
 

Karlovarský svaz cyklistiky 
      Dr. Davida Bechera 18, PS 157,   360 01 Karlovy Vary 

                       telefon / fax:    353 586 229,   353 586 168 
            IČO: 26550342       Bank.  spojení: ČSOB, č.ú.: 175955677/0300 

 

                
 

Váţený pane starosto, váţení zastupitelé města Cheb, 
 
byl jsem poţádán panem Petrem Fialou, předsedou TJ Olympionik Cheb  

a vedoucím Sportovního centra mládeţe rychlostní cyklistiky v Chebu o vyjádření 
k zamýšlené výstavbě multifunkční Sportovní haly mládeţe (SHM).  

Jako předseda Karlovarského krajského svazu cyklistiky a člen Výkonného 
výboru Českého svazu cyklistiky jsem se záměrem, koncepcí a předprojektovou 
dokumentací tohoto sportoviště podrobně seznámen. Účastnil jsem se i některých 

jednání v této věci na Krajském úřadě a Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Multifunkční Sportovní hala mládeţe v podobě, jak je koncipována (s atletickou 

dráhou a doskočišti pro skok vysoký a daleký, oválem pro in-line brusle, cyklistickým 
oválem, hřišti pro míčové hry a vybavením pro gymnastiku) odpovídá potřebám jak 
školní tělesné výchovy, tak i potřebám sportovních oddílů a klubů. Jelikoţ je 

sportoviště navrhováno jako zastřešené a s funkčním rozdělením interiéru na 
samostatné a oddělené sektory, je moţné jej vyuţívat celoročně pro několik sportů 

současně. 

Přestoţe se nejedná o megalomanský projekt, troufám si říci, ţe jde  
o promyšlené a v pravém slova smyslu multifunkční sportoviště, jediné tohoto druhu 

v republice.  

Nemusím asi zdůrazňovat potřebu a význam kvalitního sportoviště s celoročním 

provozem a přizpůsobeným k provozování celé řady sportů pro výuku tělesné výchovy 
na chebských základních a středních školách. Vyuţití haly bylo, myslím, dostatečně 
představeno na samostatné prezentaci projektu.  

Velký význam má takto koncipovaná hala i pro výkonnostní a vrcholový sport. 
Uváţíme-li, ţe v České republice neexistuje krytý velodrom, který by splňoval 

parametry cyklistické federace (v Praze – Motole je v „nafukovací“ hale provozován 
nehomologovaný tréninkový velodrom o délce 153,8 metru; pro homologaci 

cyklistickou federací je mimo dalších parametrů nutná délka oválu min. 200 metrů, 
optimální délka, umoţňující pořádání závodů v kategorii MS a OH je 250 m). Jako 
krytých hal pro in-line bruslení je v ČR pouţíváno několik zimních stadionů, zde je 

mimo hokejovou sezónu, tedy v letních měsících upravena hrací plocha pro potřeby  
in-line bruslařů. Dále zde najde zázemí a moţnost celoroční přípravy i atletika, 

gymnastika, florbal, basketbal, volejbal, nohejbal a další sporty. V přilehlých 
prostorách je pak uvaţováno s posilovnami, sklady materiálu a rehabilitačním  
a relaxačním centrem. 

Poloha sportoviště v centru města a jeho navrhované uspořádání a vybavení, 
dává záruku k jeho plnohodnotnému celodennímu a celoročnímu vyuţití. Zanedbatelná 

není ani blízkost hranice se SRN, lze předpokládat zájem o vyuţití některých sportovišť 
i ze strany německých sportovců. 

Zanedbatelný není ani moţný příznivý vliv na zvýšení turistického ruchu 

v regionu, zejména vyuţití ubytovacích a stravovacích zařízení. 

Jsem přesvědčen, ţe takový sportovní stánek přiláká řadu významných 

sportovních událostí, soutěţí a sportovců, ţe se stane vyhledávaným místem přípravy 
řady reprezentantů a ţe tak město Cheb získá na prestiţi a vejde v povědomí nejen 
jako historický skvost, ale i jako město sportu. 



 

Z pohledu cyklisty připojuji ještě několik důvodů, proč podporuji výstavbu 

sportoviště s krytým velodromem. Jedním z důvodů je problém s bezpečností na našich 
silnicích. Pořádání tréninků a závodů na veřejných komunikacích představuje řadu rizik 

a omezení pro sportovce i ostatní účastníky silničního provozu. Doufali jsme, ţe 
dostavbou rychlostní silnice R6 dojde k částečnému uvolnění a zklidnění dopravy na 
regionálních silnicích podél tohoto tahu (měli jsme si toto moţnost vyzkoušet při 

pořádání Českého poháru v roce 2011, na bývalé silnici I/6 mezi Kamenným Dvorem  
a Březovou). Bohuţel zpoplatněním R6 došlo k pravému opaku a hustota dopravy na 

řadě regionálních komunikací se vrátila téměř na úroveň před zahájením stavby. 
Netvrdím, ţe výstavba velodromu vyřeší veškeré problémy spojené se silničním 
provozem, vţdyť bez přípravy na silnici se cyklista neobejde, ale řadu činností lze 

trénovat právě na oválu, zejména u dětských kategorií. 

Dalším důvodem jsou výsledky dosahované svěřenci pana Fialy a dalších trenérů 

Sportovního centra mládeţe (SCM). Ačkoli SCM vzniklo před 5 lety a pracuje pouze 
s dobrovolnými trenéry a s minimální finanční podporou, můţe se pochlubit řadou 
vynikajících výsledků. Např. v roce 2011 přivezli cyklisté z Letní olympiády mládeţe  

2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile, z Mistrovství ČR na dráze i na silnici po  
1 zlaté, 1 stříbrné a 1 bronzové medaili a v Českém poháru po 1 bronzové na dráze  

i silnici. V roce 2012 se stali Mistry ČR na dráze Martin Čechman v kategorii st. ţáci, 
Petr Fiala Cheb v kategorii junioři. V českém poháru na silnici obsadil Petr Fiala 
v kategorii junioři celkově 2. místo, mezi ţáky Martin Čechman 4. příčku. 

V karlovarském kraji se tak tvoří silný tým, který je schopen obsazovat přední příčky 
v národních soutěţích jak na dráze, tak i na silnici a v neposlední řadě i v horských 

kolech. Jejich příprava však stojí krom úsilí a píle i spoustu času a peněz při dojíţdění  
a pronajímání krytého velodromu v Praze nebo otevřeného v Plzni. Pro tyto sportovce 
by byla výstavba haly obrovskou motivací a jejich výsledky a vytvořené podmínky pro 

trénink i závody by k tomuto krásnému, ale náročnému sportu přilákaly další děti  
a mládeţ. V neposlední řadě je škoda, kdyţ sportovci z řad mládeţe, kteří dosahují 

skvělých výsledků musí odcházet do klubů v jiných krajích a zde hledat vhodnější 
podmínky pro provozování sportu na vysoké úrovni. 

I z tohoto důvodu se jednoznačně připojuji k podpoře výstavby multifunkční 

Sportovní haly mládeţe v Chebu a ţádám Vás, pane starosto, i Vás paní a páni 
zastupitele o pochopení a podporu tohoto ušlechtilého projektu. 

Dostal se mi do ruky návrh Smlouvy o bezúročné půjčce č. MaP/09466/2012-SV  
a návrh Zástavní smlouvy na pozemek v majetku TJ Olympionik Cheb. Ze znění 

smlouvy, podmínek a zejména termínu splacení půjčky jsem nabyl dojmu, ţe ze strany 
města nejde o vstřícný krok vůči TJ, ale o snahu získat předmětný pozemek. Pokud 
totiţ město nabídne a schválí půjčku na jednoúčelové zařízení pro Základní školu, jíţ je 

zřizovatelem, stavba se má uskutečnit na pozemku, který není v majetku města  
a půjčka ve výši 10,5 milionu je splatná de facto do roka od jejího poskytnutí (s tím, ţe 

část lhůty by zabrala vlastní výstavba a do lhůty spadají i letní prázdniny), jedná se 
nejspíše o spekulativní jednání, které je minimálně v rozporu s „dobrými mravy“. 
Ţádám Vás proto o přehodnocení postoje města k této problematice. V zájmu TJ 

Olympionik Cheb ani sportovců a nejen chebských není vybudování jednoúčelového 
školního hřiště, ale multifunkčního sportoviště (viz výše).   

 

S pozdravem 

 

Pavel MAREŠ 
předseda Karlovarského svazu cyklistiky 
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