Petice ve věci výstavby nové sportovní infrastruktury v lokalitě Košíře – Cibulka
Vážení,
obracíme se na Vás jménem rodičů dětí organizovaných ve fotbalovém oddílu spolku SK
Uhelné sklady Praha, z.s., se žádostí o součinnost městské části Prahy 5 ve věci výstavby
nové sportovní infrastruktury v areálu „Uhelek“ v ulici V Cibulkách.
Za poslední 3 roky se našim trenérům podařilo nebývalým způsobem nastartovat činnost
dětského fotbalového oddílu. V několika mládežnických kategoriích zde organizovaně a
pravidelně sportuje s nadšením a skvělými výsledky skoro sto dětí. Každoročně jejich počet
výrazně přibývá. Akce oddílu a jeho činnost je možné sledovat na facebookových stránkách
SK uhelné sklady praha - mládež.
V současné době má oddíl k dispozici pouze hlavní travnaté hřiště, které navíc děti sdílí
s týmem dospělých. Na hřišti „Uhelek“ z důvodu nemožnosti trénovat na více hřištích není
vůbec lehké zkoordinovat tréninky všech týmů. Ačkoliv bezesporu travnatý povrch
představuje nejhezčí fotbalový zážitek jak pro samotné hráče, tak pro diváky, je velmi
náročný na údržbu a nelze ho používat při dlouhodobějším deštivém počasí. Nevýhodou
travnatého povrchu je rovněž nutnost zachovávání vegetačního období klidu, což má za
následek nemožnost tréninků na hřišti od podzimu do jara; hřiště se dá plně využívat
prakticky jen během letní sezóny, na jaře a na podzim se znatelnými omezeními. Každoročně
většinou od začátku listopadu do konce března řeší oddíl na své náklady tréninky všech
mládežnických kategorií v pronajatých komerčních sportovištích v okolí, která ovšem svou
kapacitou nepokryjí potřeby všech týmů a nejsou ani vhodná pro trénink fotbalu. Některé
skupiny tak musely např. letos dojíždět až na Bílou Horu, nejmladší děti (z důvodu blízkosti)
trénovaly v tenisové hale se sítí uprostřed.
Aby mohl oddíl dále pracovat na stávající a pokud možno vyšší úrovni s mládeží, potřeboval
by nové tréninkové hřiště s umělým povrchem. Minimální rozměry hřiště až do kategorie
starší přípravka má rozměr 25x40 m. Dle našeho názoru by pro toto hřiště byl ideální prostor
na pozemcích stávajícího parkoviště před klubovou restaurací „Uhelek“. Jedná se o pozemky
v majetku hlavního města Prahy parc. č. 606/1 a č. 610/1 v katastrálním obvodu Košíře,
přičemž způsob využití obou pozemků je určen pro sportoviště a rekreační plochu. Parkoviště
by v omezeném, ale přesto dostatečném rozsahu, mohlo zůstat z ulice V Cibulkách před tímto
hřištěm. Další parkovací místa jsou k dispozici před samotným travnatým hřištěm, s vjezdem
z ulice Fabiánova.
Pro představu v přílohách přikládáme návrh možného umístění hřiště o rozměrech 44x31 m
(největší varianta hřiště pro kategorii starší přípravka) v katastrální mapě a rovněž v ortofoto
mapě. Umístění v prostoru je pouze orientační, možností je samozřejmě více. Hřiště
o minimálních rozměrech 58x30 m by mohli využívat pro přátelská utkání rovněž hráči
kategorie mladší žáci, o rozměrech 58x40 m i pro oficiální soutěžní utkání. Předpokládaná
cena hřiště o rozměrech 25x40 m při použití trávníku třetí generace včetně osvětlení by se
měla pohybovat kolem částky ve výši 5 000 000,- Kč.
Dostávají se k nám různé informace z různých zdrojů ohledně plánovaného využití těchto
pozemků, např. výstavba kontejnerové školky nebo skate parku. Není nám znám původ těchto
návrhů, ale chtěli bychom zdůraznit, že volnočasový areál se výhledově plánuje na stolové
hoře Vidoule, kam by skate park mohl být začleněn. Výše uvedené pozemky se nám pro

vybudování hřiště s umělým povrchem jeví jako ideální, přičemž by se naplnil i způsob
schváleného a určeného způsobu využití těchto pozemků (což např. již výstavba školky
nesplňuje). Navíc jde o jednu z posledních, ne-li úplně poslední možností, kde v lokalitě
Cibulek toto hřiště postavit.
Jelikož se v dané lokalitě dramaticky navyšuje počet bytů v důsledku souběžné realizace hned
několika bytových projektů, předpokládáme během několika let velký nárůst poptávky po
sportovním vyžití dětí a mládeže. Proto věříme, že by podpora podobného projektu dobře
zapadala do koncepce rozvoje městské části Košíře a lokality Cibulek. Projekt logicky rozvíjí
areál stávajícího sportovního klubu SK Uhelné sklady Praha, z.s. a pro fotbalovou mládež
ideálně navazuje na stávající infrastrukturu šaten a zázemí včetně občerstvení.
Výstavba hřiště v předmětných prostorách by mohla částečně řešit i absenci sportoviště pro
základní školu v ulici Beníškové, která je v docházkové vzdálenosti. Hřiště by mohlo být
rovněž v zimním období zastřešeno použitím nafukovací haly. Dopoledne by hřiště mohla
využívat škola v Beníškové, popř. blízké školky nebo by prostor mohl být využit pro
organizování různých sportovních kroužků. V odpoledních hodinách a o víkendu by hřiště
sloužilo k provozování fotbalových tréninků a zápasů. Další variantou je kolem hřiště
vystavět rovněž atletickou dráhu, která je rovněž chybějícím článkem pro sportování dětí a
mládeže v lokalitě Cibulek.
V případě využívání hřiště jinými skupinami než fotbalisty „Uhelek“ by bylo vhodné mít
k dispozici rovněž alespoň v minimalistickém pojetí šatny a sociální zázemí. K výstavbě
tohoto prostoru se jeví jako příhodný pozemek č. 610/4, rovněž v majetku hlavního města
Prahy, na kterém je umístěna budova bez čísla popisného nebo evidenčního, v majetku SK
Uhelné sklady Praha, z.s. V současné době je budova z části nedostavěná a již delší dobu
nevyužívaná. Jelikož základním účelem a hlavní činností tohoto spolku je mimo jiné budovat,
provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení a vytvářet podmínky pro užívání svých
sportovišť pro zájemce, zejména děti a mládež, věříme, že je možné najít společné řešení pro
využití zmíněných pozemků a budov.
Chtěli bychom tímto iniciovat schůzku, nejlépe uspořádanou městskou částí Praha 5, které by
se zúčastnily všechny zainteresované strany - městská část, zástupci klubu SK Uhelné sklady
Praha, z.s., zástupci jeho fotbalového oddílu, případně další strany tak, abychom společně
prodiskutovali a poctivě vyhodnotili všechny varianty.

PODPISOVÝ ARCH K PETICI
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádím, že tento podpisový arch se týká Petice ve věci výstavby
nové sportovní infrastruktury v lokalitě Košíře – Cibulka.
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