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Zápis z jednání sportovního výboru dne 26. 3. 2012 
 
Přítomni: 
Předseda výboru: Ivo Peřina. Členové: Luboš Stříž, Jan Vlček, Vojtěch Kopřiva, Alexandra Smíšková, Jiří Mikel, 
Rostislav Hanák a Karel Cholek. Omluveni: Milan Vlk, Zdeňka Jeřábková a Petr Macek. 
Přítomní hosté: Drago Sukalovský, David Holman, Petr Ondrášek a Oldřich Štarha. 
 
Program:  
1. Zahájení  
2. Zadání pro realizaci sportovní haly pro umístění, rozsah a charakter stavby 
3. Projednání materiálu k zadání haly předloženého zastupitelstvu D. Holmanem 
 
1. Zahájení: 
Předseda výboru Ivo Peřina představil přítomným program a zahájil jednání v 19:00 hod. Dále omluvil nepřítomnost 
členů výboru Z. Jeřábkové, M. Vlka a P. Macka. Za pracovní skupinu pro sportovní halu přivítal Petra Ondráška jako 
hosta a další hosty D. Sukalovského, O. Štarhu a D. Holmana. V době zahájení bylo z 11 členů přítomno 8.  
 

2. Zadání pro realizaci sportovní haly pro umístění, rozsah a charakter stavby: 
Jiří Mikel předložil členům výboru materiál zpracovaný nominovanou pracovní skupinou „Sportovní hala Kuřim - 
upřesněné zadání pro umístění, rozsah a charakter stavby“.  
Luboš Stříž připomenul východiska - usnesení z jednání sportovního výboru ze dne 20. 2. 2012, které zadalo pracovní 
skupině dopracovat upřesněné zadání pro vybranou variantu C. 
Petr Ondrášek představil členům výboru způsob vzniku upřesněného zadání, s jakými pracovními artefakty pracovní 
skupina pracovala, zejména logickou rámcovou matici pro určení strategického rámce projektu (příloha č. 2) 
sestavené na základě sběru a analýzy dat ze dvou desítek sportovních hal.  
Proběhla Ivo Peřinou řízená diskuse nad cíli, přínosy a očekávanými výstupy projektu, na jejichž základě byla 
sjednána dohoda na znění materiálu upřesněného zadání – příloha č. 1. 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Sportovní výbor schvaluje (v návaznosti na své usnesení ze dne 20/2/2012) materiál předložený pracovní skupinou 
26. 3. 2012 „Sportovní hala Kuřim - upřesněné zadání pro umístění, rozsah a charakter stavby“ – upřesněné zadání a 
očekávané výstupy - viz příloha č. 1. 
Hlasováno o navrženém usnesení: Hlasováno pro 8, proti nebyl nikdo, zdržel se nikdo – odsouhlaseno.  
 

3. Projednání materiálu k zadání haly předloženého zastupitelstvu D. Holmanem 
Ivo Peřina předložil členům výboru materiál k projednání, jehož autor David Holman tento materiál upřesnění zadání 
sportovní haly předkládá na jednání zastupitelstva dne 28. 3. 
David Holman materiál okomentoval a současně zapracoval dle doporučení výboru následující změny:  

1. Výška stropu: upraveno na 8m 
2. Šatny: upravena velikost šaten vždy pro 16-20 sportovců 
3. Provozní náklady a očekávané náklady realizace uvést bez DPH  
4. Doplnit zadání o bod 16) socializační prostor a bod 17) podlaží  

 
Návrh usnesení č. 2: 
Sportovní výbor doporučuje materiál „Sportovní hala Kuřim – zadání pro přípravu projektové dokumentace“ 
předložený zastupitelem Davidem Holmanem na jednání zastupitelstva dne 28. 3. 2012 se změnami dle zápisu výše. 
Hlasováno o navrženém usnesení: Pro hlasovalo 7, proti nebyl nikdo, zdržel se Stříž – odsouhlaseno. 
 
Předseda SV ukončil jednání ve 21:35 hod.  
 
V Kuřimi 26. 3. 2012.       Ivo Peřina, předseda sportovního výboru  
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Příloha č. 1 Zpracováno pracovní skupinou Sportovního výboru ZM, předložil Jiří Mikel 
 

Materiál Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřim – 26. března 2012 
Sportovní hala Kuřim – upřesněné zadání pro umístění, rozsah a charakter stavby 

 
I. Východiska: 
Sportovní výbor přijal usnesením ze dne 20/2/2012 variantu C. Tato varianta uvažuje realizaci stavby umístěné v 
souladu se zadáním vítězné architektonické studie (dále „studie“), tj. v návaznosti na areál Wellness Kuřim, ale 
požaduje realizaci stavby (resp. dílčích navazujících staveb) v tomto rozvojovém prostoru ve více etapách, po 
ukončení každé z etap předat funkční sportoviště k užívání.  
Usnesením ze dne 20/2/2012 sportovní výbor zadal dopracovat nominovanou pracovní skupinou variantu C jako 
upřesněné zadání pro první stupeň projektové dokumentace. 
 
II. Upřesněné zadání: 
Pracovní skupina předkládá sportovnímu výboru následující doporučené zadání: 
Nezbytný rozsah: 

1. Umístění v souladu se zadáním architektonické studie a územním plánem, tj. v návaznosti na areál Wellness 
Kuřim a jeho parkovací plochy a s ohledem na další budoucí rozvoj sportovního areálu. 

2. Komunikační a vstupní prostory řešit úsporně více s ohledem na účelnost a údržbu haly, vstupní prostor 
omezit oproti návrhu vítězné studie, kde navrženo 180 m2, úměrně snížení kapacity tribuny. 

3. Hrací plocha využitelná zejména pro tyto sporty: házená, futsal, florbal, basketbal, volejbal a tenis. 
Umělý povrch vhodný pro výše uvedené sporty, s výběhy za hrací čáru: 
Šířka: min. 20m (max. 22m) + výběh 2m (oproti studii to znamená přidat 2 m výběhy po stranách). 
Délka: 40m (max. 42m) + výběh 2m na obou stranách  
Hrací plocha rozdělitelná na dvě až tři části – menší sportovní aktivity provozované současně pro lepší 
zajištění ekonomiky provozu. 

4. Výška stropu: 8m (oproti ve studii navrženým 12 metrům) */ viz pozn. níže 
5. Šatny: 5-7 šaten vždy pro 16-20 sportovců vč. sprch vždy pro dvojici šaten + 1 šatna pro rozhodčí. 
6. Tribuna pro přibližně 300 diváků (oproti ve studii navržené kapacitě 800 diváků), maximálně využít prostory 

pod tribunami (tzn. snížit tak celkovou kubaturu budovy),  
7. Zajištění vjezdu menšího technického vozidla na plochu, např. vysokozdvižné plošiny. 
8. Technické a úložné zázemí dle možností. */ viz pozn. níže 
9. Opatření pro zajištění nízké energetické náročnosti objektu. Konstrukční řešení přizpůsobit nejen 

rozpočtovému omezení realizace stavby a současně zadání pro roční provozní náklady. 
10. Provozní náklady: aproximovat zj. dle projektu TZB a bez osobních nákladů pod 1,2 mil. Kč ročně bez DPH. 
11. Rozsah očekávaných nákladů realizace stavby projektem omezit do 40 mil. Kč bez DPH (bez případných 

terénních úprav). 
12. Sociální zařízení: sociální zázemí (WC) a parkovací plochy v rozsahu určeném platnými normami. 
13. Parkoviště: parkovací plochy rovněž v rozsahu určeném platnými normami. 

Možný rozsah: 
14. Provozní místnost: vstupní prostory doplnit menší místností „vrátnice“, tzn. recepce a kancelář v jednom. 
15. Úložné prostory: 2 - 4 uzamykatelné prostory až 12 m2 pro skladování materiálu klubů. 
16. Socializační prostor pro taktickou přípravu a klubovou činnost s posezením a bílou stěnou na projekci, 

případně s výhledem na hrací plochu, např. pro rodiče sportujících dětí, týmovou poradu, pro školení trenérů 
či instruktáž týmu na soustředění a pronájmy */ viz pozn. níže 

17. Podlaží: Zvážení vhodnosti vícepodlažního řešení navržené přístavby studie k prostoru samotné haly kvůli  
možné vyšší nákladovosti na výstavbu s cílem podřídit se cílovému rozpočtovému rámci. 

 
*/ poznámka k bodu 4: Zvýšení objektu o 1 metr výšky může představovat tabulkově zvýšení nákladů na stavbu o cca 4 mil. bez DPH. Snížení 
výšky stropu haly pod hranici 8 m ale přestavuje riziko, které s vysokou mírou pravděpodobnosti zabrání naplnění vytyčených přínosů stavby 
(využitelnost haly pro soutěžní utkání sportů: házená má 7m jako hratelné minimum na výjimku, doporučeno 12m, stolní tenis  - doporučená 
minimální výška stropu 9,14m, volejbal – 7m  na výjimku, doporučeno 9m, korfbal – 7 m, doporučeno 9 m, nohejbal – 8 m, florbal – 7,5 m). 
 
*/ poznámka k bodu 8: Technické zázemí nezbytné je kotelna, úklidová místnost nebo dílna. Úložné zázemí znamená nezbytný prostor pro 
uložení sportovního a režijního materiálu. Souvisí s doporučením doplnit uzamykatelné úložné prostory pro materiál klubů v bodu 16. 
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*/ poznámka k bodu 16: Jeden socializační prostor částečně zaceluje mezeru po absenci více prostor, kterými funkční sportovní hala disponuje: 
oproti studii nejsou navrženy školicí prostory, žádné klubové prostory, žádné prostory pro školení trenérů nebo porady týmu na soustředění, 
žádný vedlejší prostor na rozcvičení (komunikační prostor navržen v bodě 2 omezit) a ani žádné prostory pro instruktáž týmu v rámci 
tréninkového procesu (do šatny dle bodu 5, které jsme omezili na 16 osob, se vejde jedno družstvo, ale trenér s tabulí se tam nevejde). Chybí 
masérna, ošetřovna, kancelář (např. pro vyplnění zápisů o utkání). To všechno lze pod tlakem úspornosti (s nutnou mírou improvizace) zacelit 
právě jedním socializačním prostorem, kde mohou navíc pravidelně najít azyl rodiče sportujících dětí s případným výhledem na hrací plochu. Je 
třeba brát v úvahu, že jsme oproti studii ze zadání rozsahu první etapy vypustili posilovnu, tělocvičnu a prodejnu. 
 

III. Očekáváné výstupy: 
 
Pracovní skupina současně předkládá sportovnímu výboru informaci o průběhu jednání ze dne 27. 2. 2012 a 
informuje členy výboru o dohodě na postupu a dohodnutých výstupech s orgány města: 
 
úkoly pro pracovní skupinu sportovního výboru ZM: 

 Předložit finální variantu C dle usnesení Sportovního výboru.  
 

 Ve spolupráci s p. Bartošem za OIRR MěÚ pro projekt vyjasnit kroky ve vztahu k požadavkům pro čerpání 
dotací státu, kraje nebo EU na projekt. 

 
 Výstupem pracovní skupiny bude zadání pro první stupeň projektové dokumentace s následujícími termíny 

dalšího projednání:  
 28. 3. zasedání ZM – zastupitelstvu na vědomí informace o upřesněném zadání prvního stupně 

projektové dokumentace sportovní haly předloženého sportovním výborem, 
 11. 5. zasedání ZM – zde se předpokládá bližší projednání zastupitelstvem, neboť bude k dispozici 

doplněný materiál o variantu v rozsahu a etapizaci dle upřesněného zadání, včetně nákladovosti 
návrhu řešení. 

 
úkoly pro MěÚ: 

 
 zpracovat časový harmonogram prací na projektové přípravě, včetně nezbytných kroků ke schválení 

jednotlivých orgánů Města Kuřimi a následně orgánů státní správy, předběžně bylo navrhováno:  
 do 6. 4. 2012 předložena studie od Cuboid Architekti dle upřesňujícího zadání, 
 do 13. 4. 2012 připravit také stručnou verzi informace o přípravě pro prezentování na vyhlášení 

sportovce roku 2011, 
 do 11. 5. 2012 mít nachystánu variantu, kterou je možno prezentovat v plném rozsahu zastupitelstvu 

15. 5. 2012, tzn. jednoznačně definovaném rozsahu etap a očekávané nákladovosti řešení, 
 finální projekt pro územní řízení mít připraven do 12. 10. 2012. 

 
IV. Návrh unesení: 
 
Sportovní výbor schvaluje (v návaznosti na své usnesení ze dne 20/2/2012) materiál předložený pracovní skupinou 
26. 3. 2012 „Sportovní hala Kuřim - upřesněné zadání pro umístění, rozsah a charakter stavby“ – upřesněné zadání a 
očekávané výstupy - viz zápis výše. 
 

• Součástí tohoto materiálu je pracovní artefakt – Logická rámcová matice projektu. 
 
 
Zpracoval Luboš Stříž, Petr Ondrášek, Jiří Mikel a Jiří Hrůza. Předkládá Jiří Mikel. 
V Kuřimi dne 26. 3. 2012 
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Příloha č. 2 Zpracováno pracovní skupinou Sportovního výboru 

LRM projektu „Realizace sportovní haly v Kuřimi“ 
 
Dokument je pomocným artefaktem pracovní skupiny Sportovního výboru ZM sestaveným na základě SWOT analýzy, 
sběru podnětů na projekt a analýzy rizik.  
Jde o „Logickou rámcovou matici“ (LRM) dle metodiky projektového vedení IPMA, tento artefakt vzniká ve fázi 
zahájení a inicializace projektu a stručně vyjadřuje shodu nad strategickým rámcem projektu. 
 
Přínosy projektu 
 

1. Zvýšení nabídky pro sportovní 
veřejnost umožní eliminovat 
citelný problém 
s nedostatečným pokrytím 
rostoucí poptávky po tomto 
typu sportovišť v Kuřimi. 
 

2. Využitelnost sportovní haly pro 
soutěžní utkání sportovních 
klubů v podmínkách, které 
stávající nabídka sportovišť 
neumožňuje (kluby z Kuřimi 
nebudou muset jako dosud 
využívat pro svá soutěžní 
utkání pronájmy „přespolních“ 
hal, aby vyhověli soutěžním 
parametrům) 
 

3. Využitelnost haly pro 
tréninkovou činnost a 
systematickou výchovu 
mládeže a rozvoj klubové 
činnosti v podmínkách, které 
stávající nabídka sportovišť 
neumožňuje. 
 

4. Zachován potenciál stavby haly 
pro další budoucí rozvoj 
sportoviště v lokalitě s vazbou 
na areál Wellness Kuřim a 
případné ubytovací kapacity. 
 

Ukazatele dosažení přínosů 
 

a) Sportovní veřejnost obsadila 
většinovou kapacitu sportovní 
haly. 
 

b) Sportovní oddíly vystačí pro 
potřeby organizování soutěžních 
utkání s prostorami haly 
v Kuřimi. 
 

Zdroje ukazatelů dosažení 
přínosů 
 

 Hodinový výkaz pronájmů haly 
 

Východiska:  
Popisuje Strategický plán rozvoje města: 
„Ve městě působí řada sportovních 
oddílů a je zde poměrně široká nabídka 
možností pro rekreační sportování. 
Sportovní zařízení jsou vedle obyvatel 
města využívána i sportovci z jiných obcí 
brněnské aglomerace, včetně jádrového 
města. Udržení tohoto stavu a zvýšení 
nabídky v návaznosti na měnící se 
poptávku po sportovních disciplínách 
vyžaduje věnovat průběžně úsilí 
zlepšování stavu sportovišť, zřizování 
nových sportovišť a podpoře činnosti 
občanů a sdružení, organizujících 
pravidelnou sportovní činnost (dětí i 
dospělých). Již prakticky od padesátých 
let v Kuřimi existuje trvalá poptávka 
sportovní veřejnosti po sportovní hale, 
jejíž absence zejména v porovnání se 
srovnatelnými obcemi jako je Kuřim je 
dnes reálně nejviditelnějším problémem 
a slabou stránkou současné nabídky 
sportovišť města pro občany a sportovní 
oddíly.“ 
 
Poznámky: 
Mezi klíčovými uživateli sportovní haly 
jsou předpokládány zejména oddíl 
házené pro výchovu chlapeckých družstev 
nebo dívčí družstva volejbalu. 
Tréninkovou činnost zde může rozvíjet 
také klub kopané. Dále by hala měla být 
vedle házené a volejbalu využitelná pro 
soutěžní či tréninkovou působnost sportů 
se zázemím občanských sdružení jako je 
badminton, basketbal, bojové a silové 
sporty, futsal, florbal, korfbal, nohejbal, 
stolní tenis a tenis.  

Cíle projektu 
 

 CO: Je postavena funkční 
sportovní hala. 

 DO KDY: ročník 2014/2015 
 ZA KOLIK: 40.000 Kč + DPH 

 
(určující osou našeho projektového 

trojimperativu je otázka „CO“) 

Ukazatele dosažení cílů 
Funkční sportoviště předáno do užívání, 
sportovci zde mohou sjednat na základě 
určené hodinové sazby pronájmy pro své 
sportovní činnosti. 
 
Zdroje ukazatelů dosažení cílů 
Akceptace díla a kolaudace sportovní 
haly.  

Předpoklady dosažení přínosů 
 Nenaplní se riziko, že se změní 

v čase pravidla sportů klíčových 
uživatelů v parametrech pro 
minimální velikost výšky stropu 
haly (nad 8 metrů). 

 Nenaplní se riziko, že provozní 
náklady bez personálních 
nákladů budou nad úrovní 1,2 
mil. Kč ročně, aby cena hodiny 
pronájmu byla akceptovatelná 
pro sportovní oddíly. 
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Výstupy projektu 
 

1. vyhodnocení ideové 
architektonické soutěže 

2. veřejné projednání záměru 
3. analýza požadavků s klíčovými 

uživateli 
4. vypracování upřesněného 

zadání pro architektonickou 
studii 

5. upřesněná architektonická 
studie  

6. vypracování finální zadání (na 
základě nákladovosti návrhu 
řešení) 

7. vypracování dokumentace pro 
územní řízení (DUR) 

8. vypracování analýzy možností 
financování 

9. vypracování dokumentace pro 
stavební řízení (DSP) 

10. vypracování položkového 
rozpočtu a výkazu výměr 

11. zadání pro výběrové řízení 
 

Potřebné vstupy / zdroje 
 

a) zodpovědný za výstupy MěÚ, 
zejména odbor investiční a 
regionální rozvoje 

b) řešitelský tým funkčního zadání 
– pracovní komise Sportovního 
výboru ZM 

c) podpůrný tým – zástupci 
klíčových uživatelských 
organizací  

d) Sportovní výbor ZM 
e) Stavební komise a komise 

Zdravého města 
f) Zastupitelstvo města 

 
Rozpočet 
 

a) Zastupitelstvem vyčleněny 
finanční prostředky z rozpočtu 
města pro rok 2012 pro 
zpracování prvního stupně 
projektové dokumentace. 

Předpoklady dosažení cílů 
 

 Bude schválen nebo upraven 
rozpočtový rámec projektu na 
základě zvážení ekonomických 
možností města v otázce 
budoucích investic a projekt 
získá většinovou podporu 
zastupitelstva. 
 

 Finální projekt pro území řízení 
bude ze strany MěÚ připraven 
do října 2012, aby bylo možno 
zahrnout do procesů směřujících 
k případné dotační podpoře. 

Non objectives („necíle“) 
 

 možnosti komerčních 
pronájmů 

 doprovodné aktivity přinášející 
příjmy 

 

  

 
Zpracovatel Ing. Petr Ondrášek, aktualizováno 26. 3. 2012. Dokument je určen pro zasedání sportovního výboru ZM. 
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