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Areál v Českém Vrbném bude modernizován – nejen pro
sportovce
(18.1.2009 – České Budějovice) Vodácký areál Lídy Polesné, který leží přímo u
cyklostezky v Českém Vrbném u Českých Budějovic, bude modernizován. Upravena
bude slalomová trať, postaveno nové dětské hřiště, vznikne zimní kluziště i
protihlukový val. Infrastrukturu vylepší nový úsek stezky pro pěší i upravená lávka.
Pro větší informovanost veřejnosti byly spuštěny internetové stránky na adrese
www.slalom.cz
Finanční prostředky na celkovou revitalizaci areálu získalo občanské sdružení Sportovní klub
vodní slalom České Budějovice z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady
projektu jsou přibližně 29,5 mil. korun a z 87 % budou financovány právě z fondu EU.
Zbývajících 13 % nákladů pokryje Statutární město České Budějovice, které je partnerem
celého projektu.
„Získat dotaci se nám podařilo po dvou letech snažení, ve kterých jsme realizovali řadu
menších projektů a pořádali různé akce, které propagovaly areál,“ říká Jakub Prüher, předseda
Sportovního klubu a zároveň manažer projektu Revitalizace areálu a dodává: Již jsme také
podali žádost na finanční podporu pro navazující projekt, kterým je stavba nové loděnice. Ta
by zajistila kvalitní zázemí nejen sportovcům, ale všem návštěvníkům.“
V současnosti za slunného víkendu projede po cyklostezce u areálu 7 000 lidí, což ročně
znamená více než 100 000 návštěvníků. Právě proto je v projektu kladen důraz na zvýšení
kvality trávení volného času v areálu – postavena bude nová stezka pro pěší, dětské hřiště i
odpočinková místa. Navíc se také rozšíří nabídka pro zimní měsíce. Vznikne přírodní kluziště a
také protihlukový val, který bude sloužit jako svah k sáňkování a bobování.
Celý projekt Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné je koncipován nejen jako budování
kvalitního zázemí pro sportovce, ale je v něm také hodně pamatováno na obyvatele Českých
Budějovic a Hluboké nad Vltavou, kteří již nyní areál hojně využívají k odpočinku. V souvislosti
s projektem byly spuštěny internetové stránky na adrese www.slalom.cz, které obsahují
podrobné informace o projektu. Průběžně na nich budeme informovat veřejnost o průběhu
prací v areálu a záměrech na jeho rozvoj.
Sportovní klub vodní slalom České Budějovice (SKVSCB) byl založen v roce 1965 a jeho
členové získali již 720 medailí ze závodů Mistrovství republiky. Klub se orientuje na výchovu
mládeže a snaží se ve svém areálu nabízet možnosti trávení volného času nejen pro milovníky
adrenalinu, ale i pro rodiny s dětmi. Konkrétně například rafting, kayaking, beach volejbal či
možnost zapůjčení kol a kolečkových bruslí. Nejvýznamnější pořádanou akcí je Festival Wave
(www.slalom.cz/wave-mezinarodni-vodacky-festival.php), jehož 4. ročník v loňském roce
navštívilo asi 10 000 diváků. Klub také pořádá Mistrovství ČR konané pod Lipenskou
přehradou. SKVSCB se podařilo získat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a díky partnerství Statutárního města České Budějovice probíhá Revitalizace vodáckého
areálu Lídy Polesné (www.slalom.cz/revitalizace-vodackeho-arealu-ceske-vrbne.php).
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