V Okříškách dne 30.5.2016

Rada městyse Okříšky
Jihlavská 1
675 21 Okříšky

Otevřený dopis Radě městyse Okříšky – žádost o zařazení opětovného projednání stavby lávky ve
školní tělocvičně do programu veřejného zasedání zastupitelstva městyse v červnu 2016
Řešení školní tělocvičny odpovídá složitosti podmínek, za kterých vznikala. Přesto byla v tehdejší době
hodnocena jako velice kvalitní a nadstandardní zařízení. Z dnešního pohledu a potřeb sportu již patří jen
mezi vybavenost průměrnou. Ačkoliv školnímu tělocviku plně vyhovuje, problém je hlavně u sportovních
akcí a sportovního vyžití veřejnosti. Důvodem jsou nejen rozměry hlavního a malého sálu, ale i chybějící
prostor pro diváky, chybějící prostor pro střídačky, časomíru a zapisovatele, chybějící možnost občerstvení,
nebo jeho náročné organizování při akcích nemluvě o hygienických podmínkách, mísení provozů diváků se
sportovci atd.
Dlouhodobě existují úvahy o způsobu řešení výše uvedenou problematiky. Bohužel dřívější finanční
situace městyse a jiné priority, kdy Okříšky musely řešit základní infrastrukturu, nedovolovaly se návrhem
podrobněji zabývat. Jestliže je dnes již něco takového možné, mělo by to být komplexně s ohledem na její
rozvojové možnosti.
Současný návrh úzké lávky ve výšce 5 m nad hrací plochou se z tohoto pohledu jeví jako provizorní
řešení, které nesplňuje žádný z popsaných požadavků a v bližší či vzdálenější budoucnosti bude muset být
stejně zcela nahrazeno. Celá řada hlavních důvodů, proč se lávka jeví jako nevyhovující, v budoucnu
nevyužitelná a tedy zcela nehospodárná investice téměř 1,5 mil. Kč:
-

-

-

-

„tribuna“ zasahuje nad hrací plochu sálové kopané, florbalu a ochranného pásma hřiště košíkové,
výška stropu, byť jen nad částí hřiště, odporuje předpisům pro konání legálních soutěží, tělocvična byla
záměrně stavěná na výšku 10 m, aby měla potřebné parametry pro sporty jako je košíková, volejbal a
další,
diváci mají špatný, příliš ostrý až kolmý úhel pohledu na hrací plochu, lávka je příliš vysoko. Obdobná
řešení se umísťují do výšky 3m, max. 3,5 m a přitom jsou ještě dál od hracích ploch, nikoliv celé nad ně.
Pro tribuny jsou normované úhly pohledu,
nejčastější sporty, kterými jsou fotbal a florbal diváci neuvidí po celé herní ploše – pak je otázka smyslu
takového návrhu,
dochází k mísení „čistého“ a „špinavého“ provozu (čistá a špinavá zóna) – diváci se budou muset
přezouvat tak jak dosud, což je dost nešťastné řešení (ne každý, zvlášť přespolní návštěvník, s něčím
takovým počítá),
otázka, zda návrh odpovídá všem oficiálním předpisům a bude jej vůbec možné stavebně povolit,
dochází k velkému omezení a devastaci celkového čistého prostoru stávající haly, snížení její současné
hodnoty,
problém úklidu a provozu lávky – rizika padání smetí na plochu haly, omylem spadlé předměty z rukou
diváků, hlučnost ocelové konstrukce při větším počtu diváků atd.
složité řešení zapadnutí míčů na lávku při trénincích.

Je třeba se zamyslet a v zastupitelstvu přijímat konzistentní rozhodnutí vycházející ze zralé úvahy.
Městys v nejbližší době investuje do dostavby sálu bývalé hasičské zbrojnice 18 mil. Kč. Nakolik ale díky

tomu dojde ke zvýšení počtu kulturní a společenských akcí v Okříškách a nakolik se zvýší jejich návštěvnost
je velice diskutabilní. Naproti tomu dovybavení tělocvičny posilovnou, o kterou je velký zájem, prostorem
pro stolní tenis, který má v Okříškách tradici a hraje jej řada lidí, vytvořením kvalitního zázemí pro diváky se
vším všudy, co k tomu patří, případně zavedení dalších sportovních aktivit, je zárukou zvýšení návštěvnosti a
širšího využití objektu. Rozvojový potenciál je zde zcela zřejmý a neoddiskutovatelný. Příkladem může být
např. sportovní centrum v Bystřici nad Pernštejnem, ke kterému bychom se tak mohli v Okříškách alespoň
částečně přiblížit. Přitom je náš městys je v oblasti sportu na velmi dobré úrovni, sport zde má velkou
tradici. Proto by si rozhodně takovou vyšší vybavenost zasloužil.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme řešit problematiku sportu komplexně a zpracovat alternativní
návrh dostavby školní tělocvičny ve směru rozvoje podmínek pro sportovní vyžití veřejnosti, ať již
organizovaného, či neorganizovaného sportu. Teprve na základě takové analýzy a studie rozhodnout, zda je
postačující lávka, nebo vytvoříme zařízení na úrovni současné doby, které bude vyhovující i pro budoucnost.
Věříme, že takový přístup zastupitelstva přivítá celá sportovní veřejnost Okříšek.
S pozdravem

Pro názornost doplňujeme příčný řez se znázorněním zorných úhlů stojícího a sedícího diváka. Jak je
patrné, sledování plochy je velmi problematické, pro sedícího diváka téměř vyloučené.
Do zasedání zastupitelstva městyse se budeme snažit připravit alternativní záměr řešení.

