Hlavní závěry z analýzy potřebnosti vybudování nových
multifunkčních sportovních hal pro míčové sporty v ČR
VÝCHODISKA PRO PODPORU VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍCH SPORTOVNÍCH HAL
V České republice je nedostatek multifunkčních sportovních hal, které by poskytovaly kvalitní podmínky pro
míčové sporty a zázemí pro konání různých volnočasových akcí (zastaralost, nevhodné hrací povrchy, parametry
neumožňující provozování sportů na soutěžní úrovni). Ve spolupráci Národní sportovní agentury (NSA), České
komory architektů (ČKA), Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) proto vzniká program, jehož cílem je usnadnit proces
efektivního budování moderních multifunkčních sportovních hal v obcích a městech ČR.

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU NA PODPORU VÝSTAVBY HAL
Navázání spolupráce –
memorandum o spolupráci

Prostředky k podoře výstavby
multifunkčních sportovních hal

▪
▪

kompletní projektová
dokumentace pro výstavbu
multifunkční sportovní haly
finanční příspěvek až 50 %
z celkových investičních nákladů
do výstavby haly

Cíle podpory výstavby hal
v městech a obcích ČR

✓ výrazné urychlení procesu

výstavby moderních
multifunkčních hal v ČR
✓ adekvátní zázemí pro rozvoj
organizovaného sportu, sportování
veřejnosti a místo setkávání

POTŘEBNOST VÝSTAVBY HAL V KONTEXTU SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR
Program se zaměřuje na podporu výstavby sportovních hal oblastního
významu, které poskytují kvalitní podmínky pro provozování sportovní
činnosti včetně možnosti konání soutěžních zápasů. Zároveň je možné tyto
haly využít i pro konání společenských či kulturních akcí.
Haly tohoto typu odpovídají potřebám měst s cca 5 až 40 tisíci obyvateli
a městských částí větších měst s obdobným počtem obyvatel. Takových měst
a městských částí, kterým chybí dostatečně kvalitní sportovní infrastruktura
tohoto typu, je v ČR v roce 2020 cca 300 až 400.

Multifunkční arény
národního významu
Sportovní arény / haly
regionálního významu
Sportovní haly
oblastního významu
Základní a doplňková
sportovní infrastruktura

POŽADAVKY NA PODOBU A VYUŽITÍ HAL
Funkčnost a využitelnost

▪
▪

Multifunkčnost a flexibilita:
soutěžní podmínky pro různé
sporty, funkční sportovní zázemí,
zázemí pro volnočasové akce
Účelnost a dlouhodobost:
efektivní provoz, trvanlivé
materiály, snadná údržba, atd.

Ekonomická udržitelnost
Vytíženost haly umožňující kladný
provozní hospodářský výsledek
▪ úvodní investice cca 70 až 100
mil. Kč
▪ provozní náklady cca 5 až 6 mil.
Kč a provozní výnosy cca 6 až 7
mil. Kč ročně

Města mají příležitost získat až 50 %
z celkových investičních nákladů
(prostřednictvím NSA) do výstavby
haly, tedy cca 35 až 50 mil. Kč
z celkových 70 až 100 mil. Kč.
Za předpokladu, že by haly byly
realizovány na 400 místech ČR při
průměrných celkových investičních
nákladech 80 mil. Kč, by se jednalo
o podporu ve výši až 16 mld. Kč.

DOPADY A PŘÍNOSY VYPLÝVAJÍCÍCÍ Z VÝSTAVBY NOVÝCH HAL
Ekonomické
přínosy

✓ Iniciovaná spotřeba

v návaznosti na výstavbu
a následný provoz
✓ Tržby v multiplikaci
a příjmy pro veřejné
rozpočty

Rozvoj sportu

Zdraví životní
styl

✓ Kvalitní podmínky pro

✓ Využití pro sportování

sportování, výchovu
talentů, rozšíření
členské základy
✓ Halové sporty i příprava
venkovních sportů

široké veřejnosti,
prostor pro aktivní
trávení volného času
✓ Zlepšování fyzické
kondice a zdraví

Kvalita života
obyvatel

✓ Multifunkční využití

rozšiřující volnočasovou
nabídku (sportovní,
společenské, kulturní
a další akce) a kvalitu
života ve městě / obci
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