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Velmi stručný soupis neformálních rozhovorů: 

Respondent 1:  

Dlouhodobé rezervace – hodina stojí 500,- kč  (nebo 490,-), zimní rezervace je na 33 – 

35 týdnů, obvykle jsou dlouhodobé rezervace na 2 hodiny a ne jenom jednu.  Letní 

rezervace – na to je poloviční sazba, pod 300,- kč. Sundání haly stojí okolo 150 000,- kč 

a stavění haly je okolo 150 000,- také, foukání do haly jde 40 týdnů, cca 10 měsíců, a to 

stojí průměrně 12k elektřiny za měsíc, tudíž 120k za elektriku za 10 měsíců a topení stojí 

v průměru 25k za měsíc. Jde o halu o 4 kurtech. Muselo by se přepočítat na halu o 6 

kurtech. Náklady jsou počítány při vytíženosti haly od 14 do 22 hodin. Jak vidíš u nás, 

máme spolupráce s několika firmami, které nám dávají zadarmo (za reklamu) věci, 

vybavení a tak. Restaurace se většinou pronajímá zařízená, jelikož jsou tam vestavěná 

zařízení. Odhad ceny restaurace na Hamru – restaurace stojí 4 miliony a na Pankráci cca 

třeba 2 miliony. Nejvýhodnější pro podnikatele v rámci pronájmů restaurace, hřišť i 

dalších místností jsou dlouhodobé pronájmy, vždycky. Školky ti platí a škola taky – 

1800,- za dvě hodiny za halu a jednoho trenéra (2 třídy, 50 dětí). Neodlišuji, pokud je to 

škola nebo školka. Jiné vybavení areálu: Nejdřív je třeba domluvit se s někým, kdo by to 

používal. Jde o to, zajistit si to dopředu. Určitě by se dalo pronajmout jak zasedací 

místnost, tak i joga místnost dopředu. Hala o délce 70 m není problém, úměrně stoupne i 

cena haly oproti hale 40 x 40 m. Když klub generuje nějaký zisk, tak s velkou 

pravděpodobností raději nakoupí něco pro členy (pro klub) než aby své zisky danil. 

Například my koupili dodávku, abychom se s hráči mohli přesouvat na turnaje ve větším 

počtu společně.  

Respondent 2: 

Nafukovací hala (v případě čtyř kurtů) stojí cca 3,5-5,5 milionu, postavit a zbourat kolem 

120k (každý úkon kolem 60k se svépomocí, bez ní klidně 100k) elektrika odhadem 10k 

měsíčně (jenom za to že stojí) a světla v průměru 5k měsíčně. Topení je individuální, jde 

o to, jestli se topí olejem nebo plynem (jestli je přípojka nebo primagas nádoby) topná 

sezóna 300k – 500k. Průměrná topná hodina na 4 kurty 400kč. Když je -15 stupňů tak to 

může být až 1k.  

Respondent 3:  

Jestli by školy neměla svoje sportoviště, myslím tím beach a zázemí pro tyto sporty, určitě 

by je ráda využívala. Jde o to, jak jsou školy vybavené a o které sporty mají zájem. V 
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současné době je beach moderní. Využívali by to. Beach je za mě lepší oproti ostatním 

sportům díky variabilitě počtu hráčů. Fotbal a tenis se ve škole moc hrát nedá, a navíc se 

třídy často půlí. Střední školy má na starosti kraj, který je zřizovatelem (ústředním). 

V Praze to je samozřejmě Praha. U základních škol je zřizovatelem obec, což je v případě 

Prahy také Praha.  

Zřizovatel středních škol je magistrát, tak je dobré otevřít si stránky škol, zjistit jakou 

mají kapacitu a jak jsou obsazen. Podle toho se dá odhadnout, jaký jim dávají peníze na 

provoz a následně jaké mohou mít provozní výdaje.  

Respondent 4: 

Nová technologie haly je za mě nesmysl. Když by bylo možné takovou halu finančně 

udržet, už by tady dávno byla. U přetlakových hal záleží na typu vyhřívání. Haly mají 

různé druhy izolací a různé druhy vytápění, podle toho se odvíjí cena provozu haly.  

Dotační výzvy musíš sledovat a reagovat velmi rychle. Vyplnit žádost správně není 

jednoduché. Dotace se řadí se mezi největší příjmy klubu, tudíž je třeba o ně bojovat a 

stále kontrolovat vypsané dotační výzvy, zda nemůžeš dosáhnout na nějakou další. 

Využíváš je na vše. Především díky dotacím můžeš pořádat kvalitní sportovní akce. To 

klubu pomůže se zviditelnit a třeba díky tomu sežene nějaké sponzory nebo partnery.  

Respondent 5: 

Ahoj, Hrozně záleží na kvalitě, jak to uděláš. 

KURTY: Tuna písku stoji 23,- 9 Kč bez dph. Kubík písku váží 2 tuny. Doprava cca 50,- 

Kč za km a na náklaďák se ti vejde nějakých 20-40 tun podle velikosti náklaďáku. 

Rozměry kurtu znáš, takže zaleží, jak hluboké to uděláš. Lajny, kuly, sítě najdeš na webu. 

Pak bude záležet, zda potřebuješ halu – pokud ano, musíš mít kolem betony, mikropiloty 

atd. Ale když budeš počítat 400.000 na kurty tak mas velmi kvalitní, minimum je podle 

mne 250.000 Kč, záleží, jak daleko poveze spisek. 

TRIBUNY: Opět záleží, jak je uděláš. Já znám tribuny z lešení, ty stojí cca 500 tis. Pro 

pár stovek lidí. Samozřejmě se dají pronajímat mobilní tribuny.  

ZÁZEMÍ: Malé zázemí, nevyhovující FIVB, může stát 3-4 miliony korun. Odhadem 

velké zázemí včetně plnění kritérií FIVB může stát 30 mil. Kč 
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DOTACE: Stavět areál bez klubu, tj bez dětí a chtít dotace je podle mě nemožné. 

Teoreticky dává NSA a magistrát ale je to velmi složité. Dotace jsou pro klub zásadní a 

mají převahu v příjmech klubu. 

POZEMEK: Nejlepší je najít pozemek, který patří Praze (městu, obci) a který si 

dlouhodobě pronajmeš (na 20, 30 nebo 50 let třeba) 

Respondent 6:  

Dotace se sehnat samozřejmě dají, jde o dotace ze tří sektorů – od státu, od kraje a od 

obce. Jednotlivé výzvy vyhlašují vždy dopředu (přibližně na podzim předchozího roku). 

Žadatel musí splňovat daná kritéria a musí podat včas žádost. Někdy jsou dotace 

poskytnuty v plné výši, v případě že žádost byla oprávněná a její účel se shodoval 

s účelem dotace. Někdy je zamítnuta a někdy je poskytnuta pouze částečně, jelikož 

žádosti velmi často plně nekorespondují s účelem výzvy. Není lehké samozřejmě dotace 

získat, ale když jsou žádosti správně vyplněné a oprávněné, není to nemožné. 

Kluby dotace využívají prakticky úplně na všechno. Na provoz, na sportovní akce, na 

vybavení areálu, na rekonstrukce na mzdy a podobně.  

Respondent 7: 

Pevná hala jako je v Pelhřimovském Beachwellu má oproti přetlakové hale výhody, že 

nebrání hraní ani při zhoršeném počasí. Cenově se cena takovéto haly pohybuje od 6 do 

12 milionů na 4 kurty, podle požadavků a technologie. Na vaše rozměry by taková hala 

stála od 10 milionů korun. Ale pokud potřebujete halu, která je přes léto bez střechy, tak 

můžu nabídnout pouze přetlakovou halu. Novější technologie není možná, halu 

s otevírací střechou i stěnami postavit neumíme. Takovou technologii neznáme. 

Přetlakovou halu jsme tedy navrhnuli v nejlepším možném provedení – týká se izolace, 

vytápění, LED osvětlení, ukotvení a podobně. Cena je bez DPH necelých 5 milionů 

(konkrétní odhad je 4 890 000,-). V ceně je zahrnutý betonový základ, ukotvení haly, síť 

pro ukotvení, hala, nouzové dveře, vzduchotechnika, vchodové dveře i LED osvětlení. 

 


