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oddílu běhu na lyžích 



SOUČASNÝ  STAV



LOKALITA

Stávající areál běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách 



• TJ Lokomotiva Teplice sdružuje 11 sportovních oddílů, má 650 členů

• Oddíl běhu na lyžích vychovává přes 150 zejména teplických dětí od 4 
do 21 let v 5 družstvech 

- zázemí má na stadionu Nové Město v Krušných horách 

- pořádá závody: Krajský přebor v běhu na lyžích, Krušnohorská 30 –
dálkový běh na lyžích v sérii Skitour, Lyžařský překážkový závod, své 
zázemí poskytuje i pro další sportovní aktivity: závod v orientačním 
běhu, skialpinistické závody apod. 

- pokud sněhové podmínky dovolí, zajistí běžecké stopy ve městě 

- mládeži se věnuje pravidelně 3-4 x týdně, 1-2 x na horách 

O TJ a oddílu běhu na lyžích 



O projektu 

• Děti tráví na horách velkou část svého volného času, potřebují si 
odložit batůžky, převléknout se, nasvačit se a ohřát; stávající zázemí 
je kapacitně, ale hlavně technicky už dávno nevyhovující

• Projekt moderní ekologické dřevostavby Ohřívárny v Krušných 
horách řeší kvalitní zázemí (svačiny, teplo a záchody) jak při 
trénincích, tak během závodů a dalších oddílových akcích (maškarní, 
dětský den apod.)

• Ohřívárna má sloužit i turistické běžkařské veřejnosti jako místo 
odpočinku nebo přípravy lyží

• Svépomocí jsme již v areálu vystavěli mazací přístřešky s přívodem 
elektřiny

• S projektem s platným stavebním povolením jsme zažádali Národní 
sportovní agenturu v rámci dotací na projekty do 10 mil Kč v lednu 
2021



Téměř v cíli, ale přesto chybí kousek…

• Dotace byla schválena v listopadu 2021

• Veřejné výběrové řízení bylo ukončeno v dubnu 2022

• Vysoutěžená částka však už neodpovídá rozpočtu, který byl součástí 
žádosti o dotaci (cenově na úrovní rok 2019) a nelze žádanou částku 
navyšovat

• Dotace NSA je schválena a musí se vyčerpat do konce roku 2024

• Rozdíl mezi původním rozpočtem a současnou cenou však z důvodů  
dynamicky se měnícího trhu se stavebními hmotami musíme 
dofinancovat sami



Přehled financování

Ceny vč. DPH

Původní rozpočet žádosti A 8 690 041 Kč

Výše dotace NSA - 70% žádosti B 6 083 028 Kč

Cena vzešlá z výběrového řízení C 10 009 360 Kč

Spoluúčast oddílu D=C-A 3 926 340 Kč

Prostředky, které má oddíl připraveny E 2 610 000 Kč

Potřeba dodatečného financování F=D-E 1 316 340 Kč

Rezerva k pokrytí růstu cen G 800 000 Kč

Ideální stav dodatečného financování F+G 2 116 340 Kč



Možné zdroje financování • Přátelé a fanoušci

• omezené, ale jisté

• desetitisíce až statisíce Kč, pomocné ruce 
při stavbě 

• Firmy

• v současné nejisté době méně možností, 
bez zjevné vazby či PR prospěchu

• statisíce Kč

• Město Teplice – Ústecký kraj 

• ideálně bychom potřebovali majoritní 
podíl získat ze zdrojů města a kraje



Relevantní odkazy

• TJ Lokomotiva Teplice, z.s. 

https://www.lokomotivateplice.cz/

• TJ Lokomotiva Teplice, z.s. - Oddíl běžeckého lyžování
https://www.lote-bezky.cz/

• Spolupořádání Krušnohorské 30
https://www.ski-tour.cz/krusnohorska-30/r8

• Projekt Ohřívárny 
https://www.pkatelier.cz/ohrivarna-lote/
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