limitu 
daném zastupitelstvem začal realizovat
Podle mínění představenstva není projekt stadionu 
naddimenzovaný v ohledu velikosti ani kvality. 
Stadion z roku 1960 byl ve své době nad úrovní doby, 
a jen proto bylo možno nějak ho provozovat celých 
šedesát let. Nový stadion má být třikrát menší než 
ten původní. Někteří lidé tvrdí, že není potřeba stavět 
stadion na úrovni vyhovující pořádání mezinárodních 
utkání. Je však potřeba si uvědomit, že má opět 
sloužit mnoho desetiletí. To, co se dnes považuje za 
mezinárodní úroveň, se časem stane standardem pro 
konání národních soutěží – to platí zejména v oblasti 
bezpečnosti diváků a technického zázemí. Pokud by 
došlo k revokaci usnesení zastupitelstva o realizaci 



stadionu dle stávajícího projektu, znamenalo by to 
návrat do bodu 0. V takovém případě by bylo nutné 
nově formulovat požadavky na velikost a technické 
provedení stavby, realizovat architektonickou 
soutěž, soutěž na dodavatele projektu, získat 
územní a stavební povolení a vysoutěžit dodavatele 
stavby. Kolik let zdržení a dalšího provozování 
polorozbořeného stadionu to představuje, o tom se 
můžeme jen dohadovat.

Je nutné najít právně optimální variantu realizace 
projektu
– tedy takovou, která umožní výstavbu s minimálním 
rizikem nárůstu ceny oproti vysoutěženému 
rozpočtu a která bude pro investora – město Hradec 
Králové – představovat minimální riziko nedodržení 
kvality stavby a záruk ze strany dodavatele. Některé 
z takových možností, které právě diskutujeme 
s renomovanou firmou na právo veřejné soutěže, 
vám představujeme v příloze tohoto materiálu.

Je nutné hledat rozlišné technické možnosti
– takové, které by stavebním firmám umožnily 
invenční přístup v realizaci zakázky v rámci 
dokumentace schválené pro stavební povolení. 
Jde o hledaní optimálních technologií výstavby 
a vybavení, které by splňovaly požadavky na 
funkčnost a jejich využitím by bylo dosaženo 
optimální ceny. Některé z takových možností 
uvádíme v příloze tohoto materiálu.

Je nutné nepromarnit ani den
Dlouhodobým záměrem města Hradce Králové 
coby majitele fotbalového klubu je jeho privatizace 
a vyvázání se ze zodpovědnosti a povinností majitele 
zejména za chod profesionálního týmu dospělých. 
Každým dnem, kterým se prodlužuje působení 
fotbalistů na polorozbořeném fotbalovém stadionu, 
se tento cíl oddaluje. Na tomto stadionu je prakticky 
vyloučeno splnit požadavky FAČR a LFA pro konání 
utkání nejvyšší soutěže. To znamená, že nejlepší 
hráči, které vychováme, se budou v čím dál větší míře 

snažit odcházet z klubu co nejdříve, protože v něm 
neuvidí perspektivu pro své další působení. Tím se 
dostáváme do začarovaného kruhu. Klub nemůže 
myslet na nejvyšší soutěž, nejlepší hráči odcházejí, 
snižuje se fanouškovská a divácká základna. To 
znamená v konečném důsledku absolutní ztrátu 
atraktivity pro soukromý kapitál a faktickou 
nemožnost smysluplné privatizace.

Závěr
Mnozí si teď řeknete, to je zase nějaký nechutný        
lobbing za získání veřejných peněz. A máte pravdu. 
Lobbujeme tímto u vás. Činíme tak veřejně, písemnou 
formou, a tedy transparentně. Činíme tak s plnou 
odpovědností za všechny, kterým není osud fotbalu 
v Hradci Králové lhostejný. Činíme tak z povinnosti 
vůči tradici klubu a generacím hráčů, které v minulosti 
hájily jeho barvy. Činíme tak ze zodpovědnosti vůči 
budoucnosti. Činíme tak jménem stovek dětí, které 
denně trénují a mají společně se svými rodiči, 
prarodiči, svými trenéry a konečně i s námi společný 
cíl – že po letech dennodenní dřiny se alespoň těm 
nejvytrvalejším a nejschopnějším z nich splní sen 
a nastoupí ke svému prvnímu utkání v nejvyšší 
soutěži. Všichni bychom si přáli, aby to dokázaly 
na našem novém krásném a útulném stadionu, a ne 
někde u konkurence. Činíme tak jménem příznivců 
Votroků z celého regionu, kteří byli tradičně zvyklí do 
Malšovic jezdit na špičkový fotbal a kteří by na nový 
stadion určitě zase rádi přijeli hradeckému týmu 
fandit.
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Podklad pro jednání o dalším postupu 
výstavby Malšovického stadionu

Níže předkládá představenstvo FC Hradec Králové, 
a. s. varianty postupu při přípravě výstavby stadionu. 
Je pravděpodobné, že existují i další možnosti či 
různé kombinace variant.  
Všechny níže uvedené varianty jsou pouze nástinem 
dalšího možného konání města coby investora 
stavby. Jedná se alternativy, které vyplynuly 
z nejrůznějších jednání s právními kancelářemi, 
projektanty a s osobami činnými při výstavbě 
obdobných sportovních zařízení, která vedli členové 
vedení a. s. v posledním půlroce. Současně tento 
soupis zachycuje podněty z jednání představenstva 
s vedením zastupitelských klubů dne 9. 10. 2019. 
Jde pouze o nyní známé spektrum možností 
dalšího postupu a pořadí variant nezobrazuje 
v žádném případě priority klubu ani stupeň reálnosti 
jednotlivých možností. Představenstvo FC Hradec 
Králové, a. s. považuje za nanejvýš vhodné, aby 
se k jednotlivým variantám vyjádřila odborně 
erudovaná prvotřídní právní kancelář, která posoudí 
jejich soulad se zákony a doporučí pro město Hradec 
Králové nejvhodnější z nich.

Varianty možného dalšího postupu:
Vypsání nového výběrového řízení bez limitní ceny 
nabídky
Podle názoru, který zazněl na jednání s vedením 
zastupitelských klubů, bylo by takto možno zjistit 
skutečnou cenovou úroveň, za kterou se dá stadion 

dle stávajícího projektu pořídit. Proti tomuto 
argumentu zazněly názory, které se v takovém 
případě bojí spekulativního postupu účastníků 
výběrového řízení s cílem maximalizace ceny. 
Současně je na zvážení, zda je takový přístup vůbec 
možný z hlediska nutnosti prokázání disponibilních 
prostředků na účtu zadavatele v okamžiku vypsání 
soutěže.

Soutěžit pouze určitou podstatnou část stadionu 
s opcí na dostavbu celého 
Jelikož ceny stavebních prací od doby zpracování 
dokumentace a rozpočtu výrazně vzrostly, nabízí 
se znovu otázka rozfázování stavby. Tento postup 
umožní zahájit výstavbu s opcí na dostavbu 
a pokusit se v mezidobí od zahájení výstavby do 
času realizace opce (3 roky) najít doplňkové zdroje 
financování – např. dotace.

Ověřit možnosti zjednodušení projektu prioritně 
v  položkách pro projekt finančně zásadních 
– např. zakládání, prefabrikáty, slaboproud a 
vzduchotechnika. Nové výběrové řízení vypsat jako 
dvoukolové.   
Je potřeba posoudit se stavebním odborem 
magistrátu a nezávislou právní kanceláří možnosti 
úpravy (zlevnění projektu) tak, aby nedošlo 
k ohrožení platnosti stavebního povolení. Vzhledem 
k tomu, že při dvoukolovém výběrovém řízení je 
možno v prvním kole při prokazování kvalifikace 
zájemců o účast v tendru s nimi hovořit a vyzvat je 
v oblastech, kde to nenaruší platnost stavebního 
povolení, k materiálovému a případně funkčnímu 



9

zjednodušení projektu, lze se domnívat, že díky této 
možnosti by se firmy následně přece jen do limitní 
ceny vejít mohly. 

Možnost výstavby postupem Design & Build 
(případně & Operate)
V současné době zejména stavebními firmami silně 
preferovaná metoda. Již na komisi pro výstavbu 
stadionu se o této variantě hovořilo. Jedná se 
o vstup stavební firmy do pozice stavebníka namísto 
investora. Tato možnost existuje i v případě, že 
stavba je již vyprojektována a investor získal 
stavební povolení. Takové aranžmá projektu by mělo 
smysl pouze tehdy, bude-li možno bez zneplatnění 
stavebního povolení projekt v prováděcí dokumentaci 
stavebníkem zjednodušit (viz bod III.). Jedná se o 
novinku v investiční výstavbě, která není v Česku 
příliš odzkoušená, proto bude poměrně náročné najít 
někoho, kdo podmínky výběrového řízení dokáže 
„neprůstřelně“ naformulovat. Příkladem podobné 
realizace může být atletická hala v Brně s cenou 
výstavby 600 milionů Kč.

Výběr dodavatele s  nabídkou „benefitu“ v  rámci 
reklamního plnění
Je třeba po právní stránce prověřit, zda je možno 
do podmínek výběrového řízení zahrnout budoucí 
benefity pro vítěze soutěže – např. platinové 
partnerství klubu na určité množství let (např. 10). 
Jednou z možností je, že by se v tomto období 
stadion jmenoval podle vítěze soutěže a dodavatele 
stavby, tento by obdržel po celou tuto dobu reklamní 
a jiné služby od klubu. Tyto benefity by mohly 
představovat určité protiplnění za zlevnění projektu.

Předběžná tržní konzultace dle § 33 zákona 
134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
Před vypsáním dalšího výběrového řízení uskutečnit 
konzultaci s dodavateli, kteří podali dotazy při nyní 
neúspěšném výběrovém řízení, odborníky a dalšími 
subjekty. Cílem by měla být především diskuse 
o možných alternativních a třeba i inovativních 
způsobech splnění předmětu dodávky, o kterých 
zadavatel neměl znalosti, rozšíření povědomí 
zadavatele o aktuálních možnostech trhu, 
specifikách možného plnění z pohledu různých 
dodavatelů atd. Bude třeba co nejrychleji definovat, 
kdo povede odborná jednání s firmami a zda jsou 
možné alternativní varianty v navržených řešeních 
jednotlivých celků (slaboproud, vzduchotechnika, 
prefabrikáty atd.) bez negativního vlivu na stavební 
povolení a kvalitu provedení stavby.

Právo stavby podle zákona 89/2012 Sb.
Právo stavby se do českého právního řádu vrátilo 
prostřednictvím nového občanského zákoníku. 
V našem případě by se jednalo o právo postavit 
stavbu na cizím pozemku. Stavebník v tomto 
případě není vlastníkem stavby jako takové. Je 
pouze vlastníkem dočasného oprávnění mít stavbu 
na pozemku, který není jeho. Jde tedy o formu 
stavby, kdy vlastník pozemku (zde město) definuje 
stavebníkovi (zde např. stavební firma) co má 
postavit, jak stavba bude užívána a jak dlouho bude 
toto právo platné.

Zpracovalo: představenstvo FC Hradec Králové, a. s.
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Nám, fanouškům v Hradci Králové i celém 
Královéhradeckém kraji, statutárním orgánům, všem 
pracovníkům a hráčům FC Hradec Králové, jednoho 
z nejstarších fotbalových klubů v České republice, 
není lhostejný vývoj okolo Malšovického stadionu. 
Víme, že náklady na jeho výstavbu budou nemalé a 
že pro město Hradec Králové představují značnou 
finanční zátěž. Vážíme si snahy všech, kdo se 
v orgánech města snaží najít cestu, jak nový fotbalový 
stánek, který by odpovídal významu a tradici Salonu 
republiky, zrealizovat. Chceme dokázat, že nestojíme 
jen s nataženou dlaní a nečekáme, až se o vše město 
postará. Chceme ukázat, že nás, kteří si v Hradci a v 
regionu nový stadion přejeme, není málo, a že jsme 
připraveni pro to i něco udělat.

Proto zahajujeme projekt  VOTROCI  SOBĚ
Co tento projekt obnáší? Hřiště plánovaného 
stadionu má rozměr 105 x 68 metrů, což se rovná 
7140 m2. Rozhodli jsme se nabídnout symbolickou 
adopci těchto 7140 dílů všem, kteří chtějí podpořit 
výstavbu nového stadionu sponzorským darem. 
Inspirovali jsme se nejen u našich předků a jejich 
slavných sbírek na Národní divadlo, ale např. i u 
FC Tempo Praha, z. s., které podobným způsobem 
získalo část peněz na nové hřiště.
Víme, že stadion se ještě nestaví. Tudíž ještě na něj 
ani nemůžeme vybírat peníze. Chceme proto zatím 
jen zájemcům díly rezervovat a peníze vybírat až 
tehdy, začne-li se skutečně stavět. Věříme však, že 
kdo prostředky přislíbí a bude uveden na webových 
stránkách klubu, bude vše myslet vážně a později je 
skutečně pošle.

Celý projekt je založen na vzájemné důvěře nás 
všech.
Na našich webových stránkách, Facebooku a také 
přímo na Malšovickém stadionu najdete plán 
fotbalového hřiště.
Základní cena 1 m2 standardní části hřiště (na plánku 
světle zelená) bude 2000 Kč. Cena 1 m2 v brankovišti 
(na plánku tmavě zelená) byla stanovena na 3500 Kč. 
Cena 1 m2 zahrnující prostor půlkruhů u rohových 
praporků bude 5000 Kč. Cena prostoru v brankách 
bude 10 000 Kč za každý 1 m2 (modře vyznačeno na 
plánku). Prostor o velikosti 100 m2 okolo středového 
kruhu a 2 tzv. zlaté díly okolo značek pro penaltový 
kop o velikosti každý 1 m2 vydražíme na některé 
společenské akci klubu, nebo aukcí na webových 
stránkách klubu.

Vyberte si svou část hřiště
Část hřiště, o kterou budete mít zájem, si můžete 
zarezervovat sami, nebo společně s rodinnými 
příslušníky, kamarády, spoluhráči z vašeho 
fotbalového týmu, kolegy z práce apod. Rezervovat 
části hřiště mohou pochopitelně i firmy. Pokud dojde 
k zahájení stavby stadionu, začneme příspěvky 
vybírat a v plánku se změníte z osoby, skupiny osob 
či firmy, která má pole zarezervováno, na reálného 
patrona adoptované části hřiště.  A pak se už 
všichni společně budeme těšit, až na hotové hřiště 
vyběhnou naši borci a třeba zrovna z vašeho kousku 
vstřelí krásný gól.

Co všechno za své peníze obdržíte?
- v první řadě dobrý pocit, že reálně pomůžete svému 
oblíbenému sportu, svému klubu a také svému 
městu.

VOTROCI SOBĚ
I my chceme přispět k realizaci stadionu.
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- certifikát patrona hřiště při sponzorování základního 
dílu v ceně 2000 Kč, certifikát stříbrného patrona 
hřiště při sponzorování dílu v hodnotě alespoň 6000 
Kč, certifikát zlatého patrona hřiště při sponzorování 
dílu za nejméně 12 000 Kč, certifikát platinového 
partnera hřiště při sponzorování dílů vydražených 
v dražbách.
- můžete svou část hřiště libovolně pojmenovat. Sami 
rozhodnete, zda do plánku hřiště na rezervovaném 
dílku budete chtít mít uvedeno své jméno, jméno 
firmy nebo nějaké smyšlené jméno např. vašeho 
klubu malé kopané.
- můžete si snížit daňový základ o výši daru 
poskytnutého na podporu sportovní činnosti. Za 
tím účelem dárce pochopitelně po převedení peněz 
obdrží písemné potvrzení.
- můžete získat bonus v podobě dlouhodobé rezervace 
sedačky na budoucí hlavní západní tribuně stadionu. 
Při sponzorském daru na část hřiště v hodnotě 
minimálně 10 000 Kč získáte rezervaci konkrétního 
místa na 5 let a při sponzorském daru v hodnotě 
minimálně 20 000 Kč obdržíte rezervaci konkrétního 
místa na 10 let. Toto místo bude označeno vámi 
určeným jménem či firemním logem a bude vám 
při nákupu sezonní permanentky každoročně do 
určeného data přednostně rezervováno.
- již od okamžiku rezervace bude zaneseno vámi 
určené jméno či logo firmy do plánku stadionu 
na příslušné rezervované (a později zaplacené) 
pole. Budete se tedy ihned objevovat všude, kde 
tato akce poběží – na webových stránkách klubu, 
Facebooku a jiných sociálních sítích, v tiskovinách 

apod. Po dokončení výstavby stadionu bude u jeho 
vchodu postavena veliká tabule s plánem hřiště 
a vámi určené jméno či logo firmy na vašem poli 
bude pro všechny návštěvníky stadionu po mnoho 
let důkazem toho, že právě vy, či na poli uvedená 
firma, jste podpořili dobrou věc nejen slovy, nýbrž 
i konkrétním činem. A za ten vám už nyní předem 
děkujeme.

Jak se stát patronem části hřiště? Jak se stát 
součástí akce Votroci sobě?
Zájem o konkrétní pole sdělte e-mailem manažerovi 
PR a komunikace FC Hradec Králové Michalu 
Petrákovi na adresu michal.petrak@fchk.cz. Váš 
výběr bude nejpozději do 48 hodin potvrzen a pole, 
pokud bude volné, ihned rezervováno. V tu chvíli se 
objeví vámi určené jméno či logo ihned ve všech 
pláncích hřiště v kampani (na webové stránce, 
sociálních sítích apod.). V okamžiku zahájení 
stavby stadionu – předání staveniště dodavateli 
stavby – budete vyzváni ke složení vámi přislíbené 
sponzorské částky na speciální účet vedený městem 
Hradec Králové, investorem stavby. Po uhrazení 
částky obdržíte vše, co je uvedeno výše.

Votroci, příznivci fotbalu z Hradce i okolí, amatérští 
fotbalisté, hospodští fotbaloví kibicové, kotelníci, 
vy všichni, kteří chcete, abychom v Hradci Králové 
dokázali vystavět důstojný stadion, zapojte se! Každý 
příspěvek bude cenný. Každý bude symbolickým 
důkazem toho, že stadion chceme a umíme pro jeho 
stavbu i něco konkrétního udělat.
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CO JE FC HRADEC KRÁLOVÉ
Jedna z nejstarších sportovních organizací města. 
SK Hradec Králové byl oficiálně založen v roce 1905, 
první zápasy hrál jako studentský celek už o několik 
let dříve. 

Mistr Československa 1960. Historicky jediný klub, 
který vyhrál československou nebo českou nejvyšší 
soutěž coby nováček. Ve dvacátých letech 20. století 
patřil SK Hradec Králové mezi nejvýraznější fotbalové 
kluby českého venkova (mimo Prahu), do nejvyšší 
soutěže poprvé postoupil v roce 1955. Mistrovský 
titul vybojoval v sezoně 1959/1960 okamžitě poté, 
co do první ligy postoupil podruhé. To dosud nikdo 
jiný nedokázal, Hradec byl navíc prvním mistrem, 
který nepůsobil v Praze či Bratislavě. Za sebou 
nechal dva velké kluby právě z těchto dvou měst – 
Duklu Praha a Slovan Bratislava.

Klub s  evropskou stopou. Po mistrovském titulu 
v roce 1960 Hradec v Poháru mistrů evropských zemí 
vyřadil slavný Panathinaikos Atény, ve čtvrtfinále 
padl v souboji s FC Barcelona. V šedesátých letech 
se účastnil i dalších pohárových klání, v nichž 
dokázal porazit mimo jiné Dynamo Berlín, Wiener 
Sportklub, Juventus Turín nebo Dinamo Záhřeb.

Vítěz Poháru ČMFS 1995. V roce 1995 Hradec vyhrál 
druhou nejprestižnější tuzemskou soutěž, když na 
cestě do finále vyřadil Slavii Praha, Baník Ostrava a 
Petru Drnovice, načež na Strahově po penaltovém 
rozstřelu přemohl Viktorii Žižkov. Triumf v domácím 
poháru přinesl další evropské dobrodružství – 
v Poháru vítězů pohárů Hradečtí rozdrtili FC Vaduz, 
pak přemohli FC Kodaň a až v osmifinále podlehli 
v penaltovém rozstřelu Dynamu Moskva.
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Klub, jehož dres oblékaly legendy. Za Hradec 
nastupoval jeden z nejlepších střelců v dějinách 
světového fotbalu, Josef Bican. Ve druhé nejvyšší 
soutěži, krajském přeboru, nastřílel v roce 1952 
za Votroky ve svých 39 letech 46 gólů. Jiří Hledík, 
nejvýraznější hráč mistrovského týmu z roku 
1960, stvrdil svým gólem do skotské brány postup 
československé reprezentace na stříbrné MS 1962 
v Chile.

Líheň reprezentantů. V Hradci začínali svou kariéru 
vicemistři Evropy Luboš Kubík, Václav Němeček 
a Martin Frýdek, klubem ve svých fotbalových 
počátcích prošli i další budoucí reprezentanti jako 
Oldřich Rott, Josef Novák, Pavel Černý, Milan Frýda, 
Jiří Časko, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Rudolf 
Skácel, Karel Piták, Jaroslav Plašil, Václav Pilař nebo 
Tomáš Koubek.

Bašta mládežnického fotbalu. Hradecké týmy 
různých kategorií patří dodnes v českém fotbalu 
ke špičce. Votroci vyhráli Československý pohár 
dorostu v roce 1981, o pět let později se radovali ze 
zisku českého dorosteneckého titulu. Další přidali 
v roce 2011. O dobré práci s mladými fotbalisty 
svědčí i každoroční umístění na čelních příčkách 
Ondrášovka Cupu pro kategorie U8–U13. Ten 
dokázali mladí hradečtí fotbalisté vyhrát naposledy 
v roce 2016.

Domov talentů. V současné době patří hned několik 
hráčů a hráček FC Hradec Králové mezi výrazné 
postavy mládežnických reprezentací. Christian 
Frýdek a Jakub Šípek oblékají dres národního týmu 
do dvaceti let, Filip Firbacher a Jakub Kosař pomohli 
svými góly reprezentaci U19 k postupu do elitní fáze 
kvalifikace mistrovství Evropy. Do kádru národních 
výběrů patří v různých kategoriích také Jakub 
Martinec, Robert Jukl, Denis Donát, Lukáš Hájek, 
Marek Kadrmas, Tadeáš Boniš, David Jurčenko, 
Daniel Kutík, Samuel Zoicas, Vojtěch Blažek, Petr 
Chudý, Jiří Lukáš Lubínek, Ondřej Tobiška, Nela 
Sováková, Aneta Vejrová, Zoja Sedláčková, Iveta 
Miculyčová a další. 
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Druhá rodina pro více než 400 dětí. Ve Fotbalové 
akademii nachází zázemí pro své sportovní vyžití 
více než 400 dětí ve věku 3–19 let. Celky kategorií 
přípravek, žáků, žákyň, dorostenců a dorostenek 
sdružují 238 fotbalistů a 116 fotbalistek, dalších 
několik desítek těch nejmenších má pod svými 
křídly Fotbalová školička. 14 děti pečují vzdělaní a 
své práci naprosto oddaní trenéři, díky partnerství se 
ZŠ Sever má klub pod kontrolou i výchovu a vzdělání 
mladých nadějí. Pokrokové projekty jako spolupráce 
s poradnou Fitbee zase hráče a hráčky vybavuje do 
života pochopením zdravého stravování a důležitosti 
péče o své tělo i duši.

Vášeň pro tisíce fanoušků v  celém kraji. Dokud 
měl klub FC Hradec Králové odpovídající zázemí 
v podobě adekvátního stadionu, dojížděly na zápasy 
zástupy diváků z celých východních Čech. Rekord 
v návštěvnosti stanovilo utkání proti Spartě v srpnu 
1972, které Pod Lízátky sledovalo 36 tisíc lidí. Ještě 
v roce 2010 přišlo na zápas s Letenskými neoficiálně 
kolem 12 tisíc fanoušků. Od té doby návštěvnost 
klesá úměrně upadající úrovni komfortu, jaký 
divákům chátrající stadion nabízí ...
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