Vyjádření Tělocvičné jednoty Sokol Skuhrov k návrhu přestavby hřiště ve Skuhrově
T. J. Sokol Skuhrov si váží toho, že byl přizván k diskuzi o budoucnosti hřiště ve Skuhrově. Jakožto
významní uživatelé hřiště děkujeme za možnost se k věci vyjádřit.
Hřiště je největší rovná plocha v obci. Jsme jednoznačně pro její zachování ve své současné velikosti.
T. J. Sokol Skuhrov i v budoucnosti plánuje na místě pořádat minimálně dvě tradiční sportovní události
ročně, na které se sjíždí stovky závodníků z Libereckého kraje. Při těchto akcích je areál v současné
podobě kapacitně plně využit.
Další hodnotou hřiště je jeho univerzálnost, či chcete-li víceúčelovost. Může sloužit stejně dobře, jak
k aktivitám SDH, ke sportovním akcím všeho druhu, tak k setkávání občanů. Jakákoli jednostranná
výstavba ve prospěch té či oné aktivity tuto hodnotu může ohrozit.
Na úvod chceme uvést, jakým způsobem T. J. Sokol Skuhrov používá hřiště v současné době. Nejvíce
zde působí oddíl běžeckého lyžování, ve kterém trénuje 40 - 50 dětí. Hřiště je zejména využíváno
k tréninkům na podzim (září až listopad) a na jaře (březen až červen). Probíhají zde tedy tréninky min.
7 měsíců v roce 2x týdně, přičemž pro trénink je v současné chvíli využita celá travnatá plocha
(pyramidové běhy, překážková dráha, fotbal, softball, sprinty, imitace běhu s holemi). Tréninky jsou
v jarní a podzimní přípravě zaměřeny na rychlost, výbušnost, obratnost, vytrvalost. Kroužek
sebeobrany čítá cca 15 dětí a několik dospělých, přičemž využívá část travnaté plochy zhruba
od března do října, v závislosti na počasí. Trénuje se zde rozvoj kondice, rychlostních, silových
a motoricko-koordinačních schopností dětí i dospělých, ale i herní činnosti. Dále na hřišti za příznivého
počasí probíhá rehabilitační cvičení pro dospělé. Co se týče akcí pořádaných T. J. Sokol Skuhrov, oddíl
běžeckého lyžování pod záštitou Svazu lyžařů pořádá podzimní přespolní běh a jarní Skuhrovskou
steeplechase. Skuhrovská steeplechase byla vyhodnocena svazem jako nejatraktivnější závod v jarní
sérii, kdy T. J. Sokol Skuhrov byla dána za vzor, jak správně organizovat letní závody. Těchto závodů
se účastní několik set lidí, přičemž závod navštěvují i sportovci z ostatních krajů. K dalším
pravidelným akcím patří společenská akce Hus s desítkami účastníků. Mezi další akce poslední doby
pořádané na hřišti patřila stezka odvahy pro děti s navazujícím programem v sokolovně, rodinný běh,
závody pro oddílové děti či sousedská snídaně.
K předloženému návrhu přestavby hřiště sdělujeme, že v případě realizace projektu přestavby
v navrhovaném pojetí, kdy je multifunkční oplocené hřiště umístěno uprostřed plochy, by nemohly
tréninky oddílu běžeckého lyžování probíhat v požadované kvalitě a nebylo by možné zorganizovat
největší akci T. J. Sokol Skuhrov, což je Skuhrovská steeplechase. Pro představu přikládáme
fotodokumentaci této akce. Připadá nám nefér, aby obec preferovala nově vznikající aktivitu bez vazby
na obecní život před aktivitami jednoty, jehož oddíl běžeckého lyžování zde působí desítky let a
v rámci krajských soutěží se umisťuje na předních místech, přičemž naši závodníci reprezentují
T. J. Sokol Skuhrov úspěšně i na celorepublikových závodech.
Níže uvádíme konkrétní připomínky k jednotlivým bodům plánované přestavby:
1. Budovu v prostoru současného stánku je třeba lépe definovat. V návrhu např. není uvedeno pro nás
to nejdůležitější - výdejní okénko. Naopak se počítá s klubovnou, šatnami a sprchami, pro které my
nevidíme využití, zde bychom preferovali minimalistické řešení. Zdá se nám, že budova výrazně
zvyšuje zábor půdy a náročnost provozu. Zde pak vyvstává i otázka úklidu a údržby celého zařízení.
My podporujeme zasíťování prostoru vodovodem a kanalizací, výdejní okénko, zastřešenou terasu,

sklad příslušenství a materiálu. Jsme tedy pro celkové zmenšení budovy. Pokud je zamýšleno WC,
mělo by být bezbariérové. Zároveň chceme obci nabídnout možnost využití WC v sokolovně. Určitě
bychom se domluvili na podmínkách vstupu do budovy, platbě režijních nákladů apod.
2. Oceňujeme úsilí pana Fabiána, který vlastními prostředky a bez podpory začal budovat bike park,
který v době svého fungování dokázal přilákat i přespolní děti. To velmi ctíme. Jelikož je to ale aktivita
relativně nová, visí tu otazníky nad jejím dlouhodobým fungováním. Budeme rádi, když se uchytí.
Při plánování hřiště bychom ale měli počítat také s variantou, že se tak nestane a bike park zaroste
plevelem a náletovou dřevinou. V případě zániku bike parku a jeho přeměně na travnatou plochu
zůstane multifunkční hřiště tak, jak je zakresleno v obecním návrhu, doslova trčet uprostřed plochy,
která mohla zůstat volná. Proto navrhujeme umístit multifunkční hřiště tam, kde bude překážet
nejméně. Viz. přiložený nákres.
3. Možná předčasná, ale ve výsledku velmi důležitá je otázka povrchu multifunkčního hřiště. Pro různé
sporty jsou vhodné různé povrchy, a naopak některé vysloveně nevhodné. Do toho jistě vstoupí
i finanční hledisko, ale považujeme za důležité tuto otázku otevřít. Sami v tuto chvíli nemáme
preferenci, jen upozorňujeme na důležitost tématu.
4. Nerozumíme, čemu má sloužit "Přemostění". Jistě velmi nákladný prvek, který bude muset být dobře
zabezpečen, s diskutabilním využitím a nákladnou údržbou.
5. Jsme proti výstavbě velkého asfaltového oválu. Významně narušuje víceúčelovost hřiště. Asfaltový
ovál bude využíván jen jednostranně, a to pro případnou minoritní skupinu zájemců. Pro jakoukoliv
jinou sportovní aktivitu (např. běh, dynamické prvky spojené s dopadem atd.) je asfaltový, nebo jiný
tvrdý povrch zdravotně nevhodný. Mnohem vhodnější je využití kvalitní travnaté plochy. Malé děti
z našeho oddílu trénují na kolečkových bruslích u ZŠ Pěnčín, protože jich tam mnoho chodí
do družiny. Tato plocha je dostatečná, a navíc má převýšení pro lepší přípravu. Pro větší děti by krátký
a úzký okruh bez stoupání a s ostrými oblouky byl nevhodný. Raději pro trénink využijí méně
frekventované cesty v okolí. Kolečkové brusle/lyže vyžadují náročnější výškový profil a kvalitní
povrch bez nečistot, což není snadné a levné dlouhodobě udržet. Listí, tráva, slunce a mráz udělají
během let své.
6. Podporujeme zbudování rovné asfaltové cesty/plochy pro nejmenší na jízdu na kole a bruslích. Velké
děti využijí bike park a velkou travnatou plochu.
7. Podporujeme záměr vybudování schodiště k překonání srázu směrem k zadní části sokolovny.
Zároveň chceme zdůraznit potřebu propojení hřiště s pozemkem sokolovny pro pořádání závodů.
V současné chvíli využíváme sráz směrem k sokolovně pro trasy jednotlivých závodů. Úprava terénu,
která by zamezila možnost vést závody tímto směrem, by téměř zmařila možnost pořádání závodů.
8. Podporujeme záměr zpevnit břehy hřiště v místech náchylných k erozi.
9. Podporujeme záměr zbudovat osvětlení části hřiště s možností ovládat ho nezávisle na veřejném
osvětlení.
10. Podporujeme záměr vybudovat prostor s venkovními prvky pro posilování, které využijeme v rámci
pravidelných tréninků, dětské hřiště v malém rozsahu a zachování venkovní pece. Uplatnění zde najdou
děti, mládež i dospělí.

11. Pro pořádání závodů potřebujeme mít možnost vést běžeckou trasu z hřiště směrem na cestu
do Alšovic tak, aby trasa závodu měla nejkratší možnou vzdálenost po komunikaci KSSLK. Z toho
vyplývá, že v případě oplocení části hřiště, potřebujeme zajistit volný průběh na komunikaci –
z pohledu předložené situace se jedná o pravý horní roh (severovýchodní).
Často se nová výstavba, bohužel skoro čehokoliv, zdůvodňuje možností získání dotace z jiných zdrojů.
Argumentuje se penězi zadarmo, které vlastně ztratíme, pokud k realizaci nedojde. Skutečnost je však
mnohdy odlišná. Je nezbytné předem zhodnotit náklady na provoz a údržbu v následujících letech, ale
především i to, co obci projekt přinese z celospolečenského hlediska – kulturního a sportovního. Jaký
je v obci potenciál na využití multifunkčního hřiště (o využití hřiště nějakými zájemci mimo obec
se počítat asi moc nedá, v sousední obci Bzí svoje multifunkční hřiště mají a v obci Pěnčín plánují jeho
výstavbu v prostoru nad fotbalovým hřištěm), jaké jsou zkušenosti z obdobných projektů z okolních
obcí, neznemožní případná rekonstrukce konání akcí, které v současné době pořádá T. J. Sokol
Skuhrov pro stovky závodníků apod. Nepovede přestavba k vybudování něčeho, co přinese náklady
na údržbu a možnost využití klesne? To je spousta otázek, které je potřeba analyzovat. Formální
udržitelnost projektu, která je podmínkou dotace (většinou 5 let), se doložit dá vždy. Je potřeba zajistit,
aby to nakonec opravdu nebyla jen formální udržitelnost. Je zřejmé, že bez dotací se v dnešním
systému nikam nepohneme. Nebraňme se jim, ale využijme je účelně a obezřetně s výhledem
na desítky let dopředu a hlavně, aniž bychom poškodili hodnoty, které již dnes máme.
Zdůrazňujeme, že se jedná o jedinou velkou rovnou plochu v obci a obecní návrh ji výrazně omezuje.
Bez nadsázky lze říci, že mnoho lidí v kraji zná Skuhrov jen díky zde pořádaným sportovním akcím,
které svým způsobem obec reprezentují.
Na závěr chceme obci nabídnout pomoc při přípravě žádosti o dotaci a následné realizaci výběrového
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Členka T. J. Sokol Skuhrov, Soňa Černá, zadává
veřejné zakázky pro statutární město Jablonec nad Nisou více než 15 let, konkrétně sportovišť
a dětských hřišť realizovala již několik v různých zákonných režimech. Zároveň má bohaté zkušenosti
se zpracováním žádostí o dotace a investičních záměrů. V případě časových možností nabízí obci
poskytnout zdarma své služby v podobě zpracování žádosti, pomoci při přípravě investičního záměru
i administraci výběrového řízení.

