Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Výška stropu sportovní haly Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - výtah z tabulky v publikaci Neufert-výška haly

Materiál předkládá:

Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:
Dne 2. 4. 2014 byl zaslán písemný pokyn k zahájení prací na dokumentaci pro územní řízení, s tím že
výška haly bude ještě upřesněna na jednání ZM. Jelikož územním rozhodnutím se povolují objemové
parametry stavby, odbor investiční žádá ZM znovu o projednání výšky stropu haly a při projednání
zvážit, zda s výškou haly nepůjdeme na doporučené hodnoty tj. 9,14 m (tenis) a případně pro zlepšení
komfortu stavby na 10 m. Níže dokládáme rozbor výšek doložený na ZM 5. 4. 2012, kdy se
schvalovalo zadání haly a dále rozbor projektanta.
Usnesením ZM č. 1057/2012 ze dne 5. 4. 2012 bylo schváleno zadání studie, které následně
vypracovaná optimalizovaná studie z 07/2013 plně respektuje, výška stropu haly je zde 8 m. V příloze
jednání byly výšky stropu pro využitelnost soutěžních utkání uvedeny takto: „házená má 7 m jako
hratelné minimum na výjimku, doporučeno 12m, tenis - doporučená minimální výška stropu 9,14 m,
volejbal - 7 m na výjimku, doporučeno 9 m, korfbal - 7 m, doporučeno 9, nohejbal - 8 m, florbal - 7,5
m“
Odbor investiční požádal o rozbor výšky autora návrhu haly - spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.: Z
hlediska výšky prostoru sportovní haly jsou sporty s největšími nároky volejbal, tenis a badminton. Pro
volejbal se v pravidlech praví: „…volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez
jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy….…pro
všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 8 m od
koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy“. V pravidlech
tenisu, v poslední větě: „…doporučená minimální výška stropu je 9,14 m.“ Pro mezinárodní soutěže
např. Davis Cup je požadována výška 12,5 m nad sítí. Téma výšky haly velmi přehledně řeší vložená
tabulka v publikaci Ernst Neufer - Navrhování staveb viz příloha: Z ní je patrné, že pro většinu sportů
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je naprosto dostatečná výška prostoru 7-8 m. Lze zodpovědně konstatovat, že pro obvyklou škálu
sportů, které je možno hrát v halách našeho typu, a pro jejich „běžnou“ výkonnostní úroveň (ne
extraliga či mezinárodní úroveň) je světlá výška nové kuřimské haly v současnosti uvažovaná, tedy
8,0 m, naprosto dostatečná. K tomu nutno podotknout, že i extraliga se u nás hraje také v halách
vysokých 8m. Diskuze na téma výšky haly 8m nebo 9m (navýšení haly o 1m) je z pohledu potřeb
jednotlivých sportů sporná, neboť s výškou 9m vyjma tenisu žádný sport neoperuje. Pravdou je, že
prostor výšky 9m bude pocitově působit komfortněji než prostor výšky 8m. Provozování sportů na
výkonnostní úrovni extraligové či mezinárodní v hale, tak jak je v současné době v souladu se
zadáním navržena, není možno vůbec uvažovat. Důvodem je zejména absence potřebného zázemí,
jako je zejména malá kapacita hlediště, žádné prostory pro TV přenosy, nízký standard šaten, nízká
kapacita parkoviště, atd.
OI ještě uvádí, že v diskusi o výšce haly je potřeba vzít v úvahu také investiční a provozní náklady.
Z hlediska investičních nákladů dojde při zvýšení haly o 1 m ke zvětšení plochy obvodového pláště,
zvětšení dimenze nosných sloupů, zvýšení výkonu osvětlení, vytápění a VZT, propočtem cca
1.016.400 Kč.
Z hlediska provozních nákladů při zvýšení o 1 m dojde ke zvýšení tepelné ztráty, navýšení výkonu
vytápění a vzduchotechniky, spotřeby el. energie na osvětlení, propočtem cca 95 590,- Kč/ rok.

Návrh na usnesení:
ZM s o u h l a s í se zadáním výšky ....... m stropu "Městské sportovní haly" v dokumentaci pro
územní řízení.
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)
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