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1.

Úvod
Česká republika může být právem označována za zemi sportovní a její občané

mohou být hrdí na své sportovce. Reprezentace snad ve všech kolektivních sportech
dosahovaly na nejcennější tituly. Reprezentační týmy získávaly medaile na mistrovství
světa, na mistrovství Evropy i na Olympijských hrách. V individuálních sportech je
situace velmi podobná. Jména Železný, Lendl, Navrátilová, Šebrle, Dvořák, Zátopek,
Čáslavská a mnoho dalších patří mezi nejvýznamnější sportovce historie.
Problematika výstavby a provozování tenisových areálů a klubů v České
republice je velmi rozsáhlá. Ještě před třiceti lety byla v tehdejším Československu
pouze jedna jediná tenisová hala, jediným důstojným tenisovým areálem byla pražská
Štvanice. I venkovních dvorců bylo málo a kvalita často nebyla vysoká. Doba se ale
mění a jako ve všech oblastech se i v této mnohé změnilo. Tenis se stal velkým
byznysem, obrovské tenisové areály se staví po celém světě, movití podnikatelé
investují své prostředky do výstavby komerčních sportovišť, obrovské částky plynou od
sponzorů. Většina tenisových center se již neobejde bez vhodného zázemí. Dnes
málokdo postaví areál bez rehabilitačního zařízení, bazénu, posilovny.
Ten, kdo chce dnes stavět tenisový areál, má velké možnosti ve výběru povrchů,
technologií, hal, dodavatelů. Dřív si každý klub spravoval své venkovní dvorce sám,
tenisové haly téměř nebyly, byly pouze tělocvičny s palubkovým nebo parketovým
povrchem, které byly pro tenis velmi nevhodné. Dnes existuje velké množství firem,
které se zabývají výstavbou tenisových dvorců, existuje velké množství dodavatelů
tenisových hal, výrobců tenisových povrchů. V dnešní době jen stačí mít dostatek
finančních prostředků a lze vybírat veškeré vybavení podle jeho vlastností, které se do
daného areálu bude nejvíc hodit.
V České republice stále převládá klubový způsob života, kdy členové jsou věrní
svému klubu, kde platí členské příspěvky a poté využívají služeb klubu zdarma nebo jen
za částečnou úplatu. Stále ve větší míře se budují sportovní areály, které nenabízí pouze

jeden druh sportu, ale pod jednou střechou si lze zahrát tenis, squash, badminton, cvičit
v posilovně, použít bazén, bowling, wellness centra. V těchto zařízeních prakticky
klubový život neexistuje, lidé se navzájem neznají a návštěvníci jsou pouhými klienty.
Vše je podřízeno zisku,závodní tenis chybí a výchova mládeže prakticky neexistuje a
pokud ano, mají jí na starosti mnohdy málo kvalifikovaní trenéři.

Diplomová práce je zaměřena na výstavbu tenisového areálu střední velikosti
v Praze, s členskou základnou okolo 250 členů, který bude postaven na zelené louce a
bude splňovat všechny atributy klubového života. Dále bude navržena ekonomika
provozu tak, aby byl areál provozuschopný a rentabilní s reálným časem ekonomické
návratnosti.

2.

Cíle a úkoly práce
Cílem diplomové práce je podrobně popsat problematiku přípravy a výstavby

tenisového areálu včetně jeho ekonomiky provozu a návratnosti investice.
Vzhledem k tomu, že toto téma je velmi široké a obnáší obrovské množství dat a
informací bude důraz kladen především na náklady spojené s výstavbou fiktivního
tenisového areálu střední velikosti v Praze 4, který bude vybudován na zelené louce a
dále na jeho ekonomické fungování.
Dílčí úkoly práce budou zejména:
-

Návrh objektové skladby areálu, včetně technických atributů těchto objektů

-

Odhad celkových nákladů na výstavbu

-

Výpočet potřebné plochy pro výstavbu

-

Odhad celkových příjmů areálu

-

Odhad celkových výdajů areálu

3.

Teoretická část

3.1.

Historie
Smyslem ani cílem této práce není historie tenisu. I když je neuvěřitelně bohatá na

jména, místa, názvy, pravidla, hráče, kluby, tenisová hřiště, areály, míčovny a haly. O
historii tenisu snad už nelze napsat víc, než bylo dosud napsáno. K pochopení této práce
se ale několika větám z historie vyhnout nemohu. Nejstarší zachované kresby zavedly
badatele na Nový Zéland, Faerské ostrovy, Filipíny, do Číny, Persie, mezi Eskymáky,
ale také do Řecka, Itálie, Španělska…

Ve starořeckých a římských gymnáziích se provozovala hra podobná tenisu pod
různými názvy. Zpočátku se hrálo dlaní, pak rukavicí, daleko později přišly na svět
rakety a pálky nejroztodivnějších tvarů. O této hře se zmiňují Ovidius, Seneca,
Horacius, Avicena i Petrarca. Dokonce je dochován i obraz z roku 1641 s vévodou
z Yorku Jakubem II. držícího tenisovou raketu. I mistr všech mistrů malířů Goya
namaloval koncem 18. století obraz „ Hra s míčem“. (4)

První zmínka o míčích je ve výnosu krále Ludvíka XI. z roku 1480, ve kterém
nařizuje z čeho a jak se mají míče vyrábět.

Obrovským vývojem prošla tenisová raketa. Ta od francouzského krále Karla IX.
má datum 1552. Dřevo postupně nahradil kov, aluminium, umělé hmoty, grafit.
Složitým vývojem prošly i rozměry a tvar dvorců i rozměry sítě.(4)

A odkud název TENIS? Názory se různí. Ve Florencii se podobné hře říkalo
TENNEZ ( r. 1325), pak se setkáváme s názvem TYNNEZ, v roce 1482 dokonce
TENYZ, Angličané od Francouzů převzali název už TENIS (chytejte-berte). V roce
1874 si anglický major Wingfield nechal patentovat hru pod názvem LAWNTENNIS.(4)

Velké datum zrození světového tenisu je 9. červenec 1877, kdy se v londýnském
Wimbledonu konalo první mezinárodní mistrovství Anglie. Celou dlouhou historii byla

tato oblíbená hra výsostným právem králů, šlechty a vysokých důstojníků. Jen dva roky
po Wimbledonu se hrál první lawn-tennisový turnaj i u nás. V Chocni v zámeckém
parku knížete Kinského. První míčovna byla postavena na Pražském hradě. V roce 1884
bylo v Čechách 483 dvorců. První české kluby začínají i přes odpor Rakousko-Uherska
vznikat v létech 1840 až 1893. V tuto dobu se tenis hrál už v mnoha českých městech.
Skutečně prvním českým samostatným klubem (pouze tenisovým) byl 1. ČESKÝ
LAWN- TENISOVÝ KLUB (I. ČLTK Praha). Založil jej v roce 1891 Dr. RösslerOřovský. Klub začínal na Židovském ostrově, později na Střeleckém ostrově, pak se
stěhuje do Holešovic-Buben a v roce 1900 se stěhuje naposledy do současného místa,
na Štvanici.(4)

Od roku 1918 vyrostly v samostatném Československu desítky vynikajících hráčů
a hráček. Jen namátkou: Ladislav Žemla, Karel Koželuh, Jaroslav Drobný, Věra
Pužejová-Suková, Jan Kodeš, Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Petr Korda, Jana
Novotná. Byli to světoví tenisoví giganti, ale i další desítky našich hráčů a hráček
dosahovaly vynikajících světových úspěchů.(6)

Jen namátkou: Davisův pohár Československo vyhrálo v roce 1980, v roce 1975
hrálo finále, Pohár Federace ( FED Cup) Československý tým vyhrál 5x, naposledy
v roce 1988. Na Olympijských hrách získal zlatou medaili Miloslav Mečíř v roce 1988,
stříbro v roce 1996 Jana Novotná, stříbro dvojice Helena Suková- Jana Novotná (1988,
1996) a bronzovou medaili v roce 1988 dvojice Miloslav Mečíř- Milan Šrejber. (2)

V nejslavnějším turnaji všech dob, Wimbledonu, hrála finále Věra SukováPužejová, Martina Navrátilová vyhrála turnaj 9x, naposledy v roce 1990, čtyřhru 7x a
smíšenou čtyřhru 2x. Jan Kodeš vyhrál v roce 1973, Jana Novotná v roce 1998 a čtyřhru
s Helenou Sukovou 3x, naposledy v roce 1989.(4)

Řadu let naše země získává tituly mistrů světa a Evropy téměř ve všech
juniorských kategoriích.

Historickým momentem byla výstavba nového národního stadionu na Štvanici,
který byl uveden do provozu v roce 1986. Nahradil tak nejstarší dosavadní centrální
dvorec, který byl vybudován v roce 1927.

V prosince 1992 se rozpouští Československý tenisový svaz a vzniká samostatný
Český a Slovenský.

3.2.

Současný stav
Úspěchy československého a později českého tenisu jsou vysvětlovány různě.

Přirozený talent, hravost, dokonalá česká tenisová škola, propracovanost systému
soutěží a turnajů, propracovaná klasifikace hráčů, tenisové školičky, střediska mládeže,
střediska vrcholového tenisu, národní tenisová centra, na velikost naší země mimořádné
množství tenisových dvorců, a v poslední době i tenisových hal.

Podle analýzy Ing. Jana Létala ze čtyř grandslamových turnajů jsme za Ruskem,
Francií, USA, Španělskem a Německem na 6. místě. A to je v době, kdy na celém světě
je už jen málo zemí, kde se tenis nehraje. (10)

Při pohledu na tyto údaje je téměř neuvěřitelné, že ještě nedávno, před 30 ti lety,
byla v Čechách asi jediná stařičká dřevěná tenisová hala na Klamovce, v níž dvě hodiny
týdně trénovala i tehdy ještě žákyně Martina Navrátilová, že jediným důstojným
centrálním dvorcem v republice byl dřevěný centrkurt na Štvanici, který byl až v roce
1986 nahrazen novým. Bouřlivý rozvoj materiální základny tenisu v Čechách neustává.
Nové dvorce i haly staví tenisové oddíly, kluby, movití občané, podnikatelé v oblasti
sportu, hotely i rekreační oblasti. V zahraničí jsou často budována vrcholová (i
tenisová) sportoviště pro mimořádné události (ME, MS, OH) s velkou podporou státu.
Sport včetně tenisu se stal mimořádným celosvětovým byznysem, kterým protékají
obrovské finanční prostředky, rovnající se ročním rozpočtům mnoha menších států.
Nová sportoviště se připravují, projektují a staví na celém světě. Svět i sport jsou
v neustálém vývoji a pohybu. Mnohá sportoviště postavená před 20-30 ti lety dnes už
nevyhovují. Chátrají i obrovská sportoviště vybudovaná pro spartakiády, armádní
slavnosti, pro OH, MS a ME. Chátrají i jednoúčelová zařízení, která nesplňují náročné
požadavky dneška. U nás k nim patří např. Strahovský stadion, Hokejový stadion na
Štvanici, fotbalový stadion Bohemians, fotbalový stadion v Brně, zimní stadion
v Karlových Varech a další. Připravují se k výstavbě nová sportoviště s potřebami a
technickými parametry 3. tisíciletí. Svět spěje k budování sportovišť, ve kterých budou

moci lidé trávit s celými rodinami dovolenou, kde pod jednou střechou najdou možnosti
provozovat zimní sporty až po využívání pláží se slanou vodou.

3.3.

Nedostatek podkladů pro projekci sportovních staveb
Prakticky

všichni

investoři

hledají

profesionální

odborné

informace,

specializované i odborné pracovníky, připravené vysokými školami na profese investor,
projektant, dodavatel a provozovatel sportovních staveb. K překvapení zjišťují, že se
touto problematikou samostatně nezabývají ani střední, ani vysoké školy a jsou
překvapeni, jaký nedostatek je odborné literatury, skript, článků a dalších ucelených
informací. Dříve, před rokem 1989 vydával ČSTV v tu dobu dostačující odbornou
literaturu, existovaly specializované projekční ústavy (Pražský projektový ústav,
Sportprojekt ) (12), které se věnovaly výhradně projekci a výstavbě sportovních staveb.
Literaturu z této oblasti vydávaly i některé sportovní svazy. Dnes se touto
problematikou uceleně nikdo nezabývá. A tak lze informace hledat pouze u nemnoha
specializovaných

stavebních

firem,

které

se

projekcí,

výstavbou,

údržbou,

rekonstrukcemi i opravami sportovních staveb zabývají (Sport Technik Bohemia,
EKKL, Schmidt, SIBERA, FUNNY Sport, Arch Global). Řadu potřebných informací o
této problematice už 20 let zveřejňuje magazín Tenis.

3.4.

Investiční záměr
Ze zkušeností minulých investorů je známo, že nejtěžším rozhodnutím je: „Co

chci vlastně stavět.“1 Aby investor neudělal chybu, měl by si před definitivním
rozhodnutím získat co možná největší množství údajů od těch, kteří složitou anabází
investora prošli. Mělo by je zajímat úplně vše: jak se pracovalo na investičním záměru,
jaký byl zvolený projektant, jaké mohou být problémy s povolovacími územními
orgány, s jakými cenovými relacemi u jednotlivých druhů prací se musí počítat, jak asi
přijme okolí zamýšlenou investici, jaká je spádová oblast možných zájemců o budoucí
využívání areálu, z jakých finančních zdrojů bude příprava investice a realizace
investována, s jakou ekonomikou provozu respektive návratností investice je počítáno.
1

VOPIČKA, Milan. Jak se správně rozhodnout I.. Tenis. 2000, roč. 10, č. 2, str. 37 a Jak se
správně rozhodnout II, Tenis 2000, roč. 10, č. 3, str.37

Především se musí ale rozhodnout, bude- li areál sloužit:

-

vrcholovému nebo výkonnostnímu tenisu

-

rekreačním hráčům

-

především komerčním účelům

-

bude-li areál sloužit především V.I.P. hostům

Investiční záměr je potřeba zpracovat v mnoha variantách. V nezáviděníhodné
situaci je ten, kdo nemá s tenisovou realitou žádné zkušenosti. Stejné problémy musí
očekávat, neví-li vůbec nic ani o složitosti stavebních řízení, problémech s dodavateli,
nemá-li zkušenosti s povolovacími orgány, s financováním ani provozováním
tenisového areálu. V nejsložitější situaci bude, nemá-li ani dostatek vlastních finančních
prostředků.

Musí se počítat s tím, že zpracováním konečného investičního záměru začíná
proces, který není jednoduchý a může trvat řadu měsíců, někdy i let. Cesta od
investičního záměru ke studii, projektové dokumentaci potřebné k územnímu
rozhodnutí, ke stavebnímu řízení, vlastní stavební řízení, vydání stavebního povolení,
zpracování dodavatelské dokumentace, výběr dodavatele nebo dodavatelů až ke
kolaudačnímu rozhodnutí, je často opravdu velmi dlouhá a strastiplná.

Doporučuje se už v průběhu úvah o investičním záměru komunikovat se svými
budoucími sousedy, protože očekávaná stavební činnost i následný provoz nového
zařízení jim přinese změny, někdy i komplikace v jejich dosavadním životě. Okolí by
mělo být ochotné a vstřícné k vašemu záměru. Investor se musí vyhnout jakémukoli
nepochopení nebo nepřátelství. Žádný soud nevyřeší špatné sousedské vztahy.

Investiční záměr i následnou studii je samozřejmě možné při zjištění nových
informací a skutečností měnit. V dalších stupních projektování a schvalovacího procesu
už to nebývá vždy jednoduché a v každém případě jakákoli změna ve schválené
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení znamená nepříjemnou ztrátu času. Změnit
se dá mnohé i v průběhu výstavby, ale tomu je třeba se raději vyhnout. Změny
vyvolávají nedůvěru v projektanta, dodavatele a neradi je vidí především orgány státní
správy. Jen málokdy změny znamenají snížení rozpočtových nákladů, spíše naopak.

Podle článku Milana Vopičky je potřeba před samotným začátkem úvah
odpovědět na následující otázky:2
1. Komu má tenisový areál především sloužit. Jen výjimečně bude sloužit jen jednomu
z výše uvedených účelů. Nejčastěji slouží jejich kombinaci.
2. V jakém místě chceme areál realizovat, máte už vhodný pozemek vyhlédnutý nebo
pozemek dokonce už vlastníte.
3. Jaká je spádová oblast případných zájemců o nabízené služby
4. Předpokládáme provozovat areál sezónně (duben- říjen) nebo celoročně
5. Budeme nabízet služby i pro výchovu nejmenších tenistů (tenisové školičky)
6. Jaké doplňkové služby chceme nabízet (bowling, squash, badminton, sauna, fitness,
prodejnu sportovních potřeb, restaurace, klubové a školící prostory)
7. S jakým způsobem financování a s jakou návratností počítáme

Pokusím se na jednotlivé otázky odpovědět.

1. Komu má tenisový areál především sloužit
Mnohaleté zkušenosti a praxe ukazují, že prakticky neexistují tenisové areály jen
s jedním posláním. Vrcholový tenis, který v České republice představuje 8
extraligových klubů, 2 národní tenisová centra (Praha, Prostějov), 5 středisek
vrcholového tenisu nebo 16 středisek mládeže je vždy organizován v rámci dostatečně
velkého, technicky i tenisově vybaveného klubu, jehož dalším posláním bývá
provozování výkonnostního, rekreačního i komerčního tenisu. Takových klubů v ČR
není mnoho ( Prostějov, Přerov, Jihlava, Sparta Praha, I.ČLTK Praha, Olymp Praha,
SPU Plzeň, TK Neridé).(2) V těchto klubech převažuje vrcholový tenis, areály mají
dostatek dvorců venku i v hale, dostatečné sociální zařízení, rehabilitaci, rekondici,
ubytovací prostory, tenisový servis, a stravovací prostory. V těchto klubech probíhá
příprava vrcholových tenistů, reprezentantů a mohou tedy počítat s finanční podporou
tenisového svazu i státu. Je skutečností, že ve všech těchto klubech je v různém rozsahu
podporován i výkonnostní a rekreační tenis, podstatnou složkou bývá i komerční tenis a
V.I.P. V takových klubech je nutno počítat s dokonalou komunikační dostupností,
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VOPIČKA, Milan. Jak se správně rozhodnout I.. Tenis. 2000, roč. 10, č. 2, str. 37 a Jak se
správně rozhodnout II, Tenis 2000, roč. 10, č. 3, str.37

dostatečným počtem parkovacích míst, mezinárodními parametry alespoň u části dvorců
s centrálním dvorcem pro diváky, dokonalým osvětlením i možností přenosů
vrcholových událostí televizí.

Nejčastějším spojením bývá tenis výkonnostní a rekreační. Mají k sobě totiž velmi
blízko. Většina výkonnostních hráčů časem přechází do kategorie hráčů rekreačních.
V takových klubech (kterých je na území ČR většina) se klade důraz především na
výchovu mladých tenistů, provozování mistrovských soutěží, pořádání turnajů, důležité
je pohodlí pro členy klubu, dostatek hracích možností pro rekreační hráče, vhodné
zázemí pro doprovod malých tenistů, příjemné klubové prostory, dostatek zelených
odpočinkových ploch. V těchto zařízeních je komerční tenis z ekonomických důvodů
nutný, ale nepřevažuje. Takových klubů je drtivá většina a mívají od několika desítek
po stovky členů.

V poslední době u nás vznikla řada komerčních areálů (HAMR, Pupp Tenis
Resort, Průhonice, Vestec, Modletice….). Jejich jediným posláním bývá nabízení
perfektních služeb komukoli a prakticky kdykoli. Tato zařízení nejsou koncipována jako
klubová. Nabízí kvalifikované sparingpartnery, trenery různé kvalifikace, další
doplňkové sporty a služby, perfektní sociální a společenské zázemí, specializovaný
prodej a servis. Některá z těchto zařízení byla už donucena provozovat i výkonnostní
tenis ve spojení s trénováním dětí.

2. V jakém místě chcete areál realizovat, máme už vhodný pozemek vyhlédnutý
nebo pozemek dokonce už vlastníme.
Je-li pozemek ve vlastnictví investora, je rozhodnuto. Zdánlivě je o jednu starost
méně. Ale zdaleka nemusí být vyhráno. Pozemek není na vhodném místě, není
dostatečně veliký, má nevhodný tvar, může být špatně dostupný, daleko od sítí, se
špatným geologickým podložím, s omezeními ze strany sousedů. Nejhorší je, je-li
záměr na daném pozemku v rozporu s územním plánem. Nespornou výhodou ale je, že
se nebudou muset na nákup pozemku vynakládat nemalé finanční prostředky. Není-li
pozemek ve vlastnictví, má investor vlastně volné ruce a může vymýšlet a snít. Jedinou
starostí bude vhodný pozemek pro daný záměr najít a na bankovním kontě mít dostatek
finančních prostředků pro jeho zakoupení.

3. Jaká je spádová oblast případných zájemců o nabízené služby
Odpověď se musí najít v současné, případně i budoucí bytové zástavbě, kolik je
v okolí škol, podniků, úřadů. Jakou formou se předpokládá budoucí zájemce oslovovat,
získávat. Jaké konkurenci současné i budoucí se bude muset čelit.

4. Předpokládáme provozovat areál sezónně (duben- říjen) nebo celoročně?
Sezónní areál ušetří mnoho investičních prostředků i veškeré náklady na zimní
provoz. Je nutno ale počítat s tím, že klientela, která bude získána v zimě odejde ke
konkurenci do hal a ne všichni se do areálu na jaře vrátí. Kromě toho výkonnostní tenis
se dnes už nedá kvalifikovaně provádět bez odpovídající zimní přípravy.

Areál s celoročním provozem bude investičně samozřejmě daleko náročnější,
provozní náklady několikanásobně vyšší, ale nabízené služby budou daleko zajímavější
a osloví nabídkou mnohem více zájemců a lze také počítat s řádově vyššími příjmy.

5. Budeme nabízet služby i pro výchovu nejmenších tenistů (tenisové školičky)?
Pokud se bude v areálu provozovat výkonnostní tenis, pak se bez přípravy dětí
v tenisové školičce nelze obejít. Výkonnostní tenis začíná u dětí a končí seniory.
Investiční záměr by měl nabídnout služby i pro tyto dvě krajní kategorie.

6. Jaké doplňkové služby chceme nabízet?
Rozhodnutí bývá velmi složité. Dnešní moderní tenisový areál se už bez
doplňkového servisu neobejde. Výkonnostní i rekreační tenisté ale ne vždy po hraní
vyhledávají bowling, squash, fitness, saunu, bazén, ale spíše využívají možností
vhodného

občerstvení,

moderně

vybavených

kluboven,

připojení

k internetu,

rehabilitace, využívají sportovní servis (prodej, opravy). Každá nabízená služba
znamená vyšší investiční náklady, často nákladný provoz.

7. S jakým způsobem financování a s jakou návratností počítáme
Je - li dostatek vlastních zdrojů, je vše mnohem jednodušší. Z teorie i praxe je
známo, že dobře navržený a provozovaný sportovní i tenisový areál je schopen vykázat
2-3% zisk. Toto procento je vyšší, než by poskytla kterákoli banka na úrocích, kdyby do

ní byly peníze uloženy. Je všeobecně známo, že peníze uložené v bance na hodnotě
časem ztrácejí, úroky nepokrývají ani inflaci, katastrofálním scénářem může být i
finanční a ekonomická krize. Druhá krajní varianta je, že vlastní kapitál není a
zamýšlená investice musí být realizována pouze z úvěrů. Tato varianta by měla být
zamítnuta, návratnost každé sportovní investice se v tomto počítá na desítky let, pokud
je vůbec reálná. To dnes už všechny bankovní domy vědí a s poskytnutím úvěru budou
určitě veliké problémy. Případným ziskem nebude možno krýt ani úroky z úvěrů.

Pokud jsou známy odpovědi na položené otázky, je nutné najít zkušeného
projektanta na sportovní zařízení, který představy investičního záměru zakreslí do
konkrétního pozemku. Vznikne tak plán - situace, nad kterým se bude dlouho přemýšlet
a debatovat o optimálním využití celého prostoru. Konečné řešení bude prvním
dokumentem, podle kterého může a také musí s využitím hrubých objemových cen
odhadnout s určitou přesností, kolik zamýšlená investice může stát. I když se se všemi
účastníky následných povolovacích řízení investor potká později při zpracování dalších
stupňů přípravné a projektové dokumentace, doporučuje se už s tímto záměrem
budoucí sousedy, správce sítí, komunikací i odborné pracovníky příslušného stavebního
úřadu seznámit. To proto, aby se při další přípravě stavby, vedoucí ke stavebnímu
povolení, neobjevily v budoucnu nepříjemné i neřešitelné problémy. Nesmí se
podceňovat sousedské vztahy. Mnohá investice skončila dříve než začala právě na jejich
záporném postoji. Musí se brát na vědomí, že jim stavební činnosti budou určitou dobu
znepříjemňovat život a někdy i následný provoz areálu vnese do daného místa změny
zaběhlých zvyklostí. (10)

3.5.

Studie
Investiční záměr je prvním, byť velmi důležitým krokem k vydání stavebního

povolení. Nyní je třeba najít vhodného projektanta nebo projekční kancelář a zadat jí
studii pro vydání územního rozhodnutí nebo územního příslibu. Studii už musí
zpracovat autorizovaný projektant nebo oprávněná projektová organizace. Studie už
musí ze zákona obsahovat celou řadu definovaných údajů. (21)

1. Identifikační údaje - název a sídlo stavby, objednatel dokumentace, projektant,
architektonické řešení, případná vizualizace, odpovědného vedoucího ateliéru, číslo
zakázky, druh dokumentace, datum vyhotovení

2. Výchozí podklady - zadávací podklady (někdy se nazývají Zadání stavby), skicy
půdorysů, situace, geodetické zaměření, zápisy z průběžných konzultačních jednání
mezi objednatelem a zadavatelem.

3. Seznam příloh - textová část, situace, půdorysy, příčné řezy, pohledy z jednotlivých
světových stran, u některých projektů případná vizualizace

4. Základní údaje o stavbě:

- kapacitní a technické údaje - zastavěná plocha objektu, obestavěný prostor,
kapacity jednotlivých

objektů (restaurace,

klubovny,

posilovna…), počet

tenisových dvorců, počet parkovacích míst

- urbanistické a dopravní řešení - polohopisné a výškopisné uspořádání terénu,
charakter stávající zástavby a komunikací, vstup a vjezd na předmětný pozemek,
předpokládané časové využívání areálu, předpokládaná parkoviště a výjezd z něj na
veřejnou komunikaci, zelené plochy, oplocení areálu.

- architektonicko-dispoziční řešení - podstatným jsou vstupy a bezpečnostní výstupy
z objektů, komunikační spojení jednotlivých objektů, především řešení vstupu do
prostor s hygienickým příslušenstvím, případně navazujících prostor (sauna, bazén,
posilovna atd.) s řešením tzv. špinavých a čistých ploch, samostatně se řeší vstupní
hala, případná restaurace a navržení a využívání letních teras, přístupy do horních či
dolních podlaží. Vymezuje se prostor pro administrativu a dbá se na to, aby pokud
možno ze všech společenských místností, teras a balkonů byl dobrý výhled na
sportoviště.

- Ve studii se už uvádějí základní konstrukce, materiály, spojovací konstrukční prvky
i jejich architektonická úprava (ocel, beton, plasty, dřevo, sklo, druh omítek,

zámečnické konstrukce, zábradlí, slunolamy, povrchy chodníků, cest, způsob
osvětlení areálu, zahradnické úpravy, úpravy střech, klempířské prvky atp.

- Součástí studie mohou být i základní údaje o napojení na venkovní sítě (voda, plyn,
elektro, kanalizace, komunikace). Už v této fázi se doporučuje konzultovat některé
údaje se stavební firmou.

- Cena za zpracování studie se pohybuje podle velikosti investice v řádu desetitisíců
korun. Spolu s příslušnou žádostí předkládá investor studii v souladu se „Stavebním
zákonem“ příslušnému povolovacímu orgánu územního zastupitelstva nebo jeho
odboru výstavby. Ten si vyžádá v zákonem stanovených lhůtách stanovisko od
územního architekta, odpovědnému pracovníku za dodržení územního plánu,
správcům sítí, ochráncům životního prostředí, hygienikovi, požární ochraně,
správcům komunikací a všem bezprostředním sousedům stavby. Po obdržení jejich
kladného vyjádření vydá územní příslib (nebo územně plánovací informaci), ve
výjimečných a jednoduchých případech už územní rozhodnutí. V něm jsou
obsaženy i připomínky všech účastníků výstavby, které musí být respektovány
v dalším stupni projektové dokumentace nutném k vydání stavebního povolení.
Cesta k vydání územního rozhodnutí může trvat několik měsíců.“ 3

3.6.

Stavební povolení
Pokud se podařilo vyhovět všem připomínkám k vydání územního rozhodnutí,

objedná se u projektové organizace Projekt ke stavebnímu řízení. Dříve to byl
Projektový úkol a úvodní projekt dnes jsou oba tyto stupně projektování spojeny
v jedinou dokumentaci, tj. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Tento projekt
už uvádí detailní technická řešení jednotlivých objektů, druhy konstrukcí, použité
materiály, místa napojení sítí, vyjádření jejich majitelů atp. Složitá stavba si vyžaduje
desítky nejrůznějších vyjádření nebo dokumentů a jejich získávání je někdy velmi
složité. Součástí potřebné dokumentace bývají i atesty některých materiálů a oprávnění
k provádění prací jednotlivými firmami. Velmi podstatnou náležitostí je i rozpočet

3

VOPIČKA, Milan. Od záměru k povolení. Tenis. 2000, roč. 10, č. 4, s. 37.

stavby, lhůty výstavby případné uvádění do provozu jednotlivých částí, konec výstavby
a její uvedení do provozu.(10)

Musí se podat žádost místnímu územnímu orgánu o vydání stavebního povolení a
ten zahájí v souladu se zákonem stavební řízení. V případě potřeby provádí i místní
řešení. Neshledá–li žádné podstatné překážky, vydá Stavební povolení. V něm uvede
všechny podmínky při jejichž splnění může být stavba zahájena. Podmínky to mohou
být velmi přísné, nepříjemné a investora omezující. Stavební úřad může řízení přerušit a
uložit investorovi doplňující podmínky. Od podání žádosti po vydání stavebního
povolení může být velmi dlouhá doba počítaná na měsíce někdy i roky. Celé stavební
řízení vyžaduje dokonalou spolupráci mezi investorem, projektantem, případnými
dodavateli stavebních prací, majiteli podzemních sítí i pracovníky státní správy a
stavebního úřadu.

3.7.

Prováděcí projekt
Spoluprací projektanta, vybraného dodavatele a investora postupně vzniká

prováděcí dokumentace. V této fázi je rozhodnutí o generálním dodavateli nebo
dodavatelích krajně nutné. Výběr dodavatelů provádí investor za pomoci Výběrového
řízení. Investor většinou vybírá firmu, která nejlépe obstála a nabídla nejlepší
podmínky. Prováděcí dokumentaci totiž nelze kvalifikovaně zpracovat bez znalosti
technologických podmínek vybrané firmy. Čím lépe je prováděcí projekt zpracován, tím
menší má investor problémy v průběhu stavby. Čím méně je vynucených změn, tím se
investor na konci stavby nejvíce přiblíží očekávané konečné ceně. Prováděcí
dokumentaci stavební úřad k nahlédnutí zpravidla nepožaduje, ale často ji doplněnou o
skutečná provedení a změny požaduje při kolaudačním řízení. Prováděcí projekt řeší
konstrukční a stavební detaily a obsahuje i potřebné dílenské výkresy. Prováděcí
dokumentaci

vyžadují

ale

odborné

orgány

státní

správy

(hasiči,

hygienik,

telekomunikace, energetika, plynárny atp.). Součástí prováděcí dokumentace jsou i
vyjádření statika. (10)

„Projektant zpracuje i časový plán - harmonogram výstavby, který řeší návaznosti
prací podle technologických celků i časové vazby jednotlivých subdodavatelů. Do
prováděcí dokumentace uvádí projektant nebo stavební dozor případné změny a
dodatky (změny v materiálech nebo v konstrukčních řešeních). Takto upřesněná
prováděcí dokumentace (podle skutečného provedení) slouží jako jeden ze základních
dokumentů ke kolaudačnímu řízení a je ze zákona investorem archivována. Součástí
prováděcí dokumentace je i podrobný rozpočet stavby.“ 4

3.8.

Stavební dozor
Bývá pravidlem, že investor mívá jen pramalé znalosti a zkušenosti s investiční

výstavbou. Bude-li si realizaci stavby zajišťovat sám, může se dostat z titulu svých
omezených znalostí do neřešitelných problémů. Dodavatele každé neznalosti dokážou
perfektně využít ve svůj prospěch. Nebudou se dodržovat termíny, nebude odváděna
kvalitní práce, porostou rozpočtové náklady a investor bude nepřetržitě vtahován do
řešení problémů, kterým nerozumí. Proto je vhodné hned na začátku výstavby, ještě
lépe při zpracování všech stupňů projektové dokumentace, najít vhodného pracovníka,
zkušeného v řízení investičních akcí, který investora bude zastupovat ve funkci
stavebního dozora. Neměl by být závislý ani na projektantovi ani na dodavateli nebo
dodavatelích. Jeho odbornost, kvalifikovanost a spolehlivost ušetří spoustu času, dobrou
kvalitu, konečnou cenu a dovede stavbu až ke kolaudačnímu řízení. Základní povinností
stavebního dozora je vyžadovat a shromažďovat od partnerů doklady později potřebné
ke kolaudačnímu řízení. Bude za vás jednat s úřady, sousedy, majiteli sítí atd.
Neodborníci by se opravdu do řízení stavby neměli pouštět. (12)

Jednou ze základních povinností stavebního dozoru je vedení Stavebního deníku,
do kterého jsou pravidelně uváděny podstatné náležitosti průběhu stavby jako: počasí,
výjimečné události, havárie, průběh důležitých stavebních operací, betonáží, montáží,
přejímání základových spár, předávání a evidence atestů na konstrukce a materiály,
evidence záručních listů, tlakových zkoušek, zakreslování změn proti projektu atd.
Stavební deník spolu s výše uvedenými doklady je také důležitou součástí kolaudačního
řízení.
4

VOPIČKA, Milan. Od záměru k povolení. Tenis. 2000, roč. 10, č. 4, s. 37.

3.9.

Výběr stavebního dodavatele
V době, kdy dodavatelů stavebních prací je víc než požadavků investorů, by se

zdálo, že výběr dodavatele nebude představovat žádný problém. Opak je pravdou.
Dodavatelů je sice dostatek, ale kvalitních a seriozních je málo. Konkurence mezi
stavebními firmami je veliká. Mnohé stavební firmy končí v konkurzu, aniž svoje
závazky, vyplývající z uzavřených obchodních smluv jsou schopny splnit. Investoři tak
často zůstávají bez peněz, s nedokončenou stavbou na krku. Při výběru dodavatele je
třeba se řídit určitými pravidly. (10)

a)

Měla by být snaha najít jednoho vyššího dodavatele, který zajistí stavbu na „klíč“.

Bude-li si investor zajišťovat realizaci sám prostřednictvím subdodavatelů, může se
dostat do velmi svízelné situace. Neušetří, bude odpovídat za časový plán, stavební
připravenosti pro jednotlivé dodavatele, bude zajišťovat skladování materiálu a
konstrukcí, hlídat stavbu proti krádežím, bude odpovídat za případné škody vzniklé
mimořádnými událostmi (povodeň, vichřice, požár), bude se starat o sociální zázemí,
případně ubytování, bude řešit problémy s čistotou přiléhajících komunikací, bude řešit
stížnosti sousedů na hlučnost, prašnost, noční provoz atd.

Vyšší dodavatel (generální) investora těchto starostí zbaví a nakonec ještě ušetří.
Styk s vyšším dodavatelem je zajišťován pouze prostřednictvím stavebního dozora.
Investor se musí vyhnout jakémukoli zasahování do řízení stavby.

b)

Mělo by být dokonale využito institutu výběrového řízení. Na každého uchazeče

dodavatelství stavby by měly být požadovány reference.

c)

Před výběrem dodavatele je potřeba si najít čas a jít si prohlédnout některé jím už

realizované stavby. Důležitá je kvalita prací, s majitelem je dobré si popovídat na téma
dodržování harmonogramu výstavby, zda-li byla s dodavatelem konstruktivní
spolupráce a byl-li dodržen dohodnutý rozpočet.

d)

Nejlepší je vybírat firmu, která má zkušenosti s realizací sportovních staveb.

e)

Velký vliv na konečné rozhodnutí bude mít cena. Ale pozor, ne vždy ta nejnižší

bývá ta nejlepší. Dodavatelé dokonale ovládají způsob, jak původní smluvní cenu
v průběhu realizace navýšit často i o desítky procent.

f)

Dohodnutý

způsob

financování

stavby

musí

být

zákonem.

Součástí

harmonogramu musí být i harmonogram financování. Dodavatel často požaduje před
zahájením stavby zálohu. Ta by mu měla sloužit ke krytí nákladů spojených s přípravou
před objednáním materiálu a konstrukcí potřebných k zahájení prací. Při dalších
platbách je třeba se řídit dohodnutým splátkovým kalendářem, který odpovídá zásadním
technologickým uzlům stavby. Poslední splátku se hradí až po odstranění vad,
nedodělků, případně víceprací zjištěných při kolaudačním řízení.

Při výběru dodavatele se dají najít i takoví, kteří zajistí po určitou dobu
financování stavby ze svých prostředků. Bývají to firmy kapacitně i finančně
mimořádně silné. Stavební práce jim jsou hrazeny následně v průběhu jejich
dokončování. Takový dodavatel může být zajímavý především tehdy, je-li stavba
financována z úvěrů, které u finančních ústavů nebývají levné.

g)

Měl by být vybrán dodavatel, který nabízí relativně nejkratší lhůtu výstavby.

Nejkratší zdaleka ne vždy znamená reálnou. Případné prodlužování stavby bývá
nepříjemnou a často velmi drahou záležitostí. Čas jsou peníze a čím déle budou
umrtvené finanční prostředky v nedokončené stavbě, tím dražší bude celá investice.

h)

Dobrý dodavatel může nabídnout i zpracování všech stupňů projektové

dokumentace, některý zajistí i vydání stavebního povolení, případně se postará i o
kolaudační rozhodnutí. Samozřejmě, že si tyto nadstandardní služby nechá zaplatit.
Řada firem může nabídnout zdarma zpracování studie k vydání územního rozhodnutí.

i)

Dodavatel, který nemá vlastní pracovníky, vlastní odborné technické zázemí,

nemá vlastní inženýrský nebo projekční útvar, nevlastní mechanizaci, dílenské a
skladové prostory, by měl být odmítnut. Takový dodavatel by zajišťoval stavbu formou

ingeneeringu, což mnohdy může vyvolat řadu neřešitelných problémů včetně nebezpečí
nedodržení rozpočtových nákladů.

j)

Pozor na záruční lhůty. Seriozní dodavatel nabídne záruky na materiál, stavební

konstrukce nebo celou stavbu vždy na horní hranici stanovené stavebním zákonem.

k)

Pojištění stavby. Před podepsáním dodavatelské smlouvy je potřeba zjistit, jak je

budoucí dodavatel pojištěn. Ne každý investor ví, že do doby protokolárního předání
stavby nebo jejích provozuschopných částí jsou všechny materiály, práce a zařízení
v majetku dodavatele a podléhají tím jeho pojišťovacím smlouvám. Případné škody
jdou na vrub jeho pojištění. Není-li dodavatel dostatečně pojištěn, může investorovi
vzniknout řada problémů.

3.10. Kolaudace
Každá stavba končí až vydáním kolaudačního rozhodnutí. Je-li stavba složitá,
může investor požádat o povolení zkušebního provozu nebo může zahájit provozování
stavby po částech. Po ukončení zkušebního provozu povoluje příslušný orgán trvalý
provoz.

Investor musí požádat o provedení kolaudace a vydání kolaudačního rozhodnutí
stejný úřad, který vydal pro stavbu stavební povolení. Stavební úřad vypíše kolaudační
řízení v termínu daném stavebním zákonem a k řízení pozve všechny partnery, kteří byli
účastníky stavebního řízení. Investor je povinen předat při kolaudaci povolovacímu
orgánu celou řadu dokladů:
-

kompletní projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení

-

revizní zprávy (elektro, plyn, tlakové nádoby, vodovodní rozvody, kanalizace,
výtahy, zvedací zařízení, hromosvody, tlakové zkoušky vodovodních a plynových
rozvodů apod.

-

předkládá také průkazy a atesty o použitých materiálech případně konstrukcí

-

dokládá, vyhověl-li všem připomínkám organizací, které se zúčastnily
povolovacího řízení

-

předkládá stanoviska všech majitelů sítí, na něž se areál napojuje

-

předkládá stanovisko dopravního orgánu, resp. správce komunikací

Kolaudátor kontroluje, byly-li splněny všechny podmínky stanovené stavebním
úřadem při vydání stavebního povolení. Má právo požádat o předložení i dodatečných
dokladů. Kolaudační řízení, především u složitějších staveb nebývá jednoduché, může
být přerušováno a někdy se stává, že řízení musí být až po splnění všech podmínek
znovu vyvoláno. Investor je povinen v požadovaných lhůtách provést všechny opravy
nebo dodatečné práce požadované účastníky kolaudačního řízení, a to ve stanovených
termínech.

U složitějších staveb může být případně rozhodnuto o dočasném nebo zkušebním
provozu. Do trvalého provozu uvede investor stavbu po souhlasu povolovacího orgánu
v případě, že byl dočasný nebo zkušební provoz vyhodnocen jako úspěšný.

„Poslední tečkou za často mnohaletou a usilovnou prací bývá slavnostní zahájení
provozu. Investor by neměl na tento akt zapomenout pozvat všechny zúčastněné
partnery při výstavbě, představitele okolních firem i nejbližší sousedy, kterým stavba
přinášela řadu problémů i nejrůznějších omezení. I následný provoz tenisového areálu
určitě zasáhne do běžného života v jeho okolí, zvýší se dopravní ruch, parkování
vozidel, areál bude využíván i ve večerních hodinách, o sobotách a nedělích. Dobré
vztahy se sousedy se nám určitě vyplatí, mají často cenu zlata.“ 5

3.11. Základní objekty tenisového areálu
Objektová skladba bývá velmi široká. Od řešení velmi jednoduchých (pro malé
oddíly - kluby) až po profesionální sportovní centra využívaná především ke komerčním
účelům, případně zařízení pro vrcholový tenis. Bude popsána objektová skladba
tenisového areálu provozovaného tenisovým klubem nebo soukromým subjektem za
účelem rekreačního tenisu, výuky tenisu v dětských školičkách a výkonnostnímu tenisu
o členské základně s cca 250-350 členů. K základním objektům areálu patří: (23)

5

-

tenisové dvorce

-

sportovní hala

-

sociálně provozní a rehabilitačně relaxační zařízení
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-

hrací zeď a prostor pro minitenis a babytenis

-

oplocení a odpočinkové plochy

-

parkoviště

-

prostory pro diváky

3.11.1. Tenisové dvorce

Orientace a umístění
Hrací plochu je vhodné vybudovat v místech pokud možno chráněných proti
větru, nadměrnému hluku, spadu popílku a exhalacím. K ochraně dvorců před rušivými
vlivy je vhodná výsadba stromů kolem celého areálu, ale jen takových, které nebudou
znečišťovat hrací plochu (listy, větve apod.). Krajně nevhodné jsou například topoly,
které v době květu svoje okolí silně znečišťují. Hřiště je třeba orientovat podélnou osou
ve směru sever- jih s odchylkou +- 15%, přesněji 5% na východ a 10% na západ.
Dvorce se nejčastěji staví ve skupinách 3, 6,9 a více a to zásadně o rozměrech na
čtyřhru. Dvorce jen na dvouhru se staví výhradně v případně nedostatku místa.6

Rozměry dvorců

Rozměry dvorců jsou na celém světě stejné, liší se pouze normy na velikosti
výběhů. Tyto normy stanovuje příslušný tenisový svaz (u nás ČTS). Pro mezinárodní
soutěže a pro DC platí normy stanovené ITF.

Hrací plocha:
- pro čtyřhru 10,97m x 23,77m
- pro dvouhru 8,23m x 23,77m
Do těchto rozměrů je započítána i šířka čar.

Výběhy:

6
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- do stran 3,05m v ČR, 3,66m mezinárodní, 4,57m DC
- za základními čarami 5,5m v ČR, 6,4m mezinárodní, 8,23m DC

Vzdálenost mezi sousedními dvorci:
- 6,10 m v ČR, 7,32m mezinárodní, 9,14m DC

Plocha pro jeden dvorec:
- 34,77m x 17,07m = 593,52 m2 pro ČR
- 36,57m x 18,29m = 668,86 m2 mezinárodní

Obrázek 1: Rozměry dvorce

Zdroj: Historie tenisu, [online]. WWW: <http://loleqluki.estranky.cz/clanky/tenis/historie
tenisu>

Z těchto údajů lze odvodit, že pro areál třeba o šesti dvorcích musíme počítat
s plochou cca 3600 m2. Ze zkušeností lze odvodit, že stejně velká plochá bude potřeba
pro ostatní potřeby, tj. soc. zařízení, klubovna, zeleň, chodníky, sklad, parkoviště atd.
Pro areál se šesti dvorci se musí počítat s cca. 8000 m2 plochy.

Lajny
Základní lajny mohou být až 10 cm široké, všechny ostatní 2,5-5 cm. Většinou
všechny lajny mívají rozměr stejný. Na antukových dvorcích se dříve, dnes už
výjimečně, vyznačovaly drceným mletým vápnem, na ostatních površích latexovou
7

bílou barvou. Dnes se už téměř výhradně používají na antuce umělé lajny, na
kobercových površích jsou už součástí dodávky. Cena sady umělých čar se pohybuje
okolo 8 tisíc korun.

Vybavení hřiště:
Tenisová síť

Tenisová síť je upevněna na sloupcích vzdálených od sebe 12,80 m. Sloupky jsou
od krajních podélných čar vzdáleny 0,915 m. Jsou nabízeny v nejrůznějších
provedeních, trubkového nebo obdélníkového tvaru, z oceli nebo lehkých slitin. Výška
sloupku nad hrací plochou je 1,07m. Je na nich umístěno i napínací zařízení.Cenově se
pohybují od 6500 Kč do 8700 Kč. Nad středovou lajnou je výška sítě 91 cm. (3)

Výrobců i dodavatelů sítí je celá řada. Komplexní dodávku nabízí například firma
BERGER HUCK. Vyrábí sítě polyesterové nebo polypropylenové s jednoduchými nebo
dvojitými řadami, nebo v super silném provedení do každého počasí o síle len 3,5 - 5
mm v cenách od 1 500 do 5 200 Kč.

8

Doplňky tenisových dvorců

Stejná firma dodává i další příslušenství (uvedeno včetně orientačních cen):
-

9

Tenisové clony s potiskem, základní rozměr 2x 12m, v různých barvách a
s úchytkami. Cena se pohybuje od 150 do 180 Kč/m2

-

Regulační páska s přezkou 200 Kč

-

Napínací šroub 200Kč

-

Zemní kotva 180 Kč

7
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-

Singl tyčky 680 Kč

-

Zametací sítě o rozměru 2x1,5m v cenách od 2 000 - 2 500 Kč

-

Zametací košťata na antuku i vsypové koberce 950 - 1 250 Kč

-

Standardní dělící sítě mezi kurty 2,5 x 40m za 11 000 Kč

-

Sedačky pro rozhodčí od 9 000 Kč

-

Lavice pro hráče od 8 000 Kč, slunečníky od 500 Kč

K dalšímu vybavení dvorců patří také ruční válce o váze 150- 200 kg, vibrační
válce o váze 1000 kg, hrabla, čističe čar, vysoušeče louží

Oplocení

Je nutno provést okolo celého hřiště, je-li více dvorců vedle sebe, pak po celém
obvodu souboru všech kurtů. Výška oplocení je 3 m. Jednotlivá hřiště jsou od sebe
oddělena nízkým 1m vysokým plůtkem. Oplocení je prováděno z různých materiálů
většinou ocelovým pletivem nebo z rámových drátěných dílů. Oplocení je také pro
umístění ochranných a reklamních prvků. Musí být tedy dostatečně pevné. Kolem
venkovních plotů je vhodné umístit trvale zelené dřeviny. Vstup na dvorec je vždy
jeden a umístěn buď v rohu nebo u středové sítě. Výhodné je použít dnes dodávaných
kvalitních materiálů, které nevyžadují následnou údržbu.

Ohraničení plochy

Hrací plocha musí být ohraničena betonovým obrubníkem umístěným cca 5cm
nad hrací plochou. Po obvodu hrací plochy jsou zabudovány odvodňovací žlaby se
spádem k centrální odtokové drenáži. V případě, že dvorce mají večerní osvětlení, jsou
podél oplocení umístěny i kanálky pro uložení kabelových rozvodů.

Konstrukce hrací plochy, povrchy dvorců
Konstrukce hrací plochy je vodorovně členěna na povrch, podklad a podloží.
Pro jednotlivé povrchy je nutné vytvářet vhodný podklad, jehož složení má úzkou vazbu
na podloží dvorců.

Dělení dvorců

Dříve byla snaha dělit povrchy dvorců na měkké a tvrdé, přírodní a umělé, pomalé
a rychlé, pro rekreační hru a závodní tenis, pro venkovní dvorce a do hal, finančně méně
náročné a finančně více náročné. Toto dělení není nejvhodnější, protože sortiment
nabízených povrchů, jejich kvalita a vlastnosti jsou dnes neuvěřitelně různorodé,
vzájemně zaměnitelné a dokáží splnit očekávání všech investorů. Zůstaneme u
klasického dělení na povrchy:
-

Antukové nebo antukové s patentní vrstvou

-

Živičné povrchy

-

Betonové nebo asfaltobetonové

-

Umělé

-

Travnaté

Samozřejmě, že každý z těchto povrchů potřebuje jiný podklad. Na vhodnost
podkladu k danému povrchu má velký vliv maximální hladina spodní vody, skladba
půdního profilu, propustnost zemin, nebo hloubka a doba promrzání. Nyní
k jednotlivým povrchům.

Povrch antukový
Má, a to nejen v České republice, nejdelší tradici. V době 1. republiky i po druhé
světové válce se ani jiné dvorce nestavěly. Jsou mnohaletou praxí ověřené.
Jednoduchost stavebních prací umožňovala, aby si je kluby a oddíly stavěly svépomocí,
samy. Výchozí materiály - štěrk, škvára, drcené cihly nebo střešní tašky byly všude
snadno k dostání a jejich cena byla minimální. Podloží antukových povrchů se v

dávných dobách budovalo velmi důkladně. Podle „Typového projektu ČSTV“ a
„Sportprojektu“ z roku 1988 bylo doporučováno složení: 0,5cm antuky o velikosti zrn
do 1 mm, 2,5 cm antuky do 3 mm, 6 cm škváry o velikosti zrn do 30mm, 12 škváry o
velikosti zrn 20-50mm, 6cm štěrkopísku velikosti zrn 2-15mm. Toto složení
předepisovala norma pro polopropustné podloží. 10 Takto se stavěly dvorce už za první
republiky a při dobrém oddrenážování podloží mnohde slouží dodnes. V současnosti má
podklad jednodušší složení a v případě pokládání patentní závěrečné antukové vrstvy
Sibera - Systemem stačí místo všech výše uvedených vrstev použít jen jedinou a to
škvárovou o síle cca 25 cm. Sibera - Systém má firma Sibera patentovaný u nás i
v několika zemích západní Evropy. Kvalita je vynikající, povrch méně vysychá, nepráší
a při dobré údržbě si udrží vysokou kvalitu po celou sezonu. Na dvorci se dá hrát už po
10 - 15

minutách i po velmi silném dešti. Závěrečná patentní vrstva se míchá

v míchačce z antuky, jílu a vody. Složky mají přesné dávkování chráněné patentem.
Vrstva se rozlévá na podklad a rovná do lešenářských trubek uložených přesně podle
nivelačního stroje.

Antukové dvorce mají řadu nevýhod. Po každém hraní se musí dvorce upravovat,
doba hraní se z hodiny krátí o 5-10 minut. Téměř po každém hraní, někdy i během hraní
se musí kropit. V případě sucha práší, znečišťují okolí i hráče. Každé jaro se musí
provádět generální údržba, na každý dvorec se spotřebuje 1,5 až 2 tuny antuky ( 2 000
Kč/tuna). Není ani příjemné zanášení antuky do sociálních prostor klubu. Cena jarní
generální údržby od firmy stojí cca 25 000Kč/dvorec. Značná je i celoroční spotřeba
vody na kropení. Normou je stanovena na cca 10 000 Kč za rok/kurt (kubík vody dnes
stojí cca 50 - 60 Kč). Denní spotřeba vody na jeden dvorec je 1 800 - 2 100 litrů za den
/kurt. Každý čtvrtý rok je třeba měnit umělé čáry. V areálu musí být sklad antuky, na
každé dva kurty jeden válec. Potřebná je i celá řada drobného nářadí pro údržbu a
úpravu povrchů. Nehledě na uvedené jsou antukové dvorce stále velmi oblíbené a pro
většinu klubů dostupné. Kompletní dvorec včetně podkladních vrstev a podložení nám
firma nabídne za cca 600 – 750 tisíc korun. V každém případě je antukový povrch
vhodný pro všechny kategorie tenistů, závodní i rekreační a je tradičním povrchem
nejen pro domácí soutěže, ale na antuce se hrají i světové tenisové turnaje té nejvyšší
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kategorie (French Open, Madrid, Řím…). Antuka se používá různého složení i barvy.
V USA se hraje na antuce šedozelené, v Evropě na oranžové.

Povrchy živičné
Živicí se rozumí směs asfaltu s kamenivem různých frakcí (velikostí zrn). Právě
velikost zrn kameniva rozhoduje o dělení živičných povrchů na:
-

asfaltový beton hrubý (ABH)

-

asfaltový beton jemný (ABJ)

-

litý asfalt (LA)

11

ABH - tenis se na něm hrát nedá. Obsahuje méně asfaltu a větší procento hrubého
kameniva. Říká se mu otevřený asfaltový koberec a dá se pokládat jako vodopropustný,
položená směs se válcuje a většinou slouží jako vhodný propustný podklad pro umělý
povrch.

ABJ - tato asfaltová směs obsahuje více asfaltu, méně kameniva a to jemnějších
frakcí. Je-li dobře položen a dobře uválcován, dá se na něm hrát. Je ale
vodonepropustný.

LA - je finančně nejnáročnější, neválcuje se, lije se do latí při teplotě 200 stupňů,
rychle tvrdne, od varné nádoby se dopravuje ručně ve vaničkách, je vodonepropustný a
používá se nejčastěji jako podklad pod umělé povrchy v halách. Tenis se na tomto
povrchu dá hrát. V České republice se v minulosti realizovalo několik dvorců a to jen
proto, že jiné možnosti v podstatě nebyly. Tento povrch má na pohybový aparát hráče
podobný účinek jako klasický hard povrch, jeho široké použití pro hraní není vhodné.
Spíše je používán při výstavbě víceúčelových hřišť při školách nebo na sídlištích. Cena
jednoho metru čtverečního povrchu (ABH) o síle 40 - 45 cm je cca 700 Kč/m2, při
použití ještě finální vrstvy (ABJ nebo LA) pak 1 000 - 1 200 Kč/m2. Pořizovací náklady
oproti antuce jsou výrazně vyšší, ale naopak náklady na údržbu a provoz jsou téměř
nulové.

11
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Betonové povrchy
Vybudováno jich bylo víc než asfaltových, ale jsou postupně vyřazovány
z provozu. Neustále „pracují“ pod vlivem rozdílných teplot ( v zimě –20 – v létě + 35
stupňů). Vznikají spáry a praskliny, jsou příliš tvrdé, enormně zatěžují pohybový aparát.
Nehodí se ani jako podklad pro povrchy umělé.

12

Umělé povrchy
Jejich počátky hledejme v USA, ale asi poprvé byl umělý povrch použit na OH
v Mexiku v roce 1968. Americká firma 3M tam provedla atletickou dráhu z tartanu a
byla to revoluce. Atleti na ní dosahovali na tu dobu neuvěřitelných výsledků. Tím byl
odstartován vstup umělých povrchů do sportu. Proč nacházíme rozvoj umělých povrchů
právě v USA? Důvody jsou dva. V té době USA vládly světu v technologickém i
technickém rozvoji a drtivá většina tenisových dvorců byla s povrchem betonovým
nebo asfaltobetonovým. A právě na tyto povrchy se téměř jakýkoli umělý povrch
snadno pokládá. Kdežto v Evropě převládaly antukové nebo travnaté dvorce a na tyto
povrchy bez náročné a drahé úpravy se umělý povrch položit nedal. Umělé povrchy
lákaly uživatele především pro svoji pružnost, elastičnost, barevnost, fyzikální stálost,
vysokou životnost a schopnost přizpůsobit se přáním hráčů. Umělé povrchy jsou také
mimořádně šetrné na pohybové ústrojí hráčů. Technologické možnosti výroby a
pokládky jsou dnes už tak široké, že se umělý povrch dá vyrobit prakticky na zakázku.

V 70. - 80. letech minulého století se výroba a pokládka umělých povrchů
rozvíjela mimořádnou rychlostí s výjimkou východoevropských zemí. Ty neměly
potřebné výrobní technologie a nákup na západě za valuty byl utopií. Vlastní vývoj a
výrobní možnosti zaostávaly natolik, že dodnes u nás není využíván snad ani jeden
dvorec s umělým povrchem vyvinutým a vyrobeným u nás. Ti starší si možná pamatují
na povrchy nisaplast a japex. Byly to povrchy nedokonalé, pro tenis téměř nepoužitelné
a dnes už i zapomenuté. Tak jak umělé povrchy mají oproti ostatním řadu výhod, mají
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jednu nevýhodu. Tou je cena. Pod 1 000 Kč/m2 se prakticky nedostaneme. Je to snad
jediná překážka jejich rychlejšímu rozvoji u nás. (7)

Ve světě se opravdu hraje na všem možném. Pro vrcholový tenis jsou
vyhledávanější rychlejší a tvrdší povrchy. Sice více namáhají těla hráčů, ale výrazně
zrychlují a zkracují hru. Výkonnostní a rekreační tenisté dávají přednost měkčím a
pomalejším povrchům. I slabší hráči na nich snáze udrží míč ve hře a tělo hráče není
tolik namáháno. Umělé povrchy lze rozdělit podle mnoha hledisek: podle druhu
podkladu (propustný, nepropustný), geometrie pohybu míčku, venkovní a vnitřní,
rozlišují se podle způsobu pokládky apod. Ať už je dělíme jakkoli, jedno mají společné:
pokládají se vždy na živičný povrch a to buď na ABH, ABJ nebo LA. Pokud je podklad
vodopropustný, voda filtruje dále do podloží, podklad vodonepropustný vyžaduje
předepsaný sklon povrchu k odtoku povrchové vody do žlábku. Umělé povrchy se dají
obecně rozdělit na: 13
-

stěrkované

-

lepené pomocí umělohmotných pásů

-

pokládané finišerem

-

povrchy z umělé trávy, koberce

Stěrkované povrchy jinak nazývané hard court
Na ABJ se nanáší několik vrstev stěrek. Jejich počet určuje tvrdost povrchu a tím i
rychlost míče. Příklady stěrkovaných povrchů:
-

DECOTURF- hraje se na něm US OPEN

-

PLEXIPAVE X- předchůdce DECOTURFU

-

TENIS- LIFE- španělský povrch

-

GREEN SET- francouzský povrch

Tyto povrchy nelze pokládat na betonový podklad. Je nestabilní a praská. Cena je
1000-1100 Kč/m2. Tento povrch je opravdu tvrdý, vhodný především pro vrcholové
hráče při přípravě na turnaje ATP a WTA.
13
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Povrchy lepené pomocí umělohmotných pásů

Poměrně jednoduchá a rychle proveditelná technologie. Hotové pásy z gumy,
polyuretanu nebo z jiných speciálních materiálů se lepí na podklad ABJ nebo ABH
speciálním lepidlem. Problém bývá ve spojích, jejich případné nerovnosti nebo
rozlepování a třepení se obtížně opravuje. Použití na venkovních dvorcích je nevhodné
a je nutno počítat s poruchami přilnavost a rychlejšímu opotřebení. V halách tento
problém odpadá. Povrch kopíruje nerovnost podkladu.

Příklady lepených povrchů:
-

MONDO - Itálie

-

REGUPOL - Německo

-

SYN PAVE - Austrálie

-

MARCA-TENNIS - Německo (tyto povrchy nejsou vyráběny jako pásové, ale
kobercové)

-

TARAFLEX

-

PLAY IT
Tyto povrchy jsou považovány za relativně rychlé ale měkčí s cenou 1000-2000

Kč/m2.

Povrchy pokládané finišerem
Zajímavé a vyhledávané povrchy především pro trénink a přípravu mládeže, jsou
velmi trvanlivé (20-25 let), pomalejší, elastické, vhodné i pro závodní hraní, ale
nepoužívají se při turnajích ATP a WTA. Technologie pokládky garantuje absolutní
rovinatost, povrch je bez spojů, geometrie pohybu míče i pohyb hráče je podobný
antukovému povrchu. Příklady těchto povrchů:
-

DUROFLEX EPDM – Švýcarsko - ČR

-

DUROFLEX VPU – Švýcarsko - ČR

-

DUROPUR EPDM – Švýcarsko - ČR

14
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Cena se pohybuje od 1350- 1750 Kč/m2.

Povrchy z umělé trávy a koberce

Do těchto povrchů se používá vsyp křemičitého písku a nebo gumového
granulátu, tyto povrchy se nelepí k podlaze. V současné době patří k nejoblíbenějším
povrchům. Geometrie pohybu míče i timing a pohyb hráče se nejvíce přibližují hře na
antuce. Koberce se dopravují na místo stavby v rolích o šíři cca 4 metry. V jedné roli
bývá 35-40 běžných metrů. Po rozvinutí se pásy spojují pomocí speciální pásky o šíři 30
cm. Koberce se dodávají přesně na míru v požadované barvě a jsou už z továrny
nalajnovány. Barevnost může být od zelené, přes oranžovou a červenou až k modré.
Běžně se barva kurtu liší od barvy koberce kolem dvorce. Koberce se nelepí, na podklad
jsou tlačeny vahou vsypu (25-27 kg/m2). Tento umělý povrch umožňuje dokluz hráče a
za mokra neklouže. Vyžaduje minimální údržbu. Každé tři roky se doporučuje vyčištění
koberce a písku pomocí speciálního vysavače. Zatím jediný stroj dovezený do ČR
vlastní firma SPORT- TECHNIK- BOHEMIA.(11) Nevýhodou je, že se na těchto
površích nehrají turnaje ATP a WTA, ale jen turnaje ITF. Cena za m2 je 1000-1200 Kč.
Příklady těchto povrchů:
-

LANO – WIMBLEDON - Belgie

-

LANO – TOURNAMENT - Belgie

-

DLW - Německo

Dvorce travnaté
Přírodní trávu vyhledává nejméně investorů i hráčů. Patří ale k více než staleté
historii tenisu. Oblibu v trávě našli především Angličané, kde je pěstování trávníku
národní tradicí. Pěstování kvalitní trávy nahrává i „anglické“ počasí. Časté deště,
vlhkost, mírná zima. Na trávě se dnes už hraje jediný Grand Slam a to Wimbledon.
Nikdo si nedovede představit, že by se hrál Wimbledon na jiném povrchu. Další rozvoj
přírodní trávy se ale nepředpokládá. Pěstování anglického trávníku je věda, pořízení

velmi drahé, pokládání i denní údržba velmi náročné, spotřeba vody vysoká a tento
povrch by byl pro většinu našich správců strašákem. U nás jsou zřejmě pouze tři
travnaté dvorce. Jeden u Jana Kodeše a dva ve Středisku vrcholového sportu
v Nymburce. Vybudování travnatého dvorce je velmi náročné. Pod hracím vegetačním
povrchem musí být vybudována nákladná podkladní drenážní vrstva s potřebnými
spády. Jen pro vegetační vrstvu normy doporučují:

15

20% půda, 25% písek o zrnění

1,5mm, 35% písek o zrnění 0,02 - 1mm a 20 rašelina. Tloušťka této vrstvy musí být po
zhutnění 60% 12 - 15 cm. Pro travní směs se doporučuje složení: Poa pratensis 70%,
Cynosorus Cristatus 20%, Phleum Nodosum 5% a Phleum Pratense 5%. Z toho
vyplývá, že i namíchání travní směsi není nic jednoduchého. Povrch lze pokládat také
z drnů vypěstovaných v zahradních podmínkách a nebo využít hydroosev. Velkou
nevýhodou těchto povrchů je, že po častém hraní se dvorec musí na dlouhou dobu
vyřadit z provozu a vyšlapaný povrch opravit. Cena za m2 bez podkladních vrstev je cca
2 500 Kč. Spotřeba vody je cca 1200 - 1400 litrů na kurt/den.

Za zmínku stojí ještě povrch PAVITEX. Jeho pokládku nabízí firma Funny Sport.
Je to zatím jediný koberec, který lze položit na speciálně upravený zemitý povrch. Na
stávající antukový povrch se položí a zhutní dvě vrstvy štěrkodrtě (1. o zrnění 4 - 8 mm,
druhá 0 - 4 mm) o celkové síle 5-8 cm. Na takto upravený a perfektně znivelovaný
povrch se položí povrch Pavitex. Konečná cena za takto upravený dvorec je 300 - 400
tisíc korun. Firma dává garanci 10 let. Tento povrch se hodí realizovat u soukromých
rezidencí nebo v chatových oblastech. Geometrie odskoku míče a pohyb hráče se
přibližuje antuce. Lze hrát i za deště. Výhodou je, že v případě likvidace dvorce se
nemusí složitě a draze odstraňovat betonový nebo asfaltobetonový povrch.

Základní orientační technické ukazatele pro jednotlivé povrchy
Všechny ukazatele jsou uvedeny pro jeden dvorec včetně výběhů 18,27m x
36,57m, tj. 668,13 m2, pro rekreační hraní a pro závodní hraní rozměry 20m x 40m, tj.
800m2.

16
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Antukové povrchy:
-

antuka 0-1 mm- 3,341 m3

-

antuka 0-3 mm- 16,703m3

-

škvára, štěrk 16-32 mm- 40,1 m3

-

škvára štěrk 32-63 mm- 80 m3

-

štěrkopísek 0-16mm- 40 m3

Antukový dvorec s patentní vrstvou:
-

antuka 0-1 mm- 3,3m3

-

škvára 0,2- 10 mm- 28 m3

-

cihelná hlína- 5,6 m3

-

škvára netříděná 100 m3

-

štěrkopísek 0- 16 mm- 40 m3

Asfaltový povrch ABH, ABJ, LA:
-

litý asfalt 0-8 mm- 20m3

-

asfaltový beton hrubozrný-34m3

-

štěrk 32-63mm a štěrkodrť 0-63 mm- 100m3

-

štěrkopísek 0-16mm- 40 m3

Betonový povrch:
-

cementový potěr- 20m3

-

beton- 54m3

-

štěrk 32-63mm, štěrkodrť 0-63mm- 80m3

-

štěrkopísek 0-16mm- 40m3

Konstrukce s povrchem umělým (údaje se liší podle druhu povrchu)
-

umělý povrch 668, 13 m2

-

asfaltový beton jemnozrnný 0-8 mm- 20 m3

-

asfaltový beton hrubozrnný 34 m3

-

štěrkodrť 0-63mm- 100 m3

-

štěrkopísek 0-16mm- 40m3

Přírodní tráva
-

půda- 20 m3

-

písek 1-5 mm- 5m3

-

písek 0,02-1mm- 35 m3

-

rašelina 20 m3

-

škvára, štěrk, štěrkodrť 0-63mm- 100m3

3.11.2.

Dětský kurt a hrací stěna

V klubech s více dvorci a je-li v provozu dětská školička, se doporučuje
vybudovat hřiště pro pálkový a nebo minitenis. Pro tyto účely jsou vhodné povrchy
umělé, není nutná údržba, ale dá se hrát i na antukovém dvorci. Hrací rozměry jsou
variabilní, osvědčil se rozměr 5 x 10, s výběhy 9 x 18m, čtyři hřiště se tak mohou vejít
na jeden normální kurt. V prodeji jsou i kompletní sady míčů, raket a sítí. 17

Tenisová cvičná hrací stěna je v tenisových areálech nezbytností. Poslouží
začátečníkům stejně jako rekreačním a závodním hráčům. Šířka by měla odpovídat šířce
dvorce na dvouhru, výška alespoň 3m a výběhy asi jako polovina dvorce. Cvičná stěna
by měla být oboustranná, s vyznačenou sítí a měla by být vybavena ochranným
pletivem. Může být cihelná s omítkou, betonová nebo panelová.

3.11.3.

Provozní objekty

Velikost a skladba provozních objektů je zcela atypická prakticky u každého
tenisového klubu. Rozdílné jsou počty členů, závodních hráčů, počty dvorců, roli hraje i
sezonní či celoroční hraní i velikost pozemku, na kterém je areál umístěn. Zatímco pro
výstavbu průmyslových, bytových nebo jiných zařízení existují velmi přísné normy na
17
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potřebné plochy sociálního a provozního zázemí, pro sportovní areály tyto normy zatím
chybí. Provozní objekt musí splňovat alespoň minimální požadavky na:
a)

velikost a vybavení šaten a sociálního zázemí,

b)

klubovní místnosti, kancelářské místnosti

c)

prostory určené k pronájmu,

d)

případné umístění rehabilitačních prostor, posilovny a sauny,

e)

restaurace, občerstvení

Ad a) Je nutno dbát na oddělení sociálního zázemí dámského a pánského. V rámci
možností se doporučuje oddělit tyto prostory i pro mládež. Doporučuje se oddělit i
samostatné zázemí pro závodní hráče, případně pro hostující týmy. Velikost a počet
toalet je dán normou, je nutné počítat se špinavým a čistým vchodem, je nutno vydělit
prostor pro umístění skříněk. Jejich počet je individuální, zpravidla by jich mělo být
50% z počtu členů. Je třeba počítat se samostatnými uzamykatelnými prostorami pro
hostující týmy. Teplá a studená voda je samozřejmostí.

Ad b) Tenis je společenskou záležitostí, je nutno počítat s vhodnou klubovnou
vybavenou moderními komunikačními prostředky. Klubovna slouží zároveň ke konání
společenských akcí.

Ad c) Vhodným zdrojem příjmů klubu může být i pronájem kancelářských nebo
společenských prostor.

Ad d) V dnešní době by měl klub, v němž má svoje místo závodní tenis, vybaven
rehabilitačními prostorami, které mohou být i pronajímány a být tak dalším zdrojem
příjmů.

Ad e) Vybudování prostor pro občerstvení je samozřejmostí. Případná restaurace má
smysl pouze tehdy, může–li sloužit i pro veřejnost, ne pouze pro členy klubu, což bývá
často velmi složité.

3.11.4.

Příjezdová komunikace a dopravní řešení uvnitř areálu

Je nutno počítat s tím, že do prostor tenisového areálu se většina členů dopravuje
autem. Příjezdová komunikace by měla končit v parkovacím prostoru, počítá se
s viditelným dopravním značením. Nezanedbatelnou bývá i potřeba vybudování
chodníků. Vjezd na parkoviště by měl být řešen omezujícími dopravními značkami,
nebo automatickými závorami. Optimální velikost parkoviště je dána budoucím
provozem a počtem dvorců. Pro areál s osmi kurty je nutné počítat s cca 30 - 40
parkovacími místy, tj. s 300- 400 m2. Parkoviště by mělo být osvětleno.
Problém řešení příjezdové cesty a parkoviště je většinou dán možnostmi v dané
lokalitě.

3.11.5.

Tenisové haly

Ještě před 40ti až 50ti lety se tenistům o halách mohlo jen zdát. Martina
Navrátilová jako žákyně mohla v zimě trénovat maximálně 2-3 krát týdně v tehdy
jediné tenisové hale v Praze, na Klamovce. Prostředí v ní nebylo příliš důstojné, ale pro
pražské talentované tenisty neskutečný poklad. Dřevěná hala, prakticky nevytápěná,
špatně větraná a osvětlená, antukové dvorce a stařičké sociální zázemí, to vše už je
dávno minulostí. Dnes si snad žádný tenisový klub střední velikosti bez zastřešení
alespoň jednoho dvorce nedovedeme představit. Každý rok jich přibývají desítky. Jejich
výstavba však není tak úplně jednoduchou a levnou záležitostí. Je dobře, že trh nabízí
celou řadu technických řešení, od nejjednodušších a také nejlevnějších až po ty
nejmodernější haly 21. století. Investor by měl vzít na vědomí, že ty nejlevnější
nebývají v provozu nejvýhodnější. Haly se v zásadě dělí
podle konstrukčních systémů na: (10)

A. haly pevné
B. haly přetlakové
C. haly s posuvnými segmenty
D. haly s otevírací střechou

A. Haly pevné
Umožňují dokonalé hraní, mívají moderní zázemí, jsou perfektně osvětlené,
vybavené vzduchotechnikou, případně klimatizací, s přijatelnými provozními náklady.
Nevýhodou bývá vysoká pořizovací cena, relativně dlouhá doba výstavby i
problematická návratnost investice. Pevné haly se dělí především podle způsobu
zastřešení na:

1.

haly zastřešené pomocí lepených dřevěných lamel. Na lamely je připevněn

dřevěný rošt, položena tepelná izolace a plechová střecha. Lepenými prvky lze
překlenout prostor o šířce i více než 100 metrů. Nosníky jsou nehořlavé, nepodléhají
plísním nebo hnilobě, nevyžadují žádnou následnou údržbu, konstrukce tlumí zvuk, je
architektonicky příjemná. Střechy jsou většinou obloukové, ale lepené prvky dovolují
nejrůznější konfigurace. Lze jimi zakrýt jakýkoli počet dvorců, nehořlavost je zajištěna
lepením prken nehořlavými syntetickými lepidly. Tyto konstrukce nejsou levné,
zastřešení jednoho dvorce bez základů pořídíme za 5,5 až 6,5 mil. korun. Tyto haly jsou
realizovány například v Club Hotelu Praha - Průhonice, TK Prostějov, TK Precolor
Přerov, SK Oáza Praha atd.

2.

Ocelové haly. V České republice a ve světě jsou zcela běžné a stále velmi

používané. Ocelové prvky dokážou vytvořit jakýkoli tvar střechy, na nosné prvky,
většinou příhradové nosníky, je pokládána sendvičová konstrukce střechy. Příhradová
konstrukce není pro tenis nejvhodnější, ruší hráče a nevytváří klidné akustické prostředí.
Nevýhodou je i nutnost trvalé údržby (nátěry, protipožární postřiky). Zajímavá hala
tohoto typu je postavena v Praze - Zličíně od výrobce KROMEXIM. Ocelové haly
rámové dodává například firma VELDA. Zastřešení jednoho dvorce pořídíme za cca 57 mil. korun.

3.

Železobetonové haly. Jsou spíše výjimkou. Strunobetonové nebo předpjaté

železobetonové prvky jsou těžké, trámy nebo průvlaky o délce max. 20m se obtížně
dopravují na místo montáže. Váha konstrukce abnormálně zatěžuje a prodražuje
základy. Výhodou je dlouhověkost a minimální údržba. Hala tohoto typu s dřevěnými
podhledy byla postavena firmou SportTechnikBohemia v Českém Krumlově. Cena této
konstrukce se pohybuje v rozmezí 6-8 mil. korun.

4.

Unikátní tenisové haly. Samonosná hala, kterou dodává společnost Arch Global

vychází z finského technického řešení SUOMI. Hala se vyrábí přímo na místě. Plechy o
rozpětí až 40 m ohýbá speciální zařízení. Dnes se nabízí systém HALL, STEEL,
ROOF. Výhodou je rychlost stavění (2-3 měsíce ke kolaudaci), vlastní halu lze postavit
za týden, lehkost konstrukce nepotřebuje složité základy, haly jsou dodávány ve 100
barevných odstínech, není nutná žádná následná údržba. Cena zastřešení jednoho
dvorce (18 x 36m) je cca 4,5mil korun. Orientační provozní náklady této haly za jednu
sezonu (topení a osvětlení) jsou cca 60 tisíc. V Čechách a na Moravě jich firma
postavila již více než 200 (např. Špindlerův Mlýn, Sokolov, Trója, Letňany)

5.

Haly tvořené pevnou konstrukcí s nataženou plachtovinou. Setkáváme se s nimi

výjimečně (Spoje Praha, Světlá nad Sázavou) tyto haly spojují některé vlastnosti
pevných a přetlakových hal. Snad jedinou výhodou je, že pro udržení tvaru není nutné
trvalé zapojení vzduchotechniky. Nelze je v létě demontovat, mají trvalé základy, což
vyvolává nutnost získání stavebního povolení, je nutná trvalá údržba. Cena bývá vyšší
než u přetlakových hal.

Obrázek 2: Pevná hala PUPP TENIS RESORT

Zdroj: Magazín Tenis, č. 5/1999, str.28 T/Production, 1999

B.

Haly přetlakové

Jsou mimořádně vyhledávané, rychle realizovatelné, cenově dostupné, provozně
jednoduché, snadno demontovatelné a skladovatelné, nevyžadují stavební povolení.
Nevýhodou je menší hrací komfort, trvalý přetlak nemusí vyhovovat všem hráčům, je
nutno počítat s vyššími provozními náklady (topení a vytváření přetlaku), jsou
problémy při vypojení elektrického proudu, nebo silném větru a hustém sněžení.
Nevýhodu je i omezená životnost - cca do15 let. Dnes se dodávají haly jedno, dvou
nebo i víceplášťové. Povrch dvorce může být jakýkoli, antukový vyžaduje údržbu jako
v létě, v opačném případě ztrácí na kvalitě. Téměř všechny přetlakové haly se na léto
demontují. Jednou plachtou lze překrýt i několik dvorců (LTC Modřany 2005, SK
Aritma Praha, 1. ČLTK Praha). Velkou výhodou je rychlost realizace a cena. Včetně
vzduchotechniky, topení, osvětlení a kotevních prvků a vchodových dveří lze halu
pořídit za 1,5-2,5 mil. korun. Ta nejlevnější hala se dá pořídit i za 1 milion korun.
Nejznámějšími výrobci a dodavateli přetlakových hal jsou TECHTEX, INTERHALL,
ESA INTERPLAN, Sport Technik Bohemia. Zajímavá je i návratnost této investice. Při
maximálním využití a úsporném provozu se nám vložené prostředky vrátí už za 6 - 10
let. (10)

Obrázek 3: Přetlaková hala

Zdroj: Foto autora

C.

Haly s posuvnými segmenty

Realizují se zcela výjimečně. V Praze ji postavil a provozuje na Smíchově pan
Strnad, otec bývalé reprezentantky Andrey Strnadové. Dřevěné obloukové panely nebo
díly se posunují po kolejích na kratší strany dvorce. Na zimu se vysouvají a spojují,
v létě se po kolejích zasouvají. Posouvat je možné tyto díly i v případě dlouhodobého
deště. Celá manipulace zakrytí dvorce trvá 10-15 minut. (10)

D. Haly s otevírací střechou

Tyto unikátní haly jsou budovány pouze pro mimořádné tenisové události. Jsou
velmi drahé, technicky složité a náročné na realizaci. Nejznámější je hala v Pekingu pro
LOH 2008, zastřešení centrálního dvorce pro Australian open, US Open a letos i nově
v Londýně ve Wimbledonu. O podobném zastřešení uvažuje i Český tenisový svaz pro
centrální dvorec na Štvanici.

U všech výše uvedených hal je třeba velmi seriozně posuzovat otázky
geometrických rozměrů, osvětlení, vzduchotechniky, klimatizace, případné umístění
tribun, řešení skladových a údržbářských prostor, optimální výšky haly, je nutno
věnovat pozornost akustickému prostředí apod. Při projektování nelze ani toto podcenit.

Obrázek 4: Hala s otevírací střechou. Studie centrálního dvorce v Praze na Štvanici

Zdroj: Studie na přestavbu centrálního dvorce v Praze na Štvanici

Obrázek 5: Centrální dvorec na Australian Open v Melbourne. Stadion s otevírací
střechou

Zdroj: Oficiální webová stránka Australian Open,WWW:<
http://www.australianopen.com/en_AU/news/articles/2009-0614/200906141244950883930.html>

4.

Metodologie
Při zpracování této diplomové práce byly použity metody pozorování, popisné

analýzy, a telefonického a osobního dotazování.

4.1.

Pozorování
Pozorování je založeno na záměrném cílevědomém a plánovitém sledování jevů

a procesů bez toho, aby pozorovatel do daných jevů jakkoli zasahoval. Výhodou je, že
není závislé na ochotě spolupracovat vyplňovat dotazníky nebo odpovídat na otázky.
Pozorování nestandardizované- je určen cíl pozorování a pozorovatel má volnost
v dalším průběhu.
Pozorování standardizované- je přesně určeno plánem co a jak má pozorovatel
sledovat, plány by se neměly nijak měnit.
Pozorování se dále dělí na zjevné, skryté a zúčastněné a nezúčastněné. Díky
pozorování lze velmi snadno získávat a shromažďovat informace v dané problematice.

4.2.

Popisná analýza
„Popisná analýza je při výzkumných projektech nejčastěji používanou metodou.

Představuje souhrn metod vycházejících jak z primárních tak sekundárních údajů a
umožňuje tato data komentovat. Účelem tohoto výzkumu je poskytnout přesnou
informaci o konkrétních aspektech zkoumaného prostředí.“18
Postup popisné analýzy:
1. Stanovení cíle
2. Vyhledání obsahových jednotek, vytyčení určitého problému, který budu
vzhledem ke stanovenému cíli sledovat
3. Určení souboru materiálů
4. Čtení
18

MATĚJČKOVÁ, Veronika. Sportovní potápění v nabídce českých cestovních kanceláří. [s.l.], 2007. 95
s. FTVS UK Praha. Diplomová práce.

5. Systematické sledování
6. Postupné zaznamenávání výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek, grafů
7. Rozbor a hodnocení

4.3.

Osobní a telefonické dotazování
Je jedním z nejtradičnějších typů dotazování, je založeno především na přímé

komunikaci tazatele a respondenta. Existuje zpětná vazba, což je velkým přínosem, je
možné použít motivační prvky a dostat od respondenta odpovědi na naše otázky.
Využívá se tří druhů osobního dotazování- standardizované, polostandardizované a
nestandardizované. Postupuje se od přesně formulovaných otázek, které mají pevné
pořadí až po volný rozhovor bez osnovy.

Telefonické dotazování má mnoho společného s osobním, ale chybí zde kontakt
tazatele a respondenta, rozhovor může být kdykoli velmi jednoduše ukončen a mnohem
složitěji se motivuje k odpovědím. Výhodou je rychlost a nižší náklady na získání
informací. Při tomto druhu dotazování musíme také počítat s tím, že respondent ne vždy
pochopí správně naši otázku.

Standardizovaného dotazování bylo využito k získávání informací týkajícího se
výstavby a provozu pevné haly. Dotazování bylo vedeno podle přesně stanovených
otázek. Respondentem byl Ing. Antonín Štembera, jednatel firmy Arch- Global.

Nestandardizovaného dotazování bylo využito při sběru informací týkajících se
nákladů na výstavbu a provozování areálu s Mgr. Janem Zlesákem, předsedou LTC
Modřany 2005.

Telefonického dotazování bylo využito pro sběr informací týkajícího se úpravy
antukových dvorců, rozhovor byl veden nestandardizovanou formou s panem
Jaromírem Siberou.
Z dotazování byly využity pouze nejdůležitější informace a cenné rady, které byly
následně použity ke zpracování projektu.

5. Projekt nové výstavby tenisového areálu TK Komořany
Před začátkem úvah je nutné si odpovědět na otázky, které se týkají provozu
areálu a jeho výstavby. Areál by měl být optimálně velký a obsahovat vše pro dobré
sportovní vyžití, aby naplnil představy ve sportovní oblasti i v oblasti ekonomiky
provozu.

Na co je nutné nalézt odpovědi:
1. Komu má tenisový areál především sloužit?
2. V jakém místě chceme areál realizovat, máme už vhodný pozemek vyhlédnutý nebo
pozemek dokonce už vlastníme?
3. Jaká je spádová oblast případných zájemců o nabízené služby?
4. Předpokládáme provozovat areál sezónně (duben- říjen) nebo celoročně?
5. Budeme nabízet služby i pro výchovu nejmenších tenistů (tenisové školičky)?
6. Jaké doplňkové služby chceme nabízet (bowling, squash, badminton, sauna, fitness,
prodejnu sportovních potřeb, restaurace, klubové a školící prostory)
7. S jakým způsobem financování a s jakou návratností počítáme?

Ad 1. Záměr předpokládá vybudování areálu pro 250 - 350 členů se zaměřením na
rekreační tenis (cca 200 členů), závodní tenis- ml. žáci ,st. žáci, dorost, dospělí, cca 60 80 hráčů, dětská školička (baby tenis , minitenis- 60 - 80 dětí), pronájem dvorců pro
veřejnost - 50 - 60 hostů denně.

Ad 2. Pozemek není ve vlastnictví, v úvahu připadá pozemek v Praze- Komořanech,
který je ve vlastnictví MČ Praha 4 a je určen k prodeji. Magistrát má v tomto místě
zájem na vybudování sportoviště, protože je obsažen v územním plánu.

Dá se

předpokládat, že cena pozemku bude asi čtvrtinová oproti tržní ceně pozemku v této
lokalitě. Veškeré inženýrské sítě jsou dobře dostupné, jsou vedeny v Komořanské ulici,
takže nebudou potřeba dodatečné náklady na přivedení sítí z velké vzdálenosti.

Ad 3. V bezprostřední blízkosti nejsou žádné tenisové dvorce, nejbližší konkurence je
HAMR SPORT (cca 5 km) a LTC Zbraslav (cca 5 km). HAMR SPORT je čistě
komerční zařízení a bude konkurencí pouze v pronájmu dvorců pro veřejnost a

v poskytování doplňkových služeb. Kromě tenisu nabízí velké množství sportovního
vyžití. Není ale tradičním tenisovým klubem, funguje pouze za účelem podnikání, nemá
členy. LTC Zbraslav je menší klub s tradicí, který by ale neměl náš investiční záměr
nijak ohrožovat.

Spádová oblast je velká, pozemek se nachází 200m od zastávky tramvaje a
v bezprostřední blízkosti zastávky autobusu. Funguje pravidelná doprava z okolních
sídlišť (Hodkovičky, Libuš, Kamýk, Lhotka). Nachází se v klidové zóně, v rekreační
části Prahy vedle Vltavy a Modřanského lesa. Po napojení sjezdu ze silničního obchvatu
Prahy bude areál dostupný po spojce dálnic D1 a D5 téměř z celé východní, jižní a
západní části města. Areál bude nabízet velké parkoviště pro cca 35 vozidel.

Ad 4. Areál bude provozován celoročně. Od dubna do října na sedmi venkovních
antukových dvorcích, od listopadu do března ve dvou halách. Přetlaková hala bude
postavena na třech antukových dvorcích, pevná hala typu Arch Global bude s umělým
povrchem LANO WIMBLEDON.

Ad 5. Budou nabízeny služby spojené s trénováním nejmenších dětí. Předpokládají se
tenisové školičky pro děti od 4 let a jejich následnou přípravou na minitenisové a
babytenisové turnaje, které se budou také pořádat. Tenisové školičky jsou velmi
zajímavé z ekonomického hlediska a zároveň dovolují vychovávat vlastní budoucí
závodní hráče.

Ad 6. Vzhledem k velké finanční náročnosti a omezenému rozpočtu nebude zatím
možné realizovat posilovnu, krytý bazén ani jiné regenerační nebo relaxační zázemí,
jako je bowling, squash atd. V hlavní budově se bude nacházet restaurace, klubovna,
sociální zařízení, sauna s ochlazovnou, kanceláře k pronájmu. Menší Tenis - servis
s prodejnou tenisových potřeb bude umístěn v dočasné provozně- sociální budově po
uvedení do provozu hlavní budovy. Bazén bude pouze relaxační, venkovní, pro použití
v letní sezoně.

Ad 7. Areál bude financován z vlastních prostředků. Vzhledem k výši úrokových sazeb
u bank, by byl areál financovaný z úvěru a při předpokládaném způsobu provozu, kdy

bude upřednostňováno rekreační hraní našich členů, výchovu dětí a hru závodních
hráčů, prakticky ekonomicky nenávratný.

5.1.

Objektová skladba
Areál TK Komořany bude obsahovat tyto objekty:

a) 7 antukových dvorců
b) přetlakovou halu na třech dvorcích
c) dočasný provozně sociální objekt
d) sociálně provozní a administrativní budovu
e) parkoviště a příjezdovou komunikaci
f) venkovní oplocení a vnitřní oplocení okolo dvorců
g) kanalizační přípojku venkovní
h) kanalizaci uvnitř areálu
i) dešťovou kanalizaci
j) elektro přípojku
k) rozvod elektro uvnitř areálu
l) přípojku vody
m) rozvod vody uvnitř areálu
n) plynovou přípojku
o) rozvod plynu uvnitř areálu
p) sadové úpravy a dětský koutek
q) osvětlení areálu
r) kontejnery na uskladnění přetlakové haly
s) vybavení areálu
t) pevnou halu Arch Global pro jeden dvorec
u) relaxační bazén

5.1.1. Antukové dvorce
V areálu TK Komořany bude provozováno 7 antukových dvorců. Rozměry
dvorců jsou pro dvouhru 8,23m x 23,77m, pro čtyřhru 10,97m x 23,77m, mezinárodně
požadované rozměry výběhů jsou 3,66m do stran a 6,4m za základní čarou. Rozměry
pro jeden dvorec tedy budou 36,57m x 18,29m = 668,86 m2.

Dvorce budou s antukovým povrchem, výstavbu zajistí firma SIBERA. Tato firma
má patentován SIBERA SYSTÉM, což je speciální patentní vrstva z antuky smíchaná
v míchačce s jílem a vodou a rozprostřena litím na škvárový podklad. Dvorce od této
firmy jsou velmi kvalitní, při suchu méně práší, po vydatném dešti se dá během 15- 20
minut hrát. Při dobré údržbě jsou kurty v dobré kvalitě celou sezonu a vyžadují
každoročně na jaře méně náročnou úpravu.

5.1.2. Technické parametry přetlakové haly
Přetlaková hala bude součástí areálu především vzhledem k relativně nízkým
pořizovacím nákladům, s možností zastřešení tří dvorců najednou. Pevná hala by byla
přes léto nevyužívaná a byla by finančně velmi náročná. Další výhodou přetlakové haly
je to, že není potřeba stavět nové dvorce, hala se postaví přes antukové dvorce, které
budou využívány přes léto. Na nafukovací halu není potřeba stavební povolení, takže
doba výstavby se značně zkrátí. S pevnou halou Arch Global tak budou v areálu 4
zastřešené dvorce, což bude poskytovat velmi dobré podmínky i pro zimní provoz
areálu.
Technické parametry přetlakové haly: 19
Rozměry haly na překrytí tří dvorců jsou 54m x36m x9,2 m
Příkon tlakových ventilátorů 2x 3 kW
Množství vzduchu 16 500 m3/hod
Výkon topení 300 kW/hod
Příkon osvětlení 16,5 kW
Kompletní cena haly bez DPH 3,2 mil Kč

Přetlaková hala se vždy na jaře musí zbourat a přes léto bude uschována
v kontejnerech, které budou umístěny ve vhodné části areálu. Na podzim se hala opět
postaví. Postavení i zbourání haly je proveditelné za 2- 3 dny.
Kontejnery na třídvorcovou halu zabírají plochu cca 40 m2.
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VOPIČKA, Milan. Sport Technik Bohemia : Stavby na klíč. [s.l.] : [s.n.], [2004]. 30 s.
Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z WWW: <www.sport-technik.cz>.

5.1.3. Dočasný provozní objekt
V dočasném provozním objektu (který bude sloužit i jako dočasné zařízení
staveniště) bude pouze kantýna a malé sociální zařízení (šatna mužů a žen, včetně sprch
a toalet) a bude sloužit pouze po dobu, než se postaví objekt hlavní sociálně provozní a
administrativní budovy. Počítá se s tím, že terénní úpravy, vybudování přípojek a
vnitřních sítí, provedení oplocení a výstavba venkovních dvorců může být realizována
během půl roku. Hned poté bude možné díky dočasnému provozně-sociálnímu zařízení
zahájit provoz a postupně realizovat výstavbu patrové hlavní budovy. Dočasný objekt
bude mít rozměry cca 6m x 10m = 60m2.

5.1.4. Sociálně-provozní budova
Jedná se o dvoupatrovou nepodsklepenou budovu s terasami, ze kterých bude
výhled na všechny dvorce. V maximální míře budou použity klasické stavební materiály
sklo a dřevo. V prvním patře budou prostory pro hráče a návštěvníky restaurace, ve
druhém patře kanceláře, které budou určeny k pronájmu. 20

V prvním nadzemním podlaží bude umístěno:
-

přípravna jídel a kuchyně (50m2)

-

restaurace s recepcí (70m2)

-

WC muži (8m2)

-

WC ženy (8m2)

-

Šatna muži (10m2)

-

Umývárna muži (7m2)

-

Sauna (10m2)

-

Příruční sklad- úklid (4m2)

-

Kotelna- technická místnost (8m2)

-

Šatna ženy (8m2)

-

Umývárna ženy (7m2)

-

Bazénová místnost (51m2)

-

Na obou stranách terasy (2 x 72,5m2= 145 m2)
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LTC Modřany 2005, Mgr. Zlesák Jan, Projektová dokumentace k výstavbě tenisového areálu,
Stavoconsult, a.s. 2005

Délka objektu 33m, šířka 10m, celková plocha přízemí s plochami 330 m2,
celková plocha teras 145 m2.

Ve druhém patře se předpokládají vybudovat kanceláře, které budou sloužit
k pronájmu a budou tak tvořit další příjmy klubu. Druhé patro má stejnou zastavěnou
plochu jako první podlaží, tj. 10x33m=330 m2.

V nadzemním podlaží bude umístěno:
-

Kancelář 1 (45 m2)

-

Kancelář 2 (16m2)

-

Kancelář 3 (18,7m2)

-

Kancelář 4 (15m2)

-

Kancelář 5 (11m2)

-

WC (15m2)

-

Zasedací místnost (77m2)

-

Terasy (2x21,6 = 43,2m2)

Předpokládané náklady na výstavbu jsou uvedeny níže v přehledu a rovnají se
19,8 mil. Kč bez vybavení kuchyně a kanceláří k pronájmu.
Obrázek 6: Studie provozního objektu, LTC Modřany 200521

Zdroj: LTC Modřany 2005, Zlesák Jan, Projektová dokumentace k výstavbě tenisového areálu,
Stavoconsult, a.s. 2005
21

Studie provozního objektu LTC Modřany 2005 byla využita z hlediska velké podobnosti se zamýšlenou
hlavní budovou v TK Komořany.

5.1.5 Parkoviště
Parkoviště bude mít kapacitu cca 34 vozů a jeho rozloha bude 340 m2. Příjezdová
komunikace bude cca 90m dlouhá a 6m široká. Povrch bude štěrkový.

5.1.6. Venkovní oplocení a vnitřní oplocení dvorců
Oplocení areálu bude provedeno po celém obvodu z ocelových rámových dílů o
výšce 3m. Celkový obvod areálu je cca. 480 m, tvar pozemku je téměř obdélníkový o
stranách 187m x 53m. Nad rámovým pletivem budou nataženy dvě řady ostnatého drátu
(ochrana proti násilnému vniknutí). Jediná vstupní branka a vrata budou při vjezdu a
výjezdu z hlavní ulice. Počítá se s elektronickým otevíráním a zavíráním. Pletivo bude
potaženo umělým povrchem (guma nebo PVC) bez nároků na provádění údržbových
nátěrů v příštích letech. Rámy budou pevně vetknuty do obvodového betonového límce.
Mezi jednotlivými dvorci budou nízké plůtky o výšce 1,2m a délce 4,8m (za každou
základní lajnou, tj. 10 ks.). Vlastní dvorce, v místech, kde nepřiléhají k venkovnímu
oplocení, budou obehnány ze stejných plotových rámů, se samostatnými vstupními
vrátky na každý dvorec.

5.1.7. Kanalizační přípojka venkovní
Přípojka bude napojena na kanalizační stoku DN 800, která prochází po bližší
straně ke kurtům Komořanskou ulicí. Vlastní napojení přípojky na stoku bude
provedeno v šachtě tvořené betonovými skružemi o průměru 1,2m a uzavřené litinovým
poklopem o průměru 60cm.

5.1.8. Kanalizační přípojka vnitřní
Kanalizační přípojka vnitřní bude provedena z kanalizačních umělohmotných trub
z PVC o průměru 20cm. Přípojka bude uložena na hraně areálové komunikace
s odbočkami a šachtami pro provizorní sociální objekt a budoucí hlavní budovu.
Celková délka přípojky je 105 m.

5.1.9. Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace bude odvádět dešťovou vodu z celého areálu (z přetlakové
haly, pevné haly, dočasného sociálního zařízení, hlavní budovy, stejně tak jako z celé
drenážní sítě areálu, parkoviště, komunikace). Bude z větší části položena v souběhu se
splaškovou kanalizací a bude ústit do stejné kanalizační šachty. Její průměr je 30cm a
bude opět z materiálu PVC. Část dešťové vody bude jímána do zásobní nádrže.

5.1.10. Elektropřípojka
Elektropřípojka bude napojena na trafostanici 2TS 2040 kabelem CYKY
3Cx70+50 ze sítě PRE do skříně PRE SS102.

5.1.11. Vnitřní rozvod elektro
Ze skříně PRE SS102 bude proveden rozvod k osvětlovacím stožárům na
dvorcích, k veřejnému osvětlení areálu a do rozvaděčů obou hal a obou provozních
objektů.

5.1.12. Přípojka vody
Přípojka vody bude provedena navrtávkou ocelového vodovodního řadu na hlavní
ulici, který má průměr 10 cm, měřící odběrná šachta bude vybudována uvnitř areálu
v bezprostřední blízkosti ulice. Šachta bude provedena v železobetonu o rozměrech
1,2m x 1,2m a bude uzavřena vstupním litinovým poklopem 60 x 60 cm a bude
vybavena vodoměrem.

5.1.13. Rozvod vody uvnitř areálu
Z vodoměrné šachty bude potrubí z PVC o průměru 2,25 coule zavedeno do
provozně-administrativní budovy, provizorního objektu, budou napojeny tři hydranty.
Celková délka přípojky je 115 m. Cena je 160 000 Kč. Mimo projekt uvažuji o
vybudování samostatné vodovodní přípojky na užitkovou - technickou vodu z vlastní
vrtané studny o průměru 150mm a hloubce 10 – 15m. Lze předpokládat vhodné
geologické podloží v blízkosti Vltavy s možností značných průsaků vody. Malá čerpací

stanice by byla umístěna v technické místnosti provozní budovy. Voda z vrtu by byla
přivedena potrubím z PVC o síle 2 coule ke všem dvorcům a sloužila by výhradně ke
kropení dvorců a zeleně. Toto opatření připravuji proto, že dnes 1 m3 pitné vody stojí
dnes už 50 - 60 Kč a její spotřeba na kropení dvorců je 1 800- 100 litrů /dvorec /den.

5.1.14. Plynová přípojka
Plynová přípojka bude napojena na stávající plynovod STL OC 300
v Komořanské ulici.

5.1.15. Rozvod plynu uvnitř areálu
Plynový řad bude veden v souběhu s vodovodními a kanalizačními řady. Plyn
bude zaveden do hlavní budovy, provizorního sociálně provozního objektu a do
přetlakové a pevné haly. Plynoměr bude umístěn v hlavní budově. Přípojka bude z PVC
o průměru 2 coule.

5.1.16. Sadové úpravy a dětský koutek.
V areálu je počítáno se sadovými a zahradními úpravami na ploše cca 2 800m2.
Zelené plochy budou vybaveny pískovištěm, lavičkami, slunečníky, bazénkem pro děti,
keři a stromy.

5.1.17. Osvětlení areálu
Všechny přístupové plochy k objektům a dvorcům budou vhodně osvětleny.
Počítá se i s osvětlením všech venkovních dvorců osvětlovacími stožáry. Veškeré
osvětlení bude řízeno automatikou.

5.1.18. Kontejnery na nafukovací halu
Přetlaková hala bude v době letního provozu složena a uskladněna v kontejneru.
Bude to jednoduchý plechový objekt, dobře přístupný a větratelný. Plášť haly bude
ukládán pomocí jeřábu. V kontejneru budou uskladněny i doplňkové konstrukce jako
vzduchotěsné otočné dveře, osvětlení haly, vzduchotechnika a kotvící prvky.

5.1.19. Vybavení areálu
Současný trh nabízí širokou škálu výrobků v nejrůznějších cenových relacích. Od
tenisových sítí a sloupků, empajrů, lavic pro hráče i do klidových zón, zahradního
nábytku, slunečníků, tenisových clon v různém provedení s potiskem i bez. Mimořádně
důležitý je správný výběr vybavení pro údržbu dvorců.

5.1.20. Pevná hala Arch Global s umělým povrchem LANO WIMBLEDON
Pevná hala bude postavena především kvůli tomu, že poskytuje mnohem větší
pohodlí a komfort než přetlaková hala s antukovým povrchem. Tím budeme moci
oslovit i náročnější klienty. Výstavba je složitější, náročnější, je potřeba stavební
povolení, ale životnost je mnohem delší než u přetlakové haly a provozní náklady jsou
oproti přetlakové hale velmi malé.

Bude použita samonosná konstrukce o rozměrech 18x 36m, o výšce ve vrcholu
9,0m. Opláštění bude provedeno z ocelových lamel AG, barevnost bude vybrána podle
vzorníku RAL ze 100 barevných odstínů. Zateplení Multirock o síle 16 cm.

Pro

výstavbu budou použity plechy MYRIAD z Francie bez nároků na celoživotní údržbu.
Doba výstavby vlastní haly je 2 a půl týdne (vlastní hala) a 5 týdnů zateplení. 22

Obrázek 7: Hala Arch- Global, pohled zevnitř (vlevo) a zvenku (vpravo)

Zdroj: Ing. Antonín Štembera
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Ing ŠTEMBERA, Antonín, Unikátní samonosný obloukový halový systém. [s.l.] : [s.n.], [2005].
12 s. Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z WWW: <www.archglobal.cz>.

Tabulka 1: Náklady na pořízení pevné haly

Komponenty haly

cena (Kč)

Hala bez základů

1 341 360

Zateplení horní

1 164 150

Zateplení spodní

306 800

Hlavice nadstřešní

59 400

Prosvětlovací pás ve štítu

19 920

Dveře ve štítu

38 000

Pomocné ocelové konstrukce

40 000

dodávka celkem
DPH 19%
Celkem hala vč. DPH

2 969 630
564 230
3 533 860

Zdroj: Vlastní tvorba autora

Tabulka 2: Náklady na technické vybavení a pořízení umělého dvorce do pevné haly

Tenisový dvorec
Tenisový dvorec bez povrchu

797 040

Elektrotechnika

320 000

Vytápění plyn, infr.

210 000

vzduchotechnika

95 000

Sportovní povrch-koberec

870 000

Celkem
DPH 19%
Celkem dvorec vč. DPH
Zdroj: Vlastní tvorba autora

2 292 040
435 487
2 727 528

Tabulka 3: Celkové náklady na pořízení pevné haly dvorcem s umělým povrchem

Celkem hala vč. dvorce s umělým povrchem (vč. DPH)

6 261 388

Zdroj: Vlastní tvorba autora

Umělý povrch dvorce do pevné haly je vybrán podle jeho vlastností a ceny.
Nejlepší poměr cena / kvalita pro nás nabízí povrch Lano Wimbledon od firmy Sport
Technik Bohemia, který je cenově relativně dostupný a nabízí herní komfort podobný
jako antuka. Je měkčí, vhodnější pro rekreační hru, protože je pomalejší a šetří
pohybové ústrojí hráčů. Zároveň jeho životnost je v hale cca 12-15 let. Jde o umělou
trávu se vsypem z křemičitého písku. Dodává se v barevném provedení buď zelený
dvorec - zelené výběhy, a nebo zelený dvorec - červené výběhy.23

K ceně je potřeba připočíst náklady na projektovou dokumentaci ve výši 53 550
Kč vč. DPH

Termín zahájení montáže je 6 až 8 týdnů od podepsání smlouvy. Deklarovaná
životnost haly bez jakékoli údržby je 100 let.

5.1.21. Venkovní bazén od firmy ALBION
Obrázek 8: Bazén od firmy ALBION

Zdroj: Produktové stránky společnosti Albion- bazény [online]. [2009] [cit. 2009-08-20].
Dostupný z WWW: < http://www.bazeny.cz/cs/fotogalerie/obdelnik.html >.
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VOPIČKA, Milan. Sport Technik Bohemia : Stavby na klíč. [s.l.] : [s.n.], [2004]. 30 s.
Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z WWW: <www.sport-technik.cz>.

Bazén je vhodným doplňkem každého sportovního areálu, umožňuje regeneraci
po hře, ale i odpočinek během dne. Bazén zároveň může využívat doprovod hráčů a
rodiče dětí v dětské školičce. Kolem bazénu bude travnatá plocha, lehátka se slunečníky
a sprcha. Venkovní bazén volím především pro jeho nízkou pořizovací cenu (oproti
bazénu vnitřnímu pro celoroční provoz).

Bazén o rozměrech 5m x 10m včetně zapuštění, filtrace, čerpadla a příslušenství
vyjde na cca 150 000 Kč. Náklady na provoz se pohybují okolo 10 000 Kč za rok, závisí
ale na počasí a využívání bazénu. Náklady zahrnují spotřebu elektrického proudu na
provoz filtrace, nákup chemikálií na čištění vody, spotřebu vody. 24

24

Produktové stránky společnosti Albion- bazény [online]. [2009] [cit. 2009-08-20].
Dostupný z WWW: <www.bazeny.cz>.

Obrázek 9: Situace LTC Modřany 2005 25

Zdroj: LTC Modřany 2005, Zlesák Jan, Projektová dokumentace k výstavbě tenisového areálu,
Stavoconsult, a.s. 2005
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Situace LTC Modřany 2005 byla využita k propočtu potřebného místa, velikosti a tvaru areálu
vzhledem k tomu, že areál LTC Modřany 2005 má velmi podobnou objektovou skladbu jako areál TK
Komořany ,který je popisován v této diplomové práci.

5.2.

Výpočet potřebné plochy pro výstavbu areálu

-

dvorce 36,57m x 18,30m = 670m2 x 7 =

4700 m2

-

dočasný provozně sociální objekt

60m2

-

terasa

40m2

-

patrový objekt

330m2

-

34 parkovacích míst- 4,4m x 2,5m x 34

340m2

-

příjezdová komunikace v areálu 90m x 6m

540m2

-

sadové a parkové plochy 100m x 12m + 20m x 67m
= 1200m2+1340m2

2 540m2

-

pevná hala 19 x 37m

700m2

-

kontejnery na uskladnění haly

40m2

Celková potřebná plocha pro areál je:

9 290 m2

Největší plochu, více než ½, bude zabírat 7 tenisových dvorců. Plocha parkoviště
byla vypočítána potřebným množství míst (34) a plochou potřebnou pro jeden vůz (cca
2,5 x 4,4m). Příjezdová komunikace bude 90m dlouhá a 6m široká. Sadové a parkové
plochy obsahují plochu kolem dvorců osazenou trávníkem, stromy, keři, patří sem ale i
dětský

koutek.

5.3.

Náklady na výstavbu

Areál je financován z vlastních zdrojů, bez nároků na úvěr.

Tabulka 4: Náklady na výstavbu

Náklady na:

částka v Kč
2

2

Výkup pozemků od Magistrátu MČ Praha 4- 1400 Kč/m x 9293m

13 010 200

Projekty pro územní rozhodnutí, studie a stavební povolení

230 000

Příprava terénu s odvozem materiálu

300 000

Výstavba 7 tenisových dvorců

2 300 000

Oplocení tenisových dvorců včetně betonového základu

400 000

Oplocení areálu

370 000

Kanalizace v areálu

280 000

Dešťová kanalizace

190 000

Elektropřípojka

100 000

Elektrorozvody v areálu

270 000

Vodovodní přípojka

70 000

Vodovodní rozvod v areálu

160 000

Plynová přípojka

70 000

Plynový rozvod v areálu

340 000

Parkoviště a příjezdová komunikace s chodníky

250 000

Sadové úpravy

250 000

Osvětlení areálu

130 000

Objekt dočasné klubovny a sociálního zařízení s terasou

900 000

Přetlaková hala pro tři dvorce

3 808 000

Kontejnery na skladování haly
Vybavení areálu (lavičky, empajry, slunečníky, sítě, válce, stolky,
židle
Ostatní mimořádné náklady při výstavbě
2

2

Patrová provozně- administrativní budova 2x 330 m = 660 m x 30 000 Kč

Hala Arch Global nad jedním dvorcem na klíč včetně umělého
povrchu
Venkovní bazén

Celkové náklady po dokončení včetně DPH

130 000
300 000
450 000
19 800 000

6 300 000
150 000

50 558 200

Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.

Ekonomika provozu areálu
V areálu TK Komořany se bude vycházet z toho, že většina hráčů, kteří budou

využívat dvorce areálu, budou členové klubu, kteří budou platit členské příspěvky a
následně za využívání dvorců platit nebudou. To platí jen pro letní sezonu, na možnost
hraní v hale bude mít členství vliv v tom, že členové budou mít možnost využít dřívější
rezervace a budou mít o cca 15% nižší cenu pronájmu. V příjmech a výdajích
oddělujeme provoz areálu jako celku (letní sezona-členské příspěvky, pronájmy, provoz
restaurace, pronájem kancelářských prostor) a provoz hal.

5.4.1. Příjmy klubu
5.4.1.1. Provoz areálu
Největší položkou v příjmech areálu jsou právě členské příspěvky, které tvoří cca
30% všech příjmů, proto je velmi důležité správně stanovit jejich výši. Důležité je znát
počet členů - členskou základnu a stanovit výši a druhy členských příspěvků.

1.

předpokládaná členská základna

-

všech členů cca 300

-

aktivních 270

-

v klidu 30

-

z toho muži 200, ženy 70

-

z toho mládež do 18ti let 100

-

nad 18 let 170

2. členské příspěvky (všechny částky jsou uvedeny v Kč)
-

dospělí 3600/ rok

-

muži nad 70 let 1800/ rok

-

ženy nad 65 let 1800/ rok

-

mládež a studenti do 26 let 1800/ rok

-

zápisné pro nové členy – dospělí 3000, mládež 1500

-

nehrající členové 500/ rok

-

členové v klidu 500/ rok

-

pronájem skříněk – malá 300, velká 400

Výše členských příspěvků bude stanovena v souladu s ostatními kluby v Praze a
podle rozsahu budoucích služeb, které budou moci členové v klubu využívat. Zároveň
bude zvýhodněno členství mládežnické /studentské, které je pro všechny členy do 18 let
a studenty do 26 let. Zápisné pro nové členy musí zaplatit všichni noví členové
k ročnímu členskému příspěvku.

Nehrající členové získají zaplacením členského příspěvku možnost vstupu do
areálu, do klubovny a do bazénu.

Členství „v klidu“ znamená, že člen, který nechce a nebo nemůže navštěvovat
areál, následně nemusí platit zápisné pro nového člena.

Pronájem tenisových dvorců veřejnosti je důležitým příjmem. Předpokládá se
cena 140 Kč/hodinu hry na venkovních dvorcích s tím, že jeden dvorec by byl
přednostně využíván pro hru veřejnosti. Během letní sezony by se dalo pronajmout
kolem 900 hodin. Jde o pronájem dvorců hráčům, kteří nejsou členy klubu.

Příspěvky od sponzorů jsou velmi důležitým příjmem, který závisí od
podepsaných smluv a mohou se každý rok měnit. Sponzorům se dají nabídnout balíčky,
které mohou obsahovat poskytnutí dvorců v létě a v zimě v hale zdarma, možnost
umístění reklamních bannerů kolem dvorců, na tenisové sítě, empajry, slunečníky, na
zdech a plotech kolem areálu, možnost uspořádání firemních večírků, umístění log na
dresech závodních týmů, na ukazatelích skóre, možnost umístění jména sponzora do
názvu klubu.

Další příjmy se dají předpokládat od Českého tenisového svazu, od Pražského
tenisového svazu a od Magistrátu hl. m. Prahy. PTS je závislý na příjmech od ČSTV,
sponzorů a SAZKY, ČTS je závislý na příjmech od sponzorů. Vzhledem k současné
krizi většina sponzorů šetří, takže na tyto příjmy se není možné stoprocentně
spolehnout.

K pronájmu bude cca 120 šatnových skříněk. Ty si budou moci členové
pronajmout vždy na celý rok, cca 20 skříněk bude volných pro nečleny, kteří budou mít
zaplacen pronájem dvorce.

Další příjmy jsou příjmy z pořádání turnajů. Budou se pořádat turnaje od
kategorie minitenis až po kategorii dospělí. Počítá se s pořádáním i mezinárodních
mládežnických turnajů, v kategoriích odpovídajících technickému vybavení areálu.
Z vkladů hráčů se musí odečíst náklady na ceny, rozhodčí a míče a ušlý zisk
z pronájmu, který je ale v době konání turnajů (o víkendech) velmi malý. Díky pořádání
turnajů se areál může velmi rychle dostat do povědomí širší veřejnosti.
Předpokládá se pořádání turnajů o víkendech od konce června do poloviny září,
celkem tedy 12 turnajů. Zisk z každého bude v průměru 4 000 Kč, celkem tedy okolo
50 000 Kč.

Za závodní hráče, kteří se v klubu vychovají a kteří budou úspěšní a bude o ně
zájem ve špičkových klubech, je možné získat odstupné, které je závislé na věkové
kategorii, ve které hráč hraje a postavení na žebříčku. V prvních letech bude ale
výchovné nižší, než se podaří vychovat hráče s dobrým postavením na žebříčku.

Granty je možné získat na výstavbu nových částí areálu, na pořádání sportovních
akcí a na podporu mladých hráčů. Většinou se ale jedná o malé částky.

Dětská školička je velmi důležitá součást klubu. Připravuje budoucí závodní
hráče, kteří buď budou hrát za klub mistrovská utkání a nebo je možné je transferovat a
obdržet odstupné. V létě je cena jedné hodiny 600 Kč a dělí se počtem dětí ve skupině.
Náklady na trenéra a údržbu dvorce jsou 300 Kč. Čistý zisk z jedné hodiny je tedy 300
Kč. Při předpokládaném počtu 25 hodin týdně jde o zhruba 400 hodin. Čistý zisk je tedy
120 000 Kč. V zimě je cena vyšší z důvodu započítání ceny haly, čistý zisk z hodiny je
tedy stejný, ale hodin je méně. Jde tedy o částku 90 000 Kč. Za rok se dá počítat
s částkou okolo 200 000 Kč.

Příjmy z pronájmu restaurace. V tomto místě (tenisový areál, kanceláře, relativně
velká koncentrace lidí po celý den) a při této velikosti restaurace je možné počítat
s příjmem 20 000 Kč/měsíc, což je 240 000 Kč/rok.
Přehled příjmů klubu z provozu areálu
Tabulka 5: Příjmy klubu z provozu areálu bez hal a pronájmu kanceláří

příjem

částka v Kč

Členské příspěvky

600 000

Pronájem venkovních dvorců

125 000

Příspěvky PTU, ČTS

130 000

Příspěvky od sponzorů

500 000

Skříňky

50 000

Startovné, turnaje

50 000

Výchovné

20 000

Ostatní příjmy, granty

10 000

Příjmy z dětské školičky200 000 Kč

200 000

Pronájem restaurace

240 000

Příjmy bez haly celkem
Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.1.2. Příjmy z provozování nafukovací haly

-

Předpokládá se provoz haly od 15. 10. do 10.4.

-

Vytížení haly 80 hodin/ dvorec/ týden

-

Z toho bezplatné hodiny pro hráče 15 hodin /dvorec /týden

-

Sponzoři 5 hodin /dvorec /týden

1 925 000

-

Cena za hodinu hraní je v průměru 350 Kč – méně lukrativní hodiny (dopoledne,
přes poledne a o víkendech) bude cena 300 Kč, více poptávané hodiny (ráno,
odpoledne a večer) bude cena 400 Kč.

Celkem hodiny za úhradu:
60 hod/ týden /dvorec x 3 dvorce = 180 hodin týden
Celkové příjmy z provozu nafukovací haly od 15.10. - 10.4.
180 hod x 26 týdnů = 4 680 hodin/sezona x 350 Kč/hod= 1 638 000 Kč

5.4.1.3. Příjmy z provozování pevné haly

-

Předpokládá se provoz haly od 15.10. do 10.4.

-

Vytížení haly 90 hodin za týden

-

Z toho bezplatné hodiny pro sponzory 8 hod/týden

-

Bezplatné hodiny pro hráče 5 hodin/ týden

-

Cena za hraní v pevné hale bude v průměru 400 Kč. Méně lukrativní hodiny

(dopoledne, přes poledne a o víkendech) bude cena 350 Kč, více poptávané hodiny
(ráno, odpoledne a večer) bude cena 450 až 500 Kč.

Celkové příjmy z provozu pevné haly:
77 hod x 26 týdnů x 400 Kč = 2 002 hod/ sezona x 400 Kč/ hod = 800 800 Kč

5.4.1.4. Příjmy z pronájmu kanceláří

Kanceláře v Praze 4 - Komořanech se pronajímají za částky od 200 do 300
2

Kč/m /měsíc. Díky tomu, že kanceláře budou zcela nové a jsou umístěné v lukrativním
místě (sportovní centrum, velká koncentrace lidí, dobrá dostupnost autem i MHD), bude
stanovena cena 250 Kč/m2 i s poplatky za energie. K pronájmu budou kromě jedné
kanceláře, která bude sloužit vedení klubu, všechny kanceláře a zasedací místnost.
Celkem bude k pronájmu 196 m2 kancelářských ploch. Příjem z kanceláří by tedy mohl
být: 196 m2 x 250 Kč = 49 000 Kč / měsíc x 12 měsíců = 588 000 Kč

Celkové příjmy

Tabulka 6: Celkové příjmy klubu

příjem

částka v Kč

Příjem z provozu areálu

1 925 000

Příjem z provozu nafukovací haly

1 638 000

Příjem z provozu pevné haly

800 800

Pronájem kanceláří

588 000

Příjmy celkem

4 951 800

Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.2. Výdaje klubu

Výdaje klubu se dělí na 4 části. Výdaje na sportovní činnost, výdaje na správu
areálu a výdaje na provoz přetlakové haly a výdaje na provoz pevné haly.

5.4.2.1. Výdaje na sportovní činnost
Výdaje na trenéry jsou cca 50 000 Kč. Tato částka je vzhledem k počtu závodních
hráčů a k provozu školičky relativně nízká. Vycházím z toho, že ve školičce si rodiče
trenéry platí (600 Kč, dělí se počtem dětí, náklady na trenéra jsou 300 Kč, zisk je tedy
300 Kč), takže zde žádné náklady na trenéry nejsou. Závodní hráči budou na trenéry
doplácet paušál podle toho, v jaké budou výkonnostní skupině, klub jim zaplatí určité
procento z každé hodiny.

Mezi výdaje na mistrovské soutěže patří především odměny hráčům za
reprezentaci klubu v týmových soutěžích a náklady na dopravu na mistrovské soutěže.
Při mistrovských soutěžích je povinnost domácího týmu obstarat rozhodčího včetně
jeho odměny.

Při soutěži 1. ligy a extraligy se musí brát v úvahu i náklady na ubytování hráčů.
Předpokládá se, že by se v klubu TK Komořany mělo dosáhnout na 1. ligu.

Velkou položkou ve výdajích za sportovní činnost jsou míče. Na všechny soutěže
nižší než 2. liga musí klub obstarat míče na vlastní náklady. Další míče jsou potřeba na
tréninky závodních hráčů, na celostátní turnaje a na klubové turnaje. Za sezonu se
počítá celkem s 1 800 míči po cca 40 Kč /ks.

Tabulka 7: Výdaje na sportovní činnost

Výdaje na sportovní činnost
Tréninky mládeže, trenéři
Mistrovské soutěže, odměny

čáskta v Kč
50 000
116 000

Úhrady nákladů hráčům za turnaje

25 000

Rozhodčí

10 000

Cestovné, ubytování hráčů (1. liga)

40 000

Ceny na klubové turnaje
a vybavení závodních hráčů

35 000

Sportovní materiál (míče)

75 000

Sportovní poplatky, výchovné

25 000

Ostatní služby (pošta, telefon)

5 000

Výdaje na sportovní činnost celkem:

381 000

Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.2.2. Výdaje na provoz areálu včetně výdajů na provoz hlavní budovy

V těchto výdajích jsou všechny položky, které se týkají provozu areálu bez hal.
Nejvyšší položkou je plat správců, kteří se starají o chod areálu a řeší technické
problémy. Mají na starost kvalitu dvorců, údržbu zeleně, údržbu v provozních
objektech, čistotu v areálu, úklid listí, v zimě úklid sněhu, provoz hal atd. Správci budou
pracovat na živnostenský list a předpokládá se plat okolo 25 000 Kč za měsíc pro
jednoho. Dva správci budou potřeba při letní i zimní sezoně.

Velkou položkou je také vodné a stočné. Jde o vodu, která je potřeba na údržbukropení dvorců. Částka je závislá především na počasí, čím větší je sucho, tím je
potřeba vody větší. Průměrná spotřeba vody na jeden dvorec je 1 800 – 2 100 litrů za
den.

Antukové dvorce je potřeba vždy na jaře po zimě opravit, což je velmi finančně
náročné. V některých menších klubech tuto práci dělají sami členové, práce trvají někdy
i 3 týdny a kvalita dvorců je zpravidla velmi špatná. V areálu TK Komořany by byla
zvolena odborná firma, která kurty opraví a připraví k letnímu provozu do tří dnů.

Do položky opravy a údržba patří zejména rekonstrukce, které v prvních letech
budou menší, ale s časem porostou. Jde o nátěr plotů a zdí kolem areálu a dvorců,
vymalování interiérů, upravení plochy parkoviště, výsadba nové zeleně, a různé další
úpravy.

Dalším bodem je vybavení dvorců, jako jsou hrabla, lajny, síťovačky, lavičky,
empajry, odpadkové koše a slunečníky, které se musí průběžně obnovovat.

Náklady na členské chůze obsahují pronájem prostor a menší občerstvení pro
všechny účastníky. Na členské schůze chodí vždy kolem 30 – 40% ze všech členů
klubu.

Tabulka 8: Výdaje na provoz areálu včetně nákladů na provoz hlavní budovy

Výdaje na provoz areálu
Správa areálu

částka v Kč
600 000

Vedení účetnictví

40 000

Vodné a stočné

70 000

Elektro

85 000

Plyn

10 000

Telefony

4 000

Poštovné a bankovní poplatky

6 000

Odvoz odpadu

5 000

Antuka na údržbu dvorců + údržba
Režijní provozní náklady

250 000
30 000

Opravy a údržba

250 000

Vybavení dvorců

70 000

Pojistné a daně

70 000

Náklady na členské schůze

10 000

Ostatní náklady a dary

25 000

Provoz bazénu

10 000

Výdaje na provoz areálu celkem

1 535 000

Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.2.3. Náklady na provoz přetlakové haly
Tabulka 9: Náklady na provoz přetlakové haly

Náklady na provoz přetlakové haly

částka v Kč

elektrická energie, světlo, klimatizace, vzduchotechnika

207 000

plyn na vytápění haly

310 000

vodné, stočné

5 000

pojištění

6 000

opravy a údržba

2 000

Stavění a bourání haly

45 000

Údržba zařízení ( po výpadku el. proudu)….

25 000

Náklady na provoz přetl. haly celkem

600 000

Zdroj: Vlastní tvorba autora

5.4.2.4. Náklady na provoz pevné haly
Z údajů, které uvádí výrobce a dodavatel hal Arch- Global:26

Tabulka 10: Výdaje na provoz pevné haly

Výdaje na provoz pevné haly

26

částka v Kč

ŠTEMBERA, Antonín, Ing., Unikátní samonosný obloukový halový systém. [s.l.] : [s.n.], [2005]. 12 s.
Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z WWW: <www.archglobal.cz>.

Vzduchotechnika, světlo, topení

60 000

Drobná údržba

5 000

Pojištění

2 000

Náklady na provoz pevné haly celkem

67 000

Zdroj: Vlastní tvorba autora
Tabulka 11: Hrubý hospodářský výsledek, přehled všech příjmů a výdajů

Příjmy

částka v Kč

Provoz areálu

1 925 000

Přetlaková hala

1 638 000

Pevná hala

800 800

Pronájem kanceláří

588 000

CELKEM

4 951 800

Výdaje
Sportovní činnost
Provoz areálu
Přetlaková hala

381 000
1 535 000
600 000

Pevná hala

67 000

CELKEM

2 583 000

Hrubý hospodářský výsledek:

2 368 800
Zdroj: Vlastní tvorba autora

Po odečtení všech nákladů od všech příjmů vychází přebytek 2 368 800 Kč. Tato
částka je bez zdanění, pojištění, pokut, a dividend vlastníků. Vzhledem k celkovým

investičním nákladům 50 558 200 Kč lze předpokládat návratnost investice za 25 - 30
let.

6.

Závěr
Investoři, kteří se rozhodli podnikat v oblasti sportovních aktivit všeobecně a

tenisových zvláště, jen obtížně hledali a stále hledají dostupné informace od
nejrůznějších projektových a dodavatelských firem a s ekonomikou výstavby a
provozování je mohou seznámit jen investoři, kteří už tenisový areál postavili a
provozují a mají tedy dostatek vlastních zkušeností.
Z diplomové práce je zřejmé, že se jedná o problematiku velmi širokou. Je také
zřejmé, že ještě složitější než vlastní výstavba je výpočet nebo odhad ekonomiky
provozu s dostatečnou přesností, která by vyústila v reálnou představu o návratnosti celé
investice.
Diplomová práce je věnována zcela konkrétnímu projektu výstavby vzorového
areálu pro středně velký tenisový klub, který může být buď soukromým subjektem nebo
občanským sdružením. Ekonomická úvaha vychází z předpokladu, že investorem bude
soukromý subjekt.
Výpočet investičních nákladů je členěn podle jednotlivých objektů a ceny
korespondují s cenami uváděnými v první (teoretické) části mé práce. Vybavením je
areál spíše na spodní hranici technicko-společenských možností (záměrně chybí
bowling, relaxační a rehabilitační centrum, posilovny, vnitřní bazén, byt správce
klimatizace apod.) a to proto, že vzhledem k současným ekonomickým problémům a
cenám stavebních prací je velmi problematické zajistit dostatek levných finančních
zdrojů.
Ekonomika provozu vychází ze základního předpokladu, že investor má na
výstavbu dostatek vlastních finančních prostředků. Případný úvěr a úroky z něj by
stavbu natolik zatížily, že by se investice stala naprosto nenávratnou. I tak je
z diplomové práce zřejmé, že návratnost mnou navržené stavby je v časovém horizontu
25 - 30 let. V každém případě diplomová práce ukazuje, že navržený tenisový areál by
měl být ekonomicky životaschopný, v provozu nebýt ztrátový a měl by být schopen
plnit společensko-sportovní poslání. To vše ale samozřejmě závisí na velkém množství
rizik, která mohou vzniknout: nelze s dostatečnou přesností odhadnout ekonomicko-

společenskou situaci ve státě, zájem veřejnosti a podnikatelských subjektů o areál, lze
obtížně odhadnout ceny vstupů, zájem rodičů o hraní svých dětí, rychlost a reálnost
dostavby celého prostoru podle záměrů magistrátu.

7.

Seznam použitých zkratek

ABH- Asfaltový beton hrubý
ABJ- asfaltový beton jemný
ATP- Association of Tennis Professionals
ČLTK- Český Lawn Tenis Klub
ČSTV- Český svaz tělesné výchovy
ČTS- Český tenisový svaz
DC- Davis Cup
ITF- International Tennis Federation
LA- Litý asfalt
LOH- Letní olympijské hry
LTC- Lawn Tennis Club
ME- Mistrovství Evropy
MS- Mistrovství světa
OH- Olympijské hry
PTS- Pražský tenisový svaz
SK- Sportovní klub
TK- Tenisový klub
WTA- Women´s Tennis Association

8.

Seznam použité literatury a použitých zdrojů

LITERATURA:
1)

BREHM, HEERMAN, WORATSCHEK, Sportökonomie : Bayreuth:
Sportökonomie um Bayreuth. [s.l.] : [s.n.], 2005. ISBN 3-936849-04-8.

2)

Český tenis : 1998-2008. [s.l.] : [s.n.], 1998. 32. Vydával ČTS jako svoji ročenku
v letech 1998-2008.

3)

DEMETROVIČ, Ernest. Encyklopedie tělesné kultury: P-Ž. Praha : Olympia,
1988. 382 s. ISBN 80-7096-046-9.

4)

CHVÁTAL S., KREUZ F.: Zlatá kniha tenisu. Praha: LTC Agency group, 1993.
159 s.

5)

LEKIČ M. a kolektiv: Učebnice tenisu, Praha, T/Production, 1997, 154 s.

6)

LICHNER I. a kolektiv: Malá encyklopedie tenisu. Praha: Olympia, 1985, 382 s.

7)

LICHNER, Ivan. TENIS. 2. dopl. vyd. Bratislava : Šport, 1983. 320 s.

8)

SIBERA, Jaromír, sen., SIBERA, Jaromír, jun. Údržba antukových ploch : Sibera
System. [s.l.] : [s.n.], [2005]. 8 s.

9)

ŠTEMBERA, Antonín, Ing., Unikátní samonosný obloukový halový systém.
[s.l.] : [s.n.], [2005]. 12 s. Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z
WWW: <www.archglobal.cz>.

10)

Tenis magazín ,měsíčník 1990 – 2009, Praha, T/Production, 1990-2009

11)

VOPIČKA, Milan. Sport Technik Bohemia : Stavby na klíč. [s.l.] : [s.n.], [2004].
30 s. Informační brožura, propagační materiál. Dostupný z WWW: <www.sporttechnik.cz>.

12)

Sportprojekt. Hřiště na tenis : Typový podklad stavebního objektu. Praha : Olympia,
1988. 40 s.

INTERNETOVÉ ZDROJE:
13)

Arch Global [online], [2009] [cit. 2009-08-11]. Dostupný z WWW:
<http://www.archglobal.cz/>

14)

Historie tenisu, [online]. [2009] [cit. 2009-05-20]. Dostupný z WWW:
<http://loleqluki.estranky.cz/clanky/tenis/historie tenisu>

15)

Oficiální stránky ATP [online]. [2009] [cit. 2009-08-25]. Dostupný z WWW:
http://www.atpworldtour.com/

16)

Oficiální stránky Australian Open, [online], [2009] [cit. 2009-06-12]. Dostupný z
WWW: <http://www.australianopen.com/en_AU/index.html>

17)

Oficiální stránky Českého tenisového svazu [online] [2009] [cit. 2009-07-22].
Dostupný z WWW: <http://www.cztenis.cz/>

18)

Oficiální stránky WTA [online]. [2009] [cit. 2009-08-09]. Dostupný z
WWW:<http://www.sonyericssonwtatour.com/page/Home/0,,12781,00.html>

19)

Produktové stránky společnosti Albion- bazény [online]. [2009] [cit. 2009-08-20].
Dostupný z WWW: <www.bazeny.cz>.

20)

Sport Technik Bohemia [online], [2005] [cit. 2009-07-02]. Dostupný z WWW:
<http://www.sport-technik.cz/>

DALŠÍ ZDROJE:
21)

LTC Modřany 2005, Zlesák Jan, Projektová dokumentace k výstavbě tenisového
areálu, Stavoconsult, a.s. 2005

22)

Materiály poskytnuté vedením klubů TK Start- Praha- Topolka, SK OAZA Praha
a LTC Modřany 2005

23)

MATĚJČKOVÁ, Veronika. Sportovní potápění v nabídce českých cestovních
kanceláří. [s.l.], 2007. 95 s. FTVS UK Praha. Diplomová práce.

24)

Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

25)

Zápis z jednání valné hromady TK Start Praha- Topolka ze dne 12.2.2009

9.

Seznam příloh
Příloha 1: Detaily ukončení hrací plochy, Hřiště na tenis, Typový podklad stavebního
objektu, str. 37, Vydal SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV,
Olympia, 1988
Příloha 2: Rozměry dvorce a rozestupy a velikost prostoru mezi nimi, Typový
podklad stavebního objektu, str. 25, Vydal SPORTPROJEKT za
spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia, 1988
Příloha 3: Oplocení hřiště, Typový podklad stavebního objektu, str. 34, vydal
SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia, 1988
Příloha 4: Konstrukce Antukového povrchu a antukového povrchu s patentní vrstvou,
Typový podklad stavebního objektu, str. 29, vydal SPORTPROJEKT za
spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia, 1988
Příloha 5: Konstrukce živičného a betonového povrchu, Typový podklad stavebního
objektu, str. 30, vydal SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV,
Olympia, 1988
Příloha 6: Srovnání vlastností tenisových povrchů, Magazín Tenis, vychází měsíčně,
č. 2/1995, str. 42- 43, nakladatelství T/Production, 1995
Příloha 7: Informační leták- propagační materiál, Tenisové doplňky od firmy BergerHuck včetně cen, Platný od 1.4.2009
Příloha 8: Srovnání důležitých ukazatelů získaných od ČTS z let 1997 a 2008, ČTS
a Český tenis : 1998-2008. [s.l.] : [s.n.], 1998. 32. Vydával ČTS jako svoji
ročenku v letech 1998-2008

Příloha 1: Detaily ukončení hrací plochy

Zdroj: Detaily ukončení hrací plochy, Hřiště na tenis, Typový podklad stavebního
objektu, str. 37, Vydal SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia 1988

Příloha 2: Rozměry dvorce a rozestupy a velikost prostoru mezi nimi

Zdroj: Rozměry dvorce a rozestupy a velikost prostoru mezi nimi, Typový podklad
stavebního objektu, str. 25, Vydal SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV,
Olympia 1988

Příloha 3: Oplocení hřiště

Zdroj: Oplocení hřiště, Typový podklad stavebního objektu, str. 34, vydal
SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia 1988

Příloha 4: Konstrukce Antukového povrchu a antukového povrchu s patentní vrstvou

Zdroj: Konstrukce Antukového povrchu a antukového povrchu s patentní vrstvou,
Typový podklad stavebního objektu, str. 29, vydal SPORTPROJEKT za spolupráce
s ČSTV a ČÚV, Olympia 1988

Příloha 5: Konstrukce živičného a betonového povrchu

Zdroj: Konstrukce živičného a betonového povrchu, Typový podklad stavebního
objektu, str. 30, vydal SPORTPROJEKT za spolupráce s ČSTV a ČÚV, Olympia 1988

Příloha 6: Srovnání vlastností tenisových povrchů

Zdroj: Magazín Tenis, vychází měsíčně, č. 2/1995, str. 42- 43, nakladatelství
T/Production, 1995
Příloha 7: Informační leták- propagační materiál, Tenisové doplňky od firmy BergerHuck včetně cen, Platný od 1.4.2009

Zdroj: Informační leták, propagační materiál od firmy Berger- Huck pro rok 2009
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1997

2008

Počet klubů a oddílů registrovaných v ČTS

809

1075

Počet registrovaných hráčů s reg. průkazem

16 200

24 100

Počet antukových dvorců

3073

3 522

Počet dvorců v halách

223

724

Počet startujících hráčů na turnajích

57 124

50 484

Počet hráčů a hráček na CŽ

6 376

7 382

Finanční obrat ČTS (příjmy = výdaje)

45,5 mil Kč

60,3 mil. Kč

Hmotný investiční majetek

136 mil Kč

136 mil. Kč

Počty členů v tenisových klubech

63 000

64 532

Střediska mládeže, vrcholového tenisu, NTC

1990 zrušena

16, 5, 2

Počet hal

?

321

Zdroj: ČTS a Český tenis : 1998-2008. [s.l.] : [s.n.], 1998. 32. Vydal ČTS jako svoji
ročenku v letech 1998-2008

