
 

TJ OLYMPIONIK                OTEVŘENÝ DOPIS 

K Nemocnici 10 

350 02 Cheb 

 

Připomínky ke stavbě hřiště v areálu TJ OLYMPIONIK Cheb a 2. ZŠ Cheb. 

Stále platí připomínky, které byly argumentovány na několika společných jednáních.  

 

Zápis z posledního společného jednání (část) z 27. 2. 2013 viz příloha I. 

TJ Olympionik nebyla dále pozvána ke Stavebnímu řízení 

Otevřený dopis viz příloha II. z 18. 8. 2013. Jako vţdy bez reakce od vedení města. 

 

   Vzhledem k tomu, ţe od března 2013 přestalo vedení města – pan Šturc komunikovat   

s TJ Olympionik Cheb, pokud jde o naše připomínky k projektu, chápeme tento přístup 

 jako účelový, protoţe naše poţadavky nebyly do projektu zahrnuty.  

Zpracovaný projekt je jen jednoúčelový pro potřeby 2. ZŠ Cheb. 

 

   Nejúspěšnější oddíl karlovarského kraje, kterým cyklistika se Sportovním centrem mládeţe 

při TJ Olympionik Cheb jsou, byly z našeho pohledu úmyslně poškozeny, protoţe nebude 

moţné vyuţívat k tréninkovým účelům ani asfaltový chodníček 3m, protoţe dráha pro inline 

brusle by měla mít optimálně 6m, minimálně 5 metrů, coţ by se do projektu dalo zařadit. 

Asfaltová dráha 5-6 m by mohla slouţit jak pro inline trénink, závody, tak pro mládeţ na 

koloběţkách a cyklistiku těch nejmenších, které nemůţeme vzít do silničního provozu nebo  

do náročnějšího terénu. 

Pro atletiku závodní jsou v Chebu jiţ dvě tartanové dráhy 250m a 400m s dostupností  

5 minut. Atletická dráha je dle posledního společného jednání v délce cca 170m pro TV 

dostačující. 

Doskočiště na skok daleký by plně sloužilo školní TV, pokud by bylo v prostřední části 

sportoviště. Nemusí být na okraji dráhy a ubírat prostor pro potřebně širokou inline dráhu. 

Ani další připomínka posunutí hřiště na míčové hry více do zadní části, tak aby vznikl 

v přední části větší prostor například na shromaţďování, rozcvičení dětí atd. - není v projektu 

akceptován. 

   S ohledem na tyto skutečnosti a na základě smlouvy SVB mezi TJ Olympionik Cheb a 

městem Cheb, kde je ve smlouvě pouze řešení vlastního sportoviště, nikoliv osazení herních 

prvků a to navíc v prostoru mimo projekt, není zde možné tyto herní prvky osadit. 

   Vedení TJ Olympionik Cheb v přední části areálu připravuje dráhu pro mládež 

PUMPTRACK – 25 x 25m. 

 Vedení města nereaguje ani na přílohu SVB – Smlouva o partnerství  

– 10 hodin tělocvičny týdně pro členy TJ Olympionik Cheb. 

 

   Všechny naše připomínky byly vedení města doručeny včas. Argument, ţe je jiţ projekt 

zařazen do ROPu neznamená, ţe se nedají provést potřebné změny. 

Pokud na naše připomínky nebude brán zřetel a nedostaneme adekvátní odpověď na naše 

poţadavky, obrátíme se přímo na paní Rezkovou vedoucí odboru ROP. 

 

   Písemné stanovisko k řešení velodromu a SHM, ani jiný materiál k žádnému z našich 

požadavků, k připomínkám nebyl TJ Olympionik od vedení města Chebu doručen. 

K řešení je celá řada dalších otázek na které neznáme odpověď. 

 

Cheb 12. 2. 2014               Za vedení TJ OLYMPIONIK Cheb Fiala Petr 



  

 

Příloha I. 
 
 

Zápis z jednání 27. 2. 2013 

Rekonstrukce sportovišť pro 2. ZŠ v Chebu v areálu stadionu TJ Olympionik p.p.č 

189/1 

 

Varianta č. 1:  Běţecký ovál délky170-190m s rovinkou 50m,  4x dráha š. 105cm 

                          -dle prostorových moţností 

In-line dráha š. 2,0m 

Vnitřní hrací plocha pro hřiště 40x20m  

Skok vysoký a skok daleký 

Příprava na velodrom asfaltová plocha š. 5m 

Příprava pro velodrom podchod se schody 

                        Osazení dětského hřiště 

 

1. Investor – Město Cheb zajistí písemné stanovisko k řešení stavby velodromu 

 Moţnost poskytnutí náhradního pozemku na výstavbu „KRYTÉHO 

VELODROMU“ 

 Stanovení přibliţného termínu realizace velodromu se zastřešením – a jeho 

zahrnutí do plánu investic 

 V případě písemného příslibu výstavby velodromu od Města Chebu nebude TJ 

Olympionik trvat na zahrnutí velodromu do akce: „Rekonstrukce povrchů a 

sportovišť pro 2. ZŠ“ 

 Pro 2. ZŠ bude stadion proveden dle poţadavků a parametrů  

 

2. Město Cheb poţaduje předloţit od TJ Olympionik investiční záměr pro výstavbu, 

parametry, řízení a provoz velodromu tak, aby bylo moţné situovat velodrom do 

vhodného prostředí 

3. V případě řešení sportovišť pro 2. ZŠ a velodromu, jako jeden areál, trvá  

TJ Olympionik na realizaci v jedné etapě.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha II. 
Datum: 18. 8. 2013 Předmět: Areál TJ OLYMPIONIK Cheb - připomínka ke stavebnímu 
řízení na parcele 189/1 k.ú. Cheb - otevřený dopis 
 
Vedení TJ OLYMPIONIK Cheb předkládá tyto námitky:  

  
1. Nesouhlasíme s demolicí asfaltové plochy, která je udělána velice dobře, nestojí zde voda a 

je plně vyuţívána.  
  
2. Nesouhlasíme (místo asfaltové plochy, která slouţí ke shromaţďování, základní tělesné 

průpravě, drobným hrám, včetně míčovým)  
s osazením v tomto místě Herních prvků. Ty na sportoviště nepatří. Jsou to další rizikové 

faktory a jen problémy pro učitele TV a trenéry.  
Povaţujeme současné místo těchto Herních prvků na zahradě v ulici Májová, ve stejné 

vzdálenosti od 2. ZŠ Cheb za vhodnější. 
   

3. Na několika jednáních byla domluvena atletická dráha 166,6 m.  

Dráhy v délce do 200m jsou pro atletiku vhodné stavět s klopením, coţ jsme připomínkovali. 

V projektu to tak není.  

  

4. Asfaltová plocha pro Inline bruslení, pokud má slouţit sportovcům a tréninku mládeţe, tak 

by v případě areálu bez velodromu, měla vyuţít maximální volný prostor šíře 6-7 m a klopení 

nemůţe být do středu ale ven. Chápeme snahu ušetřit, aby voda odtékala mimo hřiště, ale zde 

je třeba udělat mezi atletickou a inline drahou drenáţ.  

Tak jako u atletické dráhy řešit klopení s vyšším bodem vně oválu.  

  

5. Sportoviště na míčové a pohybové hry doporučujeme bez doběhů v rozměru 40x20m, 

protoţe bude hřiště vyuţíváno zejména pro florbal, rekreační kopanou, kde se dnes pouţívají 

mantinely. Je to vhodnější řešení pro vlastní rychlost hry, bez autových zdrţení. Pro sporty 

jako basketbal nebo volejbal jsou odstupové plochy dostačující.  

  

6. Není zde řešeno osazení košů pro basketbal, kterých není na sportovišti „niky“ dost. 
  

    Ţádáme vedení města, aby naše připomínky respektovalo a dodrţelo i vlastní příslib 

výstavby velodromu pro naše sportovce a širokou veřejnost. Velodrom je pro naše mladé 

sportovce základem dalšího moţného výkonnostního růstu, pro naše trenéry a mládeţ 

moţnost bezpečného sportoviště, včetně moţnosti zapojení většího mnoţství členské 

základny ve věku 6 – 18 let. Zvlášť v dnešní době, kdy se cyklistika stala, v otázce zájmu 

většiny mládeţe i dospělých, sportem číslo jedna, by měla být podpora organizované 

cyklistiky mládeţe řešena. 


