
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 13/2020 

 

 

Datum zasedání komise:  23. března 2020 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  Libor Adámek, Mgr. Jan Fiedler, Ing. Marek Cihlář, Ludvík Hlucháň, Lubomír 

Lušovský, Ing. Zdeněk Tobola 

Omluveni členové:  

 

Přizvaná hosté: Mgr. Martin Drápal 

   

  

Program jednání:  

 

1. Tenisová stěna v Parku 

 

  

V pondělí dne 16.3.2020 rozhodl předseda sportovní komise Mgr. Miloslav Janošek o zrušení jednání 

sportovní komise z důvodu koronaviru Covid -19. Předmětem jednání komise mělo být především 

zpracování návrhu radě města na modernizaci a rekonstrukci „Tenisové stěny v parku“.  

 

Bylo dohodnuto, že podkladové materiály k jednání budou členům sportovní komise zaslány e-

mailovou poštou a diskuse k těmto materiálům proběhne taktéž e-mailovou poštou.  

Po zapracování připomínek zašle konečný návrh určený radě města jednotlivým členům předseda 

sportovní komise a hlasování proběhne metodou Per rollam. 

 

Tenisová stěna v parku – konečný návrh sportovní komise pro radu Města: 

 

1. Tenisová stěna je v parku důležitá a plní historicky svoji funkci. Modernizace a rekonstrukce je 

nutná. 

2. Komise navrhuje, aby byla stěna zachována tak, aby se mohlo hrát na obou stranách stěny. 

Nezmenšovat tedy prostor pro hraní o zeď. 

3. Povrch by měl zůstat antukový (levnější varianta). Je to vhodnější vzhledem k prostředí muzea, 

přilehlým antukovým kurtům a parku. 

4. O hřiště a jeho provoz by se mělo postarat Město Rožnov, které může pověřit údržbou další 

osobu (např.: pan Malina - tenisové kurty v parku).  

5. Plot kolem hřiště by měl odpovídat charakteru prostředí - muzeum a park, výška 4 metry pro 

zachycení odražených míčků. 

6. Lavičky by měly být umístěny tak, aby nepřekážely v prostoru hraní o zeď. 

7. Dobíjecí stanice by měly být umístěny tak, aby nepřekážely v prostoru hraní o zeď. 

8. Na zdi samotné by měly být nakresleny prvky, které budou rozvíjet hráčské dovednosti - výška 

"sítě", sektory pro podání. Konzultovat s obdorníkem -např. pan Mrlík Jar. nebo Ota - tenisoví 

trenéři. 



9. Nutné je dořešit přívod vody na kropení kurtů a náčiní na údržbu kurtů - válec, kartáč, 

"pravítka", atd..  

10.  Hřiště by mělo být volně přístupné veřejnosti, příp. uzamykatelné v nočních hodinách. 

11. Vhodné by bylo umístění "pítka". Pozn.: dle možností přívodu pitné  vody. 

Hlasování metodou Per Rollam: 

7 – 0 - 0 

 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Jan Fiedler 

Přílohy: prezenční listina 

     

  


