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ÚVOD
Na základě požadavku města Rožmitál pod Třemšínem vypracovalo Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT UCEEB) projekt na vhodné využití
objektu bývalé sokolovny na adrese Tyršova 275, a to s důrazem na společensko-kulturní potřeby
občanů napříč věkovými skupinami.
Úvodní setkání k zahájení projektu proběhlo 17. září 2020. Za zadavatele se zúčastnil starosta Rožmitálu
pod Třemšínem, Ing. Josef Vondrášek, a Ing. David Dytrich. Za tým ČVUT UCEEB byli přítomni Ing. arch.
Štěpán Mančík, Ph.D., Ing. Mgr. Michal Kuzmič, Mgr. Barbora Vavřichová a Mgr. et Mgr. Wojciech Belch.
Bylo zrekapitulováno zadání projektu a doplněny aktuální informace, zejména týkající se
zainteresovaných stran a komunikačních kanálů, které mohou být využity pro šíření informací o
projektu.
Záměrem města je zachovat objekt sokolovny pro jeho historickou a společenskou hodnotu a využít
potenciál pro jeho komunitní funkci. Město by rádo minimalizovalo provozní náklady budovy a uplatnilo
energetické inovace.
Obsahem zprávy je nezávislá analýza potřeb ve městě, analýza technických možností objektu, orientační
přehled investičních nákladů, energetická a ekonomická rozvaha. Dokument také obsahuje doporučení
dalšího postupu a přehled dotačních příležitostí.
Pro zastupitele města, kteří budou činit rozhodnutí o výsledné podobě objektu, jsou stěžejní kapitoly:
Objekt sokolovny, Mapování potřeb, Návrh na využití objektu, Provozní model, Ekonomická rozvaha pro
navrhované varianty, Doporučení pro další postup.
Pro projektanta / architekta jsou z hlediska přípravy úspěšného projektu a pochopení funkčních vazeb
nejdůležitější kapitoly: Zhodnocení současného stavu, Objekt sokolovny, Návrhy stavebních a
technických úprav objektu, Energetické úpravy objektu, Provozní model, Doporučení pro další postup.
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ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU

Mikroregion Třemšín se nachází na v jižní části Středočeského kraje. Území města je obklopeno Brdskými
lesy. 1. 1.2016 zanikl Vojenský výcvikový prostor Brdy a celé území bývalého vojenského újezdu se stalo
Chráněnou krajinnou oblastí Brdy. Územím vede mnoho turistických tras s celou řadou přírodních
zajímavostí a kulturních památek. Členskými obcemi mikroregionu Třemšín jsou Rožmitál p. Tř.,
Bezděkov p. Tř., Hudčice, Hvožďany, Koupě, Sedlice, Věšín, Volenice, Vranovice a Vševily.
Přirozeným centrem území je město Rožmitál pod Třemšínem. Město je tvořeno 9 místními částmi –
Rožmitál pod Třemšínem, Starý Rožmitál, Hutě pod Třemšínem, Nesvačily, Pňovice, Skuhrov, Strýčkovy,
Voltuš, Zalány [1]. Ve město žilo k 1.1.2020 4372 obyvatel [2].

1.1

Demografický rozvoj

Počet obyvatel ve městě Rožmitál p. Tř. postupně klesá. Od roku 2013 se počet obyvatel snížil o 150
občanů (Graf 1) [3]. Klesající tendence se ukazuje i v celém Mikroregionu Třemšín. Se snižujícím se
počtem obyvatelstva se zvyšuje index stáří (Graf 2), což odráží celorepublikový trend stárnutí populace.
Dá se předpokládat, že tento trend poklesu počtu obyvatelstva a stárnutí populace bude pokračovat i
v budoucnu.

Index stáří
200
150
100
50
0

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Rožmitál p. Tř.

Graf 2: Vývoj indexu stáří ve městě Rožmitál p. Tř.
[4]

Středočeský kraj má přitom nejnižší index stáří ze všech krajů ČR (Graf 3). Okres Příbram, v kterém se
mikroregion Třemšín nachází, zaznamenává jeden z nejvyšších indexů stáří z okresů Středočeského kraje
(Tabulka 1) [4]. Z toho vyplývá, že ačkoliv je mikroregion Třemšín součástí Středočeského kraje, příliv
nových obyvatel a mládnutí populace nemá na tuto oblast vliv. Celková populace Středočeského kraje
stoupá, z důvodu atraktivity bydlení v blízkosti hl. města Prahy. Proto je pro ni důležitá dobrá dopravní
dostupnost do hl. města a okolních větších měst. V Rožmitálu je ale naopak patrný odliv obyvatelstva
[5]. Typický úkaz pro tzv. vnitřní periferii.
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Tabulka 1: Index stáří Středočeského kraje dle okresů
Středočeský kraj
Kraj
celkem
Region
total
Index stáří
Index of ageing
(65+/0-14)
121,8

Region: Středočeský

Benešov Beroun Kladno

Kolín

Kutná
Hora

Mělník

Mladá
Praha- PrahaNymburk
Boleslav
východ západ

Příbram Rakovník

142,6

136,4

157,2

131,5

130,3

155,3

122,6

134,8

123,8

81,6

85,4

157,8

Graf 3: Index stáří v krajích ČR [12]

1.2

Prostory pro komunitní život ve městě

Pomocí metody procházka s lokálními průvodci byl získán vhled do současného stavu komunitních míst
ve městě za doprovodu pana starosty a vedoucího kulturního odboru Mgr. Františka Žána. Zástupci
města a navštívených institucí (např. knihovna, Podbrdské muzeum, ZŠ atd.) poskytli cenné informace o
jednotlivých provozech, jejich užívání, technickém stavu a zasadili každé místo do potřebného kontextu.
Mapy s vyznačením komunitních míst jsou k nahlédnutí v příloze č. 4.
V následující kapitole bude stručně popsán současný stav míst komunitního života v obci a občanské
vybavenosti. Informace o některých místech byly doplněny ze zjištění z kvalitativních rozhovorů. Pro
větší přehlednost budou místa rozdělena do tematických oblastí.
1.2.1

Vzdělávání

Základní škola Jakuba Jana Ryby
Škola disponuje dostatečným počtem kmenových a speciálních učeben s moderním vybavením a
knihovnou. Má k dispozici dvě vnitřní tělocvičny, které jsou mimo dobu vyučování pronajímány. O
pronájem je zájem a tělocvičny jsou z větší části vytíženy. Součástí areálu školy jsou také venkovní
sportoviště na basketbal a další aktivity, které využívají pouze žáci školy. Další venkovní sportovní hřiště
se nachází vedle školy a za poplatek je užíváno veřejností. Škola se potýká s tím, že někteří mladí za hřiště
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nechtějí platit, a tak přelézají přes plot a využívají školní hřiště. Škola nemá žádné další či speciální
prostorové nároky.
Speciální základní škola
Je vybavena šesti kmenovými třídami, dílnou, kuchyňkou a počítačovou učebnou. K dispozici má přilehlé
dětské hřiště a zahradu. Žáci mají i výuku plavání, za kterou musí dojíždět do Příbrami.
Mateřská škola
Školka má kapacitu pro 186 dětí, z čehož je v současnosti zaplněno zhruba 140 míst (včetně dvouletých
dětí). Děti využívají přilehlou zahradu s dětským hřištěm. Historicky se v budově školky konalo cvičení
pro ženy/břišní tance apod. V současnosti k této aktivitě nedochází. V případě konání předplaveckého
výcviku dojíždí děti do bazénu v Příbrami.
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Kapacita ZUŠ je 800 míst. Kromě hlavní budovy na rožmitálském náměstí má ještě dalších 6 poboček
v dalších obcích v okrese. Budovu v Rožmitále dříve ZUŠ sdílela s dalšími provozy, nyní zde však sídlí
sama, což je vyhovující stav. Vedení ZUŠ je spokojené s dobrou lokalitou ZUŠ, která sousedí se
společenským centrem a je v blízkosti Podbrdského muzea, kde nejčastěji vystavuje díla svých žáků či
pořádá koncerty a besídky. Kromě hudebních učeben má ZUŠ k dispozici dva malé taneční sály se
speciálním povrchem a zrcadly, učebnu keramiky s hrnčířským kruhem a pecí, zkušebnu a po jedné
učebně pro výtvarný a literárně-dramatický oboru. Žádný z těchto prostorů v současné době ZUŠ
nepronajímá a ani to nemá v plánu. Žáci mohou tyto prostory využívat pouze za přítomnosti vyučujícího
během vyučovacích hodin. Důvodem je drahé vybavení specializovaných tříd a riziko poškození či úrazu.
Rodinné centrum Třemšínek
Sídlí v budově speciální ZŠ, kde je jim umožněn nájem bez úplaty. K dispozici mají hernu pro děti, zázemí
s malou kuchyňkou a pracovním stolem, šatnu a WC. RC organizuje aktivity pro maminky s malými dětmi.
Využívá i přilehlou zahradu, kde jsou občasně pořádány akce pro děti. Třemšínek funguje od prosince
2019, kdy využil příležitosti po zaniklém mateřském centru. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci
zatím nebylo mnoho příležitostí pořádat akce. Ze zájmu matek bylo v plánu pořádat např. lekce jógy
nebo líčení. V minulosti se v prostoru RC konaly lekce břišních tanců, k podobným aktivitám je však
prostor velikostně nevyhovující. Jiné umístění pro podobné drobné cvičení/tanec zatím nenalezeno.
Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Ve zrekonstruované budově vedle městského úřadu sídlí knihovna a informační a vzdělávací centrum.
Knihovna má k dispozici výpůjční prostory, dětský koutek, přístup k počítačům a místnost pro kurzy apod.
Prostory infocentra jsou spíše menší a vedoucí knihovny by uvítal jejich rozšíření. Zároveň by bylo
vhodné rozšířit prostory pro skladování knih. V současném prostoru to však není možné. Příhodné je
umístění knihovny a informačního centra přímo na náměstí (nejen pro turisty).
1.2.2

Sportoviště

Rožmitál na svou velikost disponuje velkým počtem venkovních sportovišť. Většina hřišť je veřejnosti k
dispozici zdarma. Mimo sezónu však nelze všechny aktivity přesunout do vnitřních prostor. TJ Spartak
má pro svá družstva zajištěn roční pronájem v tělocvičně ZŠ. Spolu s dětskými volnočasovými kroužky
jsou obě tělocvičny ZŠ téměř vytíženy. I když je možné si jako veřejnost tělocvičny pronajmout, zbývá
málo volných časových možností.
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1. fotbalový stadion s běžeckou dráhou
Sportoviště užívá TJ Spartak, který má v budově stadionu zázemí s klubovnou, kde se konají interní
schůzky.
2.
3.
4.
5.
6.

tréninkové fotbalové hřiště
tenisové kurty
volejbalové hřiště
víceúčelové hřiště
venkovní areál ve Starém Rožmitále

Součástí areálu je hřiště na házenou a nohejbal, venkovní workout hřiště, od dubna 2020 i skatepark. K
dispozici je pořadník vytíženosti hřiště, kam je možné se zapsat a zdarma si hřiště rezervovat. Hřiště na
házenou je využíváno TJ Spartak pro zápasy (tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ). Blízko areálu je menší
restaurační zařízení, kde se schází hlavně místní lidé z okolí.
7.
8.
9.
10.
11.

areály zdraví s venkovními posilovacími stroji
dětská hřiště
velká a malá tělocvična ZŠ
venkovní školní hřiště na basketbal
venkovní koupaliště

Přístup na venkovní koupaliště je bezplatný. Je možné využít také přilehlé volejbalové a nohejbalové
hřiště, workout hřiště a dětské hřiště. Koupaliště je v letních měsících lákadlem i pro lidi z blízkého okolí.
V místě je i možnost občerstvení v restauračním zařízení.
1.2.3
1.

Kultura
Podbrdské muzeum

Prostory muzea jsou rozsáhlé a spadá do nich výstavní sál, stálé expozice, „stodola“, nádvoří/parkoviště,
dětské hřiště a rozhledna. Muzeum je významným turistickým cílem, často ho také navštěvují základní
školy i ze vzdálenějšího okolí, pro které muzeum připravuje interaktivní a naučné programy. V
rozmanitých prostorách muzea se pořádá mnoho kulturních a společenských akcí, některé pořádají
zaměstnanci muzea, jindy prostory pronajímají spolkům k vlastním akcím. Velká část společenského
života ve městě probíhá právě za přispění muzea. Stodola je volně přístupná veřejnosti, školní děti si v
ní hrají o obědové pauze a skrz stodolu je přístup na hřiště, kam chodí trávit čas kromě (pra)rodičů s
dětmi i mládež. Stodolu je možné si pronajmout pro svatební hostinu, je to ale pro personál muzea spíše
nevýhodné. Prostory k tomu nejsou přizpůsobené a cena pronájmu je nízká. Muzeum nemá dostatečnou
kapacitu depozitáře a současný prostor ke skladování exponátů nedisponuje vhodnými podmínkami.
2.

Cvokařské muzeum

Muzeum cvokařského řemesla je otevřeno od jara do podzimu. O tom, zda jsou prostory pro muzeum
vyhovující nebyly zjištěny potřebné informace.
3.

Společenské centrum s kinem

Centrum má k dispozici velký a malý sál se zázemím. Velký sál je multifunkční a zároveň slouží jako
kinosál. Prostory je možné si pronajmout zvlášť nebo jako celek. Pronájem pro vzdělávací zařízení (ZŠ,
ZUŠ, MŠ, RC Třemšínek) na neziskové akce je zdarma, stejně tak schůzová činnost občanských sdružení.
Ve společenském centru se konají besídky, plesy a taneční. Především v zimní sezóně plesů je centrum
vytíženo a termíny pro každoroční akce jsou rezervované dlouho dopředu.
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4.

Zámek

Zámek je majetkem soukromého vlastníka, který má dohodu se spolkem Rožmitálský zámek. Spolek má
povoleno prostory zámku a zahrad užívat výměnou za jeho opravu a údržbu. Dění kolem zámku je tedy
velmi úzce spjato s aktivitami tohoto spolku. Dobrovolníci provádí zájemce po zámku a sami organizují
akce pro veřejnost, brigády na opravu zámku či prostory pronajímají jiným spolkům či soukromníkům.
Aktuálně zde bude mimo jiné sklad spolku Rosenthal, prostory zámku také využívá skupina historického
šermu. Na pozemku se dále nachází byt správce a samostatně stojící přístavba, která je v současnosti
využívána jako klubovna neorganizovanou skupinou občanů, kteří ji mají v pronájmu.
5.

Skautská klubovna

Dvoupodlažní dům poskytuje zázemí pro skautské aktivity a příměstské tábory. Je vybaven kuchyňkou,
společenským sálem a čtyřmi menšími místnostmi. Skauti také využívají přilehlou zahradu. Objekt je
pronajímán jiným mládežnickým organizacím z okolí či spolkům pro nekomerční účely.
1.2.4

Volnočasové aktivity a činnost spolků ve městě

V Rožmitále pod Třemšínem působí více než tři desítky spolků a organizací, které se svými aktivitami
podílí na komunitním životě ve městě. Jedním z největších hybatelů společenského života ve městě se
ukázalo být Podbrdské muzeum, které mimo svou muzejní činnost každoročně pořádá cca 5 větších akcí.
Na akcích spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi, např. se spolkem Rosenthal nebo Rožmitálský
zámek. Děti a mládež umělecky rozvíjí ZUŠ Jana Jakuba Ryby, kterou navštěvuje zhruba 800 žáků.
Především hudebníci ze ZUŠ pravidelně působí na městských slavnostech a akcích, často ve spolupráci
právě s Podbrdským muzeem. V muzeu jsou také často vystavována díla žáků uměleckých oborů.
Sportovní vyžití občanů zajišťuje TJ Spartak se 417 členy. Trendem však je, že se stoupajícím věkem členů
ubývá, mládež již nemá v týmech takové početní zastoupení jako v mladším školním věku.
Výrazným hráčem na poli společenského dění jsou také skauti, kteří ke svým aktivitám využívají
skautskou klubovnu. Sbor dobrovolných hasičů pořádá ples a aktivity jak pro své členy, tak pro širokou
veřejnost. Především v osadách jsou dobrovolní hasiči hybateli společenského dění.
V Rožmitále jsou také aktivní mladí lidé, kteří iniciativně zakládají spolky a pořádají akce, které aktivizují
komunity. Příkladem je Rožmitál Vespolek, který i za své poměrně krátké působení zorganizoval např.
oslavy Sametové revoluce nebo „Piknikovou hadrárnu“, nebo již dříve zmiňovaný spolek Rosenthal.
Rodinné centrum Třemšínek sdružuje místní rodiče s malými dětmi a pro svou cílovou skupinu pořádá
menší akce. Senioři mají možnost sdružovat se v Klubu seniorů, který je zaměřený na společné trávení
volného času s charitativním přesahem. V současné době sdružuje jednotky občanů.
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2

OBJEKT SOKOLOVNY

Objekt sokolovny leží cca 600 m jižně od centra města. Jeho hlavní fasáda je otočena na severozápad do
ulice Tyršova. Pozemek, na kterém budova leží, je tvaru klínu, jehož jižní stranu tvoří ulice Nádražní
(Obrázek 1). Pozemek je poměrně rozsáhlý a nabízí zajímavý potenciál k rozvoji. Celková zastavěná
plocha budovy i s pozemkem činí cca 3350 m2.

Obrázek 1: Ortofoto mapa s vyznačeným pozemkem sokolovny. (zdroj: ČÚZK)

2.1

Stavební vývoj a stav objektu

Budova sokolovny vznikla přestavbou bývalého špýcharu (sýpky) v roce 1902 [6], který získala v dražbě
místní jednota sokolská. Objekt byl i přes svou méně vhodnou polohu na okraji města centrem
kulturního, spolkového a sportovního života v obci [7].
Později se dlouho o vlastnictví budovy vedly spory. Sokolovna byla za komunismu majetkem
Československého svazu tělovýchovy a sportu – TJ Spartaku Rožmitál. Tělovýchovná jednota Sokol ji
získala zpět v rámci restitucí a o objekt se nestarala. V roce 2008 vyšel již dřívější záměr radnice budovu
zakoupit z vlastních finančních prostředků. Byla vydražena za 1,1 mil. Kč., tehdy se začalo uvažovat o
jejím dalším využití [8], avšak k žádným změnám v průběhu let nedošlo. Snaha o využití vyvstala v roce
2015, kdy byly diskutovány varianty sídel Správy CHKO Brdy. Rožmitál svou nabídku podpořil právě
možností bezplatného využití místní sokolovny, nakonec však byly vybrány jiné obce [7].
Budova jako taková není předmětem památkové ochrany, avšak její kulturně-historická hodnota je
nesporná.
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Stavební vývoj a rozšiřování objektu dokumentují dobové pohlednice a fotografie (Obrázek 2 a Obrázek
3).

Obrázek 2: Pohlednice s původním vzhledem sokolovny po přestavbě objektu špýcharu. Přestavba proběhla r.
1902, pohlednice je z roku 1913 (zdroj: [6])

Obrázek 3: Fotografie z konce 20. let 20. století – podoba sokolovny po přestavbě a rozšíření kapacit. (zdroj: [9])
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Fotografie současného stavu zobrazují několik zásadních zásahů do objektu, které významně změnily
jeho podobu. Především jde o zazděné původní okenní otvory a zploštění fasády směrem do ulice
Tyršova vzniklé někdy v 2. polovině 20. století (původní stav: Obrázek 3; stávající podoba: Obrázek 4).
Toto zploštění obralo dům o výtvarné detaily například ostění a říms, které dodávaly objektu rytmické
členění a kompoziční harmonii (původní členění patrno viz Obrázek 3).
Nejnovějším sanačním zásahem bylo nové zastřešení objektu v roce 2016, které v podstatě znamenalo
jeho záchranu, neboť původní střecha byla v dezolátním stavu, dovnitř zatékalo a objekt zásadně
degradoval. Toto zastřešení však zcela nerespektuje kulturně-historické hodnoty objektu. Střecha byla
z velké části nahrazena ekonomicky výhodným vazníkovým krovem (Obrázek 8), což není původní typ
konstrukce a byla doplněna ne příliš vhodným oplechováním. Na více místech nenavazuje na původní
tvar říms, což dokazuje Obrázek 7, kde tvar střechy nerespektuje sklon původního tympanonu. Obecně
se dá konstatovat, že použitelnost této nové střechy pro zamýšlenou rekonstruovanou podobu, která
respektuje kulturně-historické hodnoty původního vzhledu, je sporná.

Obrázek 4: Stávající vzhled objektu při pohledu ze severu v ulici Tyršova. (foto: Š. Mančík)
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Obrázek 5: Stávající vzhled – pohled z jihozápadu v ulici Tyršova. (foto: Š. Mančík)

Obrázek 6: Stávající vzhled – pohled z východu od ulice Nádražní. (foto: Š. Mančík).

Obrázek 7: Stávající stav rizalitu s tympanonem (trojúhelníkový štít) s novu nevhodnou nadezdívkou
z plynosilikátu vzniklou při realizaci nové střechy. Pohled z ulice Tyršova. (foto: Š. Mančík)
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Obrázek 8: Fotografie stávajícího krovu. V popředí pozůstatky původního krovu; v pozadí nové světlé řezivo
krovu ze sbíjených vazníků. (foto: Š. Mančík)

Stav interiéru objektu sokolovny je neutěšený, zanedbaný a poznamenaný poslední funkcí, která v něm
byla umístěna, což byla diskotéka (viz Obrázek 9).

10

Obrázek 9: Stav interiéru sokolovny. (foto: Š. Mančík)

2.2

Prostorový a technický potenciál na využití budovy

Stávající objekt je zděný, v různých částech půdorysu jednopodlažní, dvojpodlažní i třípodlažní. Částečně
je podsklepený. Jde o poměrně členitou budovu s různými typy vnitřních prostorů a jejich velikostí.
V obrázcích níže je zobrazen stávající objekt a jednotlivé prostory koncepčně pojmenovány tak, aby bylo
možné si představit původní provoz objektu.

ZÁZEMÍ

KOTELNA

Obrázek 10: Půdorys prvního podzemního podlaží (1.PP). (zdroj: [10])
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ZÁKULISÍ

JEVIŠTĚ

CHODBA

ZÁZEMÍ

HLAVNÍ SÁL
VSTUP
BYT

JEVIŠTĚ

HLAVNÍ SÁL

BALKON

Obrázek 11: Půdorys prvního nadzemního podlaží (1.NP). (zdroj: [10])

KOM.

MALÝ
SÁL

Obrázek 12: Půdorys druhého nadzemního podlaží (2.NP). Podlahová plocha zahrnuje pouze prostory balkonu,
klubu a komunikace – výstup do podkroví. (zdroj: [10])
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JEVIŠTĚ

BALKON
HLAVNÍ SÁL
VSTUP

Obrázek 13: Podélný řez. (zdroj: [10])

MALÝ
SÁL

VSTUP

ZÁZEMÍ

Obrázek 14: Příčný řez. (zdroj: [10])
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Tabulka 2 představuje souhrnně jednotlivé prostory a představuje jejich potenciální využití.
Tabulka 2: Jednotlivé prostory, jejich podlahová plocha a specifikace jejich vlastností a možného využití.
Podlaží
1.PP

Stávající stav –
charakter prostoru
Celkem 1.PP:
KOTELNA

ZÁZEMÍ

1.NP

Celkem 1.NP:
HLAVNÍ SÁL

JEVIŠTĚ

ZÁKULISÍ

CHODBA
VSTUP
BYT

2.NP

CELÝ OBJEKT
SOKOLOVNY

ZÁZEMÍ
Celkem 2.NP:
BALKON
MALÝ SÁL
KOMUNIKACE
PODL. PLOCHA:

Podlahová plocha
Specifika prostoru a možné využití
(m2)
98
47 − Světlá výška nízká cca 2,2 m.
− Hygienicky nevhodné pro pobytové
místnosti.
− Využitelné pro servisní místnosti.
51 − Světlá výška nízká cca 2,2 m.
− Hygienicky nevhodné pro pobytové
místnosti.
− Využitelné pro servisní místnosti.
527
155 − Vysoká světlá výška cca 6,35 m.
− Rozměr 8,0 x 19,3 m.
− Vhodné pro sporty
71 − Vysoká světlá výška hlavního prostoru
cca 9,6 m.
− Rozměr hlavního prostoru 7,1 x 7,4 m.
35 − Vhodné pro servisní místnosti; případně
po zásazích jedna větší místnost 7 x 4,9
m.
114 − Možné víceúčelové využití.
63 − Komunikace a obslužné prostory
54 − Po odstranění jižního nepůvodního
přístavku velikosti 4 x 6,2 m by mohla
vzniknout jedna větší místnost 6 x 5 m.
35 − Obslužné a servisní místnosti, zázemí
103
33 − Možné víceúčelové využití.
36 − Možné víceúčelové využití.
34 − Komunikace a obslužné prostory
728 m2

Z pohledu budoucího hlavního využití mají největší potenciál prostory hlavního sálu a jeviště díky svým
rozměrům. Ostatní prostory jsou konvenční nízkorozponové se standardními světlými výškami a
půdorysnými rozměry. Tabulka 3 představuje možné využití v těchto prostorách, které ve výsledku určí
budoucí zaměření celého objektu.
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Tabulka 3: Hlavní prostory a vhodnost jejich využití pro specifické činnosti.
Prostor

HLAVNÍ SÁL

JEVIŠTĚ

Ostatní prostory

Vhodné využití

Omezeně vhodné využití
Nevhodné využití
(rozměry nejsou
předpisové pro závodní
činnost)
− Úpolové/bojové sporty
− Badminton (jeden kurt
− Volejbal
s omezenými výběhy)
− Gymnastika, trampolíny
− Tenis
− Skupinová a individuální − Fotbal – bez soutěžních
− Basketbal
utkání s omezeným
cvičení (jóga, zumba,
− Atletika
počtem hráčů
aerobik, pilates atp.)
− Nohejbal
− Ping-pong (pouze jeden − Florbal – bez soutěžních − Futsal
utkání s omezeným
závodní stůl)
počtem hráčů
− Posilovna, kruhové
− Basketbal – streetball
tréningy
forma
− Squash – jeden kurt
−
Malý plavecký bazén (max.
− Lezecká stěna, boulder
− Wellness, bazénky, sauna 6 x 16,67 m–3 dráhy)
− Úpolové/bojové sporty
− Fotbal
− Lezecká stěna (vhodná
omezeně
− Florbal
velká světlá výška)
− Volejbal
− Skupinová a individuální
cvičení (jóga, zumba,
− Tenis
aerobik, pilates atp.)
− Basketbal
− Posilovna, kruhové
− Atletika
tréninky
− Nohejbal
− Wellness, bazénky, sauna
− Bazén
− Futsal
− Skupinová a individuální
− Týmové sporty
cvičení (jóga, zumba,
aerobik, pilates atp.)
− Posilovna
− Doprovodné provozy
− Klubovny pro mládež

Pro jakékoliv sportovní využití je rozhodujícím limitem rozměr hlavního sálu. Ten nabízí omezenou
půdorysnou plochu a proporčně úzký prostor. Z toho vyplývá, že se příliš nehodí pro týmové sporty.
Naopak pro individuální cvičení nebo úpolové sporty vhodný je.
Pokud se zaměříme na variantu s bazénem, tak do hlavního sálu je možné umístit bazén velikosti
max 6 x 16,67 m (16,67 m kvůli obrátkám počítání délek; 3 obrátky dají 50 m). V tomto případě je však
nutné podotknout, že investiční náklady na revitalizaci stavby a umístění bazénu do ní budou enormní,
více viz kapitola 8. Technicky možné to je. Jsou známé případy historických městských bazénů nebo spíše
lázní, které jsou umístěny v podobných stavbách.
Autoři jsou toho názoru, že objekt by měl být rekonstruován ideálně tak, aby mu byla navrácena kulturně
historická hodnota se všemi detaily a vzhledovou kompozicí podtrhující ducha původního objektu
z konce 20. let 20. století. Tento přístup ovšem znamená velké investiční náklady, které budou
pravděpodobně vyšší než u podobně rozsáhlé novostavby stejného využití.
Pokud nebude dostatečná motivace zadavatele k navrácení původního vzhledu sokolovně a kulturněhistorická hodnota objektu nebude shledána dostatečně významnou natolik, aby ospravedlnila vyšší
investiční nároky, tak je vhodné uvažovat o novostavbě a odstranění stávající budovy.
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2.3

Zhodnocení stávajících konstrukcí

Nosná konstrukce budovy je stabilizovaná, bez akutní potřeby řešení degradačních procesů. Tomu
zásadně pomohla nedávná rekonstrukce střechy. Ta však nerespektuje původní řešení a je možné
diskutovat o její vhodnosti. Podobných historicky nevhodných zásahů je na objektu více: vyhlazená
severozápadní fasáda, zazděné otvorové výplně atp.
O hydroizolaci spodní stavby nic nevíme, avšak dá se předpokládat, že by v rámci rekonstrukce měla být
provedena zcela nově.
Z pohledu dokončovacích stavebních prací, povrchových úprav nebo chybějících okenních otvorů je
třeba říci, že budova zasluhuje komplexní obnovu. Více viz část 5 rozebírající konkrétní kroky ve vazbě
na varianty využití.

16

3

MAPOVÁNÍ POTŘEB

Fáze mapování potřeb probíhala u dvou hlavních cílových skupin – spolků/organizací ve městě,
veřejnosti. Veřejnost byla rozdělena do cílových skupin dle věku:
•
•
•
•
•

3.1

Děti na 1. stupni ZŠ (do 10 let)
Starší žáci na 2. stupni ZŠ (11-15 let)
Mládež (16-18 let)
Dospělí (19-65 let)
Senioři (nad 65 let)

Metodologie výzkumu

Na základě podkladů od města a vlastního šetření byl vytvořen seznam spolků ve městě a jiných
zájmových organizací a skupin (příloha 1). Tyto skupiny jsou cenným zdrojem informací, jelikož zastupují
občanskou společnost ve městě, jsou reprezentanty různých demografických či zájmových skupin
(senioři, mládež, hudebníci apod.) a jsou místními experty na život a potřeby Rožmitálu a jeho obyvatel.
Šetření potřeb zejména mezi veřejností bylo zkomplikováno nepříznivou epidemiologickou situací, kvůli
níž nebylo možné uspořádat osobní setkání a vést s občany hlubší diskuzi. Zjišťování potřeb veřejnosti
tedy probíhalo formou ankety. Distribuce tištěné verze ankety byla také limitována uzavřením míst k
setkávání (např. knihovny, muzea, kostelů apod.), kde měla být anketa původně dostupná. Potřeby
různých cílových skupin byly zejména zjišťovány prostřednictvím formálních i neformálních leaderů ve
městě.
K zjištění potřeb občanů a zájmových skupin bylo využito kombinace kvantitativního a kvalitativního
výzkumu. Konkrétně byly využity tyto metody:
•
•
•
•
•

Dotazník mapující spokojenost spolků/organizací s prostory, které mají k dispozici
Setkání se zástupci spolků a organizací
Polo-strukturované rozhovory s vybranými stakeholdery
Anketa pro veřejnost
Průzkum mezi žáky ZŠ

Dotazník mapující spokojenost spolků/organizací s prostory, které mají k dispozici
Zástupci spolků a dalších organizací ve městě byli informování o záměru tohoto projektu a požádáni o
spolupráci. Cílem dotazníku bylo seznámit se s prostory, které spolky v současnosti pro své aktivity
využívají, jejich vhodností a kapacitou pro tyto účely. Dotazník také sloužil pro základní orientaci ve
společenském a občanském dění ve městě (příloha 2). Dotazník vyplnilo 13 subjektů, které se
vyjadřovaly také k prostorům, které by potřebovaly pro svůj rozvoj a působení v budoucnu.
Setkání se zástupci spolků a organizací
Proběhla dvě setkání s jednotnou strukturou se zástupci spolků a organizací, kteří projevili zájem o
projekt. Setkání proběhla s omezeným počtem osob z důvodu vládního omezení shromažďování v
souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací týkající se viru COVID19. Dohromady se setkání
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zúčastnilo 16 respondentů. Setkání byla upravena tak, aby se všichni zájemci měli možnost bezpečně
zúčastnit. Společný zápis z obou setkání je k nahlédnutí v příloze (příloha 3).
Polo-strukturované rozhovory s vybranými stakeholdery
Na základě setkání se zástupci spolků a organizací byli vytipováni stakeholdeři k hloubkovým polostrukturovaným rozhovorům. Celkem proběhlo 6 rozhovorů, jmenovitě s Adamem Peštou (zástupce
spolku Rosethlaci), Jarmilou Vondrovou (zástupkyně klubu seniorů), Michalem Filinou, dipl. um. (ředitel
ZUŠ), Tomášem Brettlem (zástupce spolků Rožmitál Vespolek a Junák), PaedDr. Janou Bacíkovou
(ředitelka ZŠ) a Evou Hejdovou (zástupkyně spolku Rožmitálský zámek).
Cílem rozhovorů bylo doplnění potřebných informací a hlubší proniknutí do podoby komunitního života
ve městě. Zástupci spolků také přiblížili realitu cílových skupin, s kterými pracují a které neformálně
zastupují (např. senioři, mladí lidé, žáci ZŠ apod.)
Anketa pro veřejnost
Veřejnost byla s účelem tohoto projektu seznámena v průvodním textu k anketě a v článku, který vyšel
v listopadových Třemšínských listech. Anketa byla otištěna v místních novinách tak, aby se dala snadno
vystřihnout a vyplnit. Sběrné místo anket bylo na podatelně městského úřadu. Míst k distribuci i sběru
anket bylo v plánu více, bohužel ale nebyla možná realizace z důvodu uzavření většiny provozů v
souvislosti s COVID19. Anketu bylo možné vyplnit i online, a to přes odkaz na webu města. Odkaz na
anketu byl také šířen s pomocí některých spolků po sociálních sítích a prostřednictvím sítí a kontaktů
samotných spolků a organizací. Ankety se zúčastnilo (v online i offline podobně) 70 respondentů. Cílem
ankety bylo zjistit, jakým způsobem tráví občané ve městě volný čas, za jakými aktivitami dojíždějí jinam
a jak by rádi v Rožmitále svůj volný čas trávili. Otázky ankety i hlavní výsledky jsou k nahlédnutí v příloze
5 a 6. Vzhledem k nízkému počtu respondentů není možné brát výsledky ankety jako reprezentativní
pro občany města.
Průzkum mezi žáky ZŠ
Průzkum trávení volného času u žáků ZŠ, především vyššího stupně, vznikl v reakci na průběžná zjištění
během mapování. Ukázalo se jako důležité zahrnout do pomyslné diskuze i dospívající v Rožmitále.
Možnosti zjišťování jejich potřeb byly značně omezené z důvodu distanční výuky. Průzkum byl tedy spíše
základní, zprostředkovaný učiteli během vybraných hodin. Průzkumu se zúčastnilo 223 respondentů.
Cílem bylo zjistit, s jakými problémy se mladí v tomto věku potýkají a jak by rádi nakládali se svým volným
časem. Otázky a hlavní zjištění z výzkumu viz v přílohách 7 a 8.

3.2

Identifikované potřeby občanů

Na základě výše uvedených metod bylo identifikováno 6 hlavních potřeb. Potřeby nejsou seřazeny dle
významnosti ani četnosti. Pro lepší porozumění extrakce níže jmenovaných potřeb slouží přílohy č. 3,6
a 8.
1.

Větší kapacita vnitřních sportovišť (především pro posilovnu, tenis, volejbal, florbal, squash
apod.)

Občané Rožmitálu jsou z velké části sportovně založení a přes léto mají možnost využívat mnoho
venkovních sportovišť pro různé typy sportů. V chladnějších měsících se prakticky všechny sportovní
aktivity přesouvají do tělocvičen ZŠ. Tělocvičny jsou dopoledne užívány k tělocviku pro žáky školy, v
odpoledních hodinách je vytěžují sportovní kroužky či týmové sporty pro děti i dospělé. Jejich kapacita
je tak téměř vytížena, až na víkendy, kdy jsou tělocvičny poměrně prázdné.
18

Především z ankety pro veřejnost bylo patrné, že je velký zájem o posilovnu, jak mezi dospělými, tak
mládeží. V anketě se posilovna umístila na prvním místě mezi aktivitami, které by Rožmitálští nejraději
využívali. Zájem o ni projevili jak muži, tak ženy různých věkových skupin. Jedná se tedy o potřebu
sdílenou mnoha cílovými skupinami. Nejbližší posilovna je nyní v Březnici. Sportování v tělocvičnách
vyžaduje organizaci většího počtu lidí, jednotlivec si sám do tělocvičny zacvičit nepřijde. Posilovna tedy
nejspíše odráží i potřebu individuálního sportování nezávislé na organizovaných lekcích.
2.

Místo, kde mohou mladí lidé trávit čas

Objevila se výrazná potřeba prostoru, kde by mohla mládež bezpečně trávit svůj volný čas. Tato potřeba
vzešla jak od samotných zástupců této mladé generace, tak si jí všimli i dospělí z řad veřejnosti i zástupců
ZŠ. Kromě sportovních kroužků a možnosti navštěvovat ZUŠ nemají teenageři ve městě jiné možnosti
trávení volného času uvnitř. Za dobrého počasí mohou čas trávit na venkovních sportovištích, ve
skateparku nebo na venkovních posilovacích strojích. V chladnějších měsících se jejich možnosti velmi
zužují a prakticky jediným místem, kde mohou neorganizovaně trávit čas je knihovna, případně „stodola“
Podbrdského muzea. Tyto prostory však nejsou svou povahou pro tuto cílovou skupinu příliš lákavé.
I z toho důvodu mohou teenageři působit, že jsou bez zájmu a tzv. se „poflakují“ po městě.
Z ankety a průzkumu mezi žáky vyplynulo, že většina z nich má zájem trávit svůj volný čas s vrstevníky,
což dělají již teď. Zajímavá byla zjištění, že by rádi trávili svůj čas aktivně (např. posilováním) a měli
možnost setkávat se ve vnitřním prostoru, kde mohou trávit čas nestrukturovaně. Z inspirativních
provozů, které byly žákům prezentovány (viz příloha 7) sklidila u chlapců i dívek druhého stupně ZŠ
největší úspěch lezecká stěna a hned v závěsu se umístil příjemný prostor pro trávení nestrukturovaného
času („klubovna“). Z toho je patrné, že mládež má chuť trávit čas se svými vrstevníky, ale zároveň
nějakou aktivní a zábavnou činností jako je např. právě lezení, posilování nebo hraní fotbálku apod.
3.

Cvičení pro dospělé (typu jóga, zumba, aerobik, jumping apod.)

Individuální cvičení (může se konat ve skupině) je ve městě velmi poptávané, a to především ženami
různých věkových kategorií. Tato činnost se v anketě umístila na prvním místě aktivit, které by
rožmitálské ženy ve městě rády navštěvovaly. Aktuálně se cvičí zhruba jednou týdně v tělocvičně ZŠ,
přes léto někdy na nádvoří zámku, několik mladých lidí si pro sebe organizovalo lekce jógy ve skautské
klubovně. Opakovaně zaznívalo, že za tímto typem cvičení se jezdí do Březnice. Shoda panovala v přání
mít možnost navštěvovat cvičení přímo v Rožmitále. Na podobný typ aktivit v Rožmitále chybí vhodný
prostor – tělocvična ZŠ je celkem vytížená, zrcadlový sál v ZUŠ v této době není přístupný veřejnosti a
ani do budoucna to není v plánu.
4.

Kvalitnější a současnější kulturní program (zajímavé besedy, koncerty současné hudby)

Z mapování potřeb vyplynula poptávka po kvalitnějším kulturním a společenském programu ve městě.
V anketě se ukázalo, že občané za kulturou různého druhu (galerie, divadlo, kino, koncerty atd.) velmi
často jezdí mimo Rožmitál. Na druhou stranu v odpovědích na otázku, jaké chybějící aktivity by lidé ve
městě nejvíce využívali, se kulturní aktivity umístily až za několika druhy sportovních aktivit a bazénem.
Zde je nutné vzít v potaz, že anketu vyplnilo více lidí, kteří se označovali za sportovce (45), než za
milovníky kultury (29).
V současné době patří k obecně oblíbeným akcím ty, které pořádá Podbrdské muzeum (např. slavnost
královny Johanky) a plesy pořádané jednotlivými spolky (např. myslivecký či hasičský ples). Potenciál ke
zlepšení by místní viděli v oblasti koncertů a besed. Nyní jsou koncerty mířeny spíše na starší obyvatele
Rožmitálu, a i někteří z nich by ocenili poslech současnější hudby. Chybí zde především zajímavá kulturní
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nabídka pro mládež a mladé dospělé. Mladší generace často nezná hosty besed a přednášek, a tak pro
ně účast na nich není zajímavá.
V možnostech města jistě není poskytnout podobně širokou nabídku divadelních představení, koncertů
a promítání filmů jako např. v Příbrami. Občané budou vždy za nějakým typem kultury jezdit do větších
měst. Nabízí se ale přizpůsobit nabídku současných programů tak, aby byla zajímavější pro více věkových
skupin.
5.

Bazén

Podle výsledků ankety je nejčastější volnočasovou aktivitou vyhledávanou mimo město právě bazén.
V Rožmitále je venkovní koupaliště, které je v létě hojně využíváno. Občané do krytého bazénu rádi jezdí
i mimo letní měsíce. Vnitřní bazén (někdy spojený s wellness) se často objevoval i v odpovědi na otázku,
jaké volnočasové aktivity či prostory by místní nejvíce využívali. Určitá poptávka tedy po tomto typu
provozu je. Speciální ZŠ se svými žáky jezdí na plavání do bazénu v Příbrami, i oni by tedy jistě tento typ
provozu v Rožmitále využili. Ve městě funguje sauna, která dle slov starosty není příliš hojně využívána
(ani mimo výjimečný stav spojený s COVID krizí).
6.

Prostor k setkávání se s přáteli

Ukázalo se, že se lidé schází s přáteli nejčastěji doma nebo v restauračních zařízení. V průběhu mapování
byla odhalena potřeba trávit čas s přáteli mimo domov i po 22 hodině, kdy podniky ve městě zavírají.
Mládež i dospělí do 35 let mají zájem o večerní zábavu např. ve formě diskotéky, baru nebo klubu.
U mladých dospělých se objevil požadavek na prostor pro oslavy např. narozenin, který by si mohli
pronajmout. Ačkoli by tato možnost byla v malém sálu společenského centra, v současné době není k
těmto účelům propůjčován. Mapování potřeb také ukázalo poptávku po kavárně či jiném posezení
s občerstvením. V Rožmitále několik málo kavárenských zařízení je. Oblíbená je zejména Zmrzlina
z Rožmíku, oceňována byla především kvalita produktů. Občané by uvítali podobný typ provozu, který
by rozšířil možnosti setkávání se.
Především mužská populace by ocenila i možnost potkávat se s přáteli a trávit s nimi aktivně čas např.
hraním šipek, kulečníku, stolního tenisu apod. Malá skupina mužů si za tímto účelem soukromě
pronajímá prostor na zámku, který si svépomocí vybavila. Tento prostor však bude výhledově
zdemolován, předpokládáme tedy, že poptávka po alternativě vzroste.

3.3

Identifikované potřeby spolků a organizací

Níže uvedené potřeby spolků a organizací nejsou seřazeny dle významnosti. Většina potřeb je sdílena
více subjekty, výjimkou je potřeba Podbrdského muzea po depozitáři.
1.

Potřeba zajímavějšího a dostupného prostoru k pořádání akcí

Současné spolky a organizace chtějí pořádat své akce na zajímavých místech, která jsou pro takové účely
vhodná. Dosud je možné pořádat akce ve společenském centru, v Podbrdském muzeu, na zámku nebo
na veřejném prostranství. Společenské centrum nabízí poměrně strohé prostředí, ve velkém sále je
uspořádání sezení velmi formální a frontální (kino hlediště lze odstranit), v zimních měsících je jeho
kapacita obsazená na dlouho dopředu a není možné uspořádat relativně spontánní akci. Podbrdské
muzeum disponuje zajímavými prostory, není ale primárně určeno k pořádání společenských akcí a
přednost dostává primární činnost muzea. Genius loci zámku je důvodem k pořádání aktivit některých
spolků v těchto prostorech. Jejich využívání je ale omezeno na letní měsíce. Konání akcí na veřejných
prostranstvích je také omezeno na letní měsíce a přízeň počasí.
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2.

Prostory pro interní spolkovou činnost (Rožmitál Vespolek, Rosenthal, klub seniorů)

Několika spolkům chybí v Rožmitále místo pro interní schůzky. V současnosti využívají nárazově prostory
jiných organizací (např. skautské klubovny) či se schází v restauračních zařízení. S tímto stavem nejsou
spokojeni, jelikož tyto prostory nejsou k účelu vyhovující nebo jsou obsazeny činnostmi jiné organizace.
Klub seniorů prostor pro aktivity spolku má, ale jsou spíše nevyhovující (vlhko, zatuchlost, příliš tmavé).
Nemusí se nutně jednat o prostor, který by byl vyhrazen výhradně konkrétnímu spolku nebo určen
pouze k tomuto účelu. Spolky uvedly, že by ho obecně využívaly spíše nárazově např. 2x do měsíce (klub
seniorů možná 1x týdně). Dá se tedy kombinovat s jinými typy provozů.
3.

Možnost pořádání letních či příměstských táborů

V Rožmitále se pořádají letní, sportovní a příměstské tábory pro děti. Pořadatelem je např. Skaut a
házenkáři. Spolek Rosenthal v současné době pořádá tábor v Březnici. Skauti mají pro své tábory vhodné
a dostačující prostory tábořiště a klubovny. Tyto prostory jsou však těmito aktivitami přes léto plně
vytíženy a nelze je tak nabízet provozovatelům jiných táborů. Házenkáři dosud využívali prostory ZŠ,
která se ale do budoucna zdráhá poskytovat ubytování z důvodu drahého vybavení učeben a rizika
poškození. Rosenthal v Rožmitále nenašli vhodné prostory pro svůj tábor, proto jej pořádají v Březnici.
Rádi by však tábor přesunuli do Rožmitálu, pokud to bude možné. Rožmitál může být lákavý svými
venkovními sportovišti pro sportovní kluby a další sportovní tábory z okolí. Venkovní vybavení a
sportoviště ve městě jsou vyhovující, co chybí je možnost ubytování minimálně 40 dětí a 10 dospělých.
Aby pro spolky a sportovní kluby byla nabídka ubytování zajímavá, musí být finančně dostupná (v řádu
několika tisíc na týden), s hygienickým zázemím, a se zázemím pro drobnou přípravu jídla. Naopak mají
spolky nízké nároky na komfort, přespávání je přijatelné na karimatkách.
4.

Prostor pro depozitář Podbrdského muzea

Absence vhodného a kapacitně dostačujícího depozitáře. V současnosti se exponáty skladují v části
objektu kasárna, kde není zajištěna stálost podmínek k jejich uchovávání a prostorově nedostačuje.
Plocha depozitáře by měla být alespoň 100 m2. Může se jednat o prostory na sebe navazující. Alespoň
část tohoto prostoru by se měla nacházet v přízemí s dostatečně velkým vstupem a příjezdovou cestou
za účelem umístění historické zemědělské techniky (např. žebřiňák či mlátička). Dále je třeba prostor
pro uchovávání malých předmětů jako jsou sochy, obrazy apod. (min. 30 m 2). Požadavkem je další
prostor s přívodem elektřiny a vody, který by sloužil jako konzervátorská dílna. Prostor depozitáře má
přísné nároky na stálost vnitřního prostředí (teplota, vlhkost atd.) a bezpečnost.
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4

NÁVRH NA VYUŽITÍ OBJEKTU

Všechny identifikované potřeby v předchozí kapitole jsou pro město relevantní. Neznamená to však, že
by měly být všechny naplněny v rámci objektu bývalé sokolovny. Např. pro depozitář Podbrdského
muzea je prostor vyloženě nevhodný a nesplňoval by komunitní funkci, která byla součástí zadání.
Depozitář má vysoké požadavky na stálost vnitřního prostředí a bezpečnost, čehož by bylo náročné a
nákladné v objektu dosáhnout (rozdělní jednotlivých provozů, nákladná regulace a čidla, oproti tomu
stávající nekvalitní obálka budovy). Požadovaný velkoprostorový depozitář by znamenal tak zásadní
zásahy do budovy, že její zachování a nákladné obnovení její kulturně-historické hodnoty by nemuselo
být obhajitelné.
V ostatních případech je možné různé potřeby kombinovat k uspokojení nejzásadnějších potřeb a co
nejvíce cílových skupin.
Na základě identifikovaných potřeb, technických možností budovy a požadavků města byly navrhnuty
dvě varianty provozu:
•
•

4.1

Varianta A: Multifunkční sportovní dům s lezeckou stěnou
Varianta B: Relaxační centrum s bazénem

Varianta A: Multifunkční sportovní dům s lezeckou
stěnou

V potřebách veřejnosti se ukázalo sportovní vyžití jako dominantní. Zároveň však Rožmitál disponuje
poměrně dobrou sportovní infrastrukturou, především v letních měsících. Objekt bývalé sokolovny není
svou výměrou vhodný pro umístění větších sportovních hřišť (tenis, fotbal apod.). Největší poptávka je
po individuálním cvičení ve skupině (jóga, zumba) a posilovně. Zajímavé sportovní vyžití by zároveň
mohlo sloužit jako volnočasová náplň mladistvých, a s přidruženou klubovnou tak poskytnout bezpečný
prostor pro trávení nestrukturovaného času. U mladistvých zaznamenala lezecká stěna velký úspěch,
zároveň je lezení i typ sportu, kterému se věnují i dospělí. Lezecká stěna je celkem nevšedním provozem,
který by do města mohl přilákat i návštěvníky z okolí. Nabízí se také možnost konání příměstských táborů
či prostor poskytnout jiným organizacím k pořádání vlastních letních táborů. Multifunkční dům by měl
kombinovat hned několik funkcí, které budou naplňovat různé potřeby města a jeho obyvatel. Jeho
hlavním provozem bude sportovní vyžití.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hlavním provozem by byla lezecká stěna (cca 10 m) ve věži objektu
V hlavním sále několik boulder stěn
Dalšími prvky v sále by mohly být trampolíny, molitanová jáma apod.
Dále by se v objektu nacházela menší posilovna
Malý sál na cvičení (jóga, zumba apod.)
Klubovna pro mládež i dospělé (šipky, posezení, ping-pong, fotbálek, PC hry apod.)
Drobné občerstvení (kavárna/bistro) se zázemím
Zázemí (sprchy, šatny…)
Zahrada: část využita k parkování, část jako venkovní posezení bistra, možnost sezónní ledové
plochy

Tabulka 4: Zahrnuté potřeby ve variantě A

Identifikované potřeby
Potřeba větší kapacity vnitřních sportovních hřišť
Místo, kde mohou mladí lidé trávit čas
Cvičení pro dospělé (typu jóga, zumba, aerobik, jumping apod.)
Kvalitnější a současnější kulturní program
Bazén
Prostor k setkávání se s přáteli
Prostory pro interní spolkovou činnost
Možnost pořádání letních či příměstských táborů
Prostor pro depozitář Podbrdského muzea
Posilovna

Potřeby, které
varianta A
ne
ano
ano
spíše ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano

zahrnuje

Jako klíčová funkce varianty A byla identifikována lezecká stěna. Obrázek 15 znázorňuje lokalizaci
„konkurenčních“ lezeckých stěn v regionu.

Obrázek 15: Lezecké stěny v okolí Rožmitálu pod Třemšínem (Rožmitál je označen symbolem budovy)

4.2

Varianta B: Relaxační centrum s bazénem

Výrazný zájem byl projeven o provoz bazénu, jak ze strany občanů, tak ze strany města. Venkovní
koupaliště ve městě je v letních měsících hojně využíváno místními i návštěvníky z okolí, vstup je zdarma.
V této variantě by mohl být umístěn bazén o rozměrech 6 x 16,67 m v hlavním sále objektu (16,67 m
kvůli obrátkám počítání délek; 3 obrátky dají 50 m). V dalších částech objektu by byl prostor pro saunu,
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odpočívárnu, malé ochlazovací bazénky, případně malou posilovnu či cvičební sál. Součástí objektu by
bylo zázemí, sklad, bazénové technologie, šatny a sprchy.

Tabulka 5: Zahrnuté potřeby ve variantě B

Identifikované potřeby
Potřeba větší kapacity vnitřních sportovních hřišť
Místo, kde mohou mladí lidé trávit čas
Cvičení pro dospělé (typu jóga, zumba, aerobik, jumping apod.)
Kvalitnější a současnější kulturní program
Bazén
Prostor k setkávání se s přáteli
Prostory pro interní spolkovou činnost
Možnost pořádání letních či příměstských táborů
Prostor pro depozitář Podbrdského muzea
Posilovna

Potřeby, které
varianta B
ne
spíše ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano

zahrnuje

Jako klíčová funkce varianty B byl identifikován vnitřní bazén. Obrázek 16 znázorňuje lokalizaci
„konkurenčních“ vnitřních bazénů v regionu.

Obrázek 16: Bazény v okolí Rožmitálu pod Třemšínem (Rožmitál je označen bodem 1)
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5

NÁVRHY STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH
ÚPRAV OBJEKTU

5.1

Rozsah stavebních úprav a odhadované náklady

Pro přeměnu objektu na multifunkční sportovní dům nebo relaxační centrum s bazénem bude nutné
celý objekt komplexně zrekonstruovat. Níže je uveden seznam konstrukcí a prvků, které je
možné/žádoucí v objektu zachovat:
•

•

•

Nosné konstrukce a fasádní zdivo – možné zachovat. Bude nutné nové posouzení únosnosti
(statický model) na navrhované nové zatížení, které určí, zda je třeba konstrukce zesilovat, nebo
ne.
Střecha – byla nedávno zrekonstruována krytina i krov. Rekonstrukce nerespektovala zcela
původní vzhled – pro obnovení kulturně-historické hodnoty budou nutné její úpravy (více viz
část 2.1).
Základy – nutné jejich pře-posouzení ve vztahu k novému statickému modelu. Stanovení jejich
použitelnosti.

Níže jsou shrnuty stavební konstrukce a technologie, které je třeba zrealizovat nově:
•
•

•

•
•
•

Fasáda – v minulosti kvůli zásahům ztratila svůj původní vzhled (viz část 2.1). Je nutná její
vzhledová obnova i energetická úprava. Požadavky na energetiku shrnuje část 6.
Výplně otvorů vnější – je třeba dodat nové. Stávající otvory jsou buď zazděné nebo
v nevyhovujícím stavu. Je možná debata o repasování některých částečně zachovaných výplní,
nákladově se však často rovnají realizaci nových.
Výplně otvorů vnitřní – je třeba dodat nové. Stávající otvory jsou buď zazděné nebo
v nevyhovujícím stavu. Je možná debata o repasování některých částečně zachovaných výplní,
nákladově se však často rovnají realizaci nových.
Vnitřní povrchy – zcela nově.
Podlahy – nově; kromě možná některých částí schodiště.
Technická zařízení budov – zcela nově. Energetické části TZB se věnují kapitoly 6 a 7.

Z výše uvedeného a ze zkušeností autorů ze stavební praxe vyplývá, že komplexní revitalizace objektu
bude velmi pravděpodobně více nákladná, než kdybychom identické funkce a rozsah chtěli umístit do
budovy nové. Pro rekonstrukci však hovoří zachování kulturně-historické hodnoty stavby, která měla
v minulosti velmi silné místo ve společenském, kulturním a sportovním životě města. Z rozhovorů a
komunikace s občany a zástupci města vyplývá, že objekt reprezentuje kus paměti a vzpomínek občanů,
které dodávají objektu na významnosti a posilují jeho tzv. genius loci.
Zároveň je třeba říci, že rozhodnutí o tom, zda objekt má být nákladně rekonstruován a záchrana
hodnot, které reprezentuje, tuto nákladnost vyváží, musí učinit město, potažmo občané města. Tento
dokument se snaží popsat a zmapovat stávající situaci tak, aby bylo toto rozhodování podloženo
informacemi a fakty.
Autory odhadovaná bezpečná investiční náročnost komplexní rekonstrukce začíná na 60 tis. Kč/m2
podlahové plochy bez DPH. Horní hranici je problematické určit, avšak u provozu bazénu je možné
odhadovat o cca 30 % vyšší náklady.
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Pokud tedy zůstaneme u stávající podlahové plochy, pak odhadované investiční náklady na rekonstrukci
budou začínat na 60 tis. Kč/m2 x 728 m2= 43,7 mil. Kč bez DPH.

5.2

Doporučení

Pokud bude rozhodnuto o pokračování přípravy rekonstrukce, z hlediska dalšího postupu by bylo
vhodné zjistit komplexní stav objektu stavebně-technickým a stavebně-historickým průzkumem. Tyto
průzkumy by měly ověřit možnosti a stav stávajících konstrukcí a zároveň popsat historickou hodnotu
stavby. Výstupy z nich pak zásadně pomohou při definici nutných zásahů a povedou k přesnějšímu
odhadu investičních nákladů. Po tomto kroku se dá opět znovu přehodnotit záměr a rozhodnout o jeho
realizaci.
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6

ENERGETICKÉ ÚPRAVY OBJEKTU

6.1

Obálka budovy

V rámci plánovaného využití objektu bude obálka budovy zcela zateplena na 0,9násobek doporučené
hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 (neplatí pro okna). Snížení, resp. zlepšení tepelně
technických parametrů o 10 % nežli doporučené hodnoty, bylo uvažováno s ohledem na případné využití
dotačního titulu. Okna mají specifickou podmínku na plnění požadavku, a to 0,85násobek doporučené
hodnoty dle ČSN 730540-2. Jedná se o úpravu obálky budovy formou zateplení fasády objektu, stropu s
půdním prostorem, podlahy se zeminou, případně sousedících konstrukcí s nevytápěnou kotelnou
(stěna, podlaha) společně s výměnou otvorových výplní za nové s izolačním trojsklem. V současné době
je většina otvorových výplní zazděna. Pro účely zadání bylo uvažováno se stávajícími prostory pro okna
ale bez zazdění. Variantní režim objektu jako plánovaný veřejný bazén s sebou nese zpřísňující
požadavky na tepelně technické vlastnosti obálkových konstrukcí vzhledem k vyšší vnitřní teplotě v
prostoru. Vyšší teplota v prostoru vede k navyšování tlouštěk izolací obálky budovy.

6.2

Energetické zdroje

Na základě zadání jsou představeny celkem 4 varianty různých zdrojů tepla – automatický kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo (vzduch-voda), tepelné čerpadlo (země-voda), plynový kondenzační kotel. U
automatického kotle na biomasu bylo uvažováno se spalováním směsi sušiny a dřevní štěpky v
předpokládaném poměru 2:1 (sušina : štěpka). Předpokládané složení sušiny je tráva, větvičky,
rozdrcené dřevo a další kompostový materiál. Tepelná čerpadla využívají elektrickou energii pro účinnou
výrobu tepla, kde alternativa vzduch-voda využívá energii obsaženou ve venkovním vzduchu a varianta
země-voda energii v zemském masivu pomocí sond do hloubky 100 m. Vzduchová varianta je sice
levnějším řešením nežli varianta země-voda, nicméně varianta vzduch-voda pracuje s nižší účinností
(topným faktorem) než varianta země-voda. Pro instalaci plynového kondenzačního kotle spalujícího
zemní plyn není v současné době vyhotovena plynová přípojka. Avšak s ohledem na skutečnost, že je
plynovod v přilehlé ulici Tyršova, byl plynový kotel uvažován jako možná varianta.
Součástí úsporného energetického celku se zajištěním komfortu pobytu osob bylo uvažováno s nuceným
(řízeným) větráním vnitřních prostorů pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla z
odpadního vzduchu. Výhodou je zvýšení kvality vnitřního prostředí. Instalací řízeného větrání se sníží
roční spotřeba tepla pro vytápění, zvýší se však dílčí spotřeba energie pro větrání (doprava vzduchu
pomocí ventilátorů). Uvažovaný větrací systém zajišťuje pouze dávku čerstvého vzduchu pro osoby,
nikoliv teplovzdušné vytápění či chlazení prostor. Vzhledem k plánovanému různorodému využití
objektu se doporučuje instalace větracího systému ve všech případech.
V případě využití objektu jako vnitřní bazén bylo uvažováno s potřebou energie na ohřev bazénové vody.
Potřeba tepelné energie je hrazena patřičnými hlavními zdroji tepla (viz varianty zdrojů tepla). V případě
vnitřního bazénu, resp. bazénové haly bylo počítáno s orientační spotřebou elektrické energie na
odvlhčení vnitřního vzduchu, jenž tvoří nedílnou součást vnitřních bazénů.
V celém objektu bylo uvažováno úsporné osvětlení využívající LED technologii. LED osvětlení disponuje
s vyšší účinností, resp. s nižší spotřebou elektrické energie.
Chlazení, vlhčení nebo využití jiných obnovitelných zdrojů energie nebylo uvažováno.
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7

PROVOZNÍ MODEL

Na základě popisu energetických úprav viz kap. 6 byl vytvořen výpočetní model objektu podle ČSN EN
ISO 13790 s využitím okrajových podmínek dle ČSN 730331-1 zohledňující jeho předpokládaný provoz
ve dvou variantách režimu užívání – sportoviště a vnitřní bazén.

7.1

Okrajové podmínky

Provozní okrajové podmínky (časové využití, počet osob, vnitřní teploty, vnitřní tepelné zisky, potřeba
čerstvého vzduchu, potřeba teplé vody, provozní doba osvětlení) byly převzaty z ČSN 730331-1.
Klimatické údaje byly převzaty z ČHMÚ pro Středočeský kraj pro dlouhodobý klimatický průměr.
Pro každou variantu zdroje tepla byla odborně odhadnuta jeho provozní účinnost výroby tepla. Provozní
účinnost tepelných čerpadel je dána průměrným ročním topným faktorem COP (-) a zohledňuje
částečné využití bivalentního elektrického zdroje tepla. Účinnost rozvodů u všech uvažovaných zdrojů
byla uvažována 95 % pro vytápění a přípravu TV, 98 % pro ohřev bazénové vody. Pomocné elektrické
energie jako např. provoz oběhových čerpadel nebo měření a regulace, nejsou ve výpočtu zahrnuty.
Uvažované provozní účinnosti:
•
•
•
•

automatický kotel na biomasu = 65 %,
tepelné čerpadlo (vzduch-voda) = 2,8 (COP),
tepelné čerpadlo (země-voda) = 3,5 (COP),
plynový kondenzační kotel = 92 %.

Předpokládané provozní náklady byly vypočteny z orientačních měrných cen za využívané
energonositele. Měrná cena za biomasu pro automatický kotel spalující sušinu a štěpku byla vypočtena
z odhadu výhřevností jednotlivých složek paliva a také smluvních nákupních cen získaných od
zadavatele. Uvažovaná výhřevnost sušiny je 8 MJ/kg a dřevní štěpky 13,25 MJ/kg. Při zohlednění poměru
2:1 (sušina : štěpka) bude výsledná výhřevnost směsi paliva 9,75 MJ/kg. Při uvážení předpokládané ceny
220 tis. Kč (včetně dopravy 20 tis. Kč) za 300 tun směsi paliva byla vyčíslena měrná cena za biopalivo
0,27 Kč/kWh. Elektrická energie byla uvažována ve dvou různých cenách. Lepší tarif elektrické energie
pro tepelná čerpadla způsobuje nižší cenu pro jejich samotný provoz oproti klasické spotřebě (osvětlení,
provoz VZT, odvlhčení).
Uvažované měrné ceny za energonositele:
•
•
•
•

směs biopaliva (sušina + dřevní štěpka) = 0,27 Kč/kWh,
elektrická energie pro provoz tepelných čerpadel = 2,5 Kč/kWh,
elektrická energie pro ostatní spotřebu = 4,0 Kč/kWh,
zemní plyn = 1,5 Kč/kWh.

Předpokládané investiční náklady pro jednotlivé variantní řešení byly vzhledem k neznalosti přesnějšího
zadání odhadnuty na základě měrných cen převzatých z dotačního titulu OPŽP – Energetické úspory.
Dotační titul OPŽP je zároveň oblast, kterou lze v návaznosti na realizaci celého projektu využít. Měrné
ceny jsou zároveň maximálními způsobilými výdaji v programu OPŽP. Pro přiblížení se reálným cenám
byly tyto měrné investiční náklady poníženy o 20 % v případě vytápění (vč. otopné soustavy), přípravy
TV, vzduchotechniky a 40 % v případě dodatečného navýšení výkonů variantních zdrojů tepla pro ohřev
bazénu. Systém odvlhčení není součástí podporovaných opatření, a tudíž výše investice byla pouze
zhruba odhadnuta. U varianty s plynovým kotlem bylo uvažováno s navýšením investičních nákladů o
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50 tis. Kč kvůli vybudování plynové přípojky. Souhrn investičních nákladů neuvažuje investiční náklady
za bazénové technologie (bazén, vířivky apod.).
Uvažované investiční náklady:
•
•
•
•
•
•
•

automatický kotel na biomasu, vč. otopné soustavy = 13 240 Kč/kW,
tepelné čerpadlo (vzduch-voda), vč. otopné soustavy = 36 800 Kč/kW,
tepelné čerpadlo (země-voda), vč. otopné soustavy = 51 424 Kč/kW,
plynový kondenzační kotel, vč. otopné soustavy = 10 640 Kč/kW + 50 000 Kč za plynovou
přípojku.
vzduchotechnický systém s rekuperací = 368 Kč/m3/h,
LED osvětlení = 800 Kč/m2,
odvlhčení bazénové haly = 400 000 Kč.

Ohřevem bazénu dojde k navýšení potřebného výkonu variantního zdroje tepla s následujícími
investičními náklady:
•
•
•
•

7.2

automatický kotel na biomasu = 6 480 Kč/kW,
tepelné čerpadlo (vzduch-voda) = 20 700 Kč/kW,
tepelné čerpadlo (země-voda) = 31 668 Kč/kW,
plynový kondenzační kotel = 4 980 Kč/kW.

Energetické bilance

Pro každý zvolený režim užívání objektu (sportoviště, bazén) byla vytvořena energetická bilance
zohledňující potřeby energie na vytápění vč. přípravy TV, nucené větrání, osvětlení, případně
technologie (např. na ohřev bazénu a odvlhčení). Spotřeba elektrické energie na provoz dalších
spotřebičů není s ohledem na pouze hrubý předpoklad provozu uvažována.
•
•

Celková roční potřeba energie pro režim sportoviště = 95 MWh/rok
Celková roční potřeba energie pro režim vnitřního bazénu = 343 MWh/rok

Uvedené roční potřeby energie jsou bez zahrnutí účinností zdroje tepla a rozvodů.

Graf 4: Energetické roční bilance režimů Sportoviště a Vnitřní bazén
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7.3

Předpokládané provozní parametry

Na základě potřeby energie byla vypočtena spotřeba energie. Spotřeba energie na rozdíl od potřeby již
uvažuje účinnosti zdrojů tepla jednotlivých variant a účinnosti rozvodů. Hodnota spotřeby energie tedy
zohledňuje efektivnost jednotlivých zdrojů tepla. Pro účely projektu byly vyhodnoceny následující
parametry:
•
•
•
•

spotřeba energie [MWh/rok],
provozní náklady [tis. Kč/rok],
investiční náklady [tis. Kč],
investiční + provozní náklady za 15 let [tis. Kč/15 let].

Parametr investice + provozní náklady za 15 let slouží k zohlednění provozu systému s ohledem na jeho
předpokládanou životnost (15 let). Tento parametr slouží k analýze systémů vhodných pro investiční
plánování. Parametr poukazuje na to, že nejnižší investiční náklady neznamenají vždy tu nejvýhodnější
variantu (často s vysokými provozními náklady). Parametr udává celkovou finanční náročnost zařízení za
celých 15 let se zahrnutím počáteční investice.
Pro přehlednost byly hodnoty vyneseny do grafů a tabulek níže. Z důvodu ekonomického pohledu na
proveditelnost, není vynesen graf zobrazující spotřebu energie.
Režim Sportoviště
Jednotlivé parametry byly vyhodnoceny pro všechny varianty zdrojů tepla a jsou uvedeny již včetně
energie spotřebované na provoz osvětlení a VZT systému. Složení spotřeby energie na provoz zdrojů
tepla je vytápění včetně přípravy TV.
Nejnižší provozní náklady vykazuje varianta s kotlem na biomasu i za předpokladu nízké účinnosti zdroje
tepla, a to kvůli nízké měrné ceně za energii. Nejvyšší provozní náklady byly vypočteny pro variantu s
plynovým kotlem kvůli relativně vysoké ceně oproti kotli na biomasu a zároveň nízké účinnosti oproti
tepelným čerpadlům. Tepelná čerpadla sice mají nejvyšší cenu za energii, ale zároveň disponují nejvyšší
účinností zdroje tepla (topný faktor).
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Graf 5: Sportoviště – Provozní náklady [tis. Kč/rok]

Investiční náklady pro sportoviště reflektují výši pořizovacích nákladů jednotlivých technických systémů.
Nejdražší varianta je s tepelným čerpadlem (země-voda) a nejlevnější s plynovým kotlem.

Graf 6: Sportoviště – Investiční náklady energetických systémů [tis. Kč]

Investiční náklady + provozní náklady za 15 let poukazují na variantu s kotlem na biomasu jako na
nejvýhodnější. Naopak nejhorší variantou je soustava s tepelným čerpadlem (země-voda), kde ani
nejvyšší účinnost zdroje tepla nepřevýší váhu nejvyšší investice.
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Graf 7: Sportoviště – Investiční náklady + provozní náklady za 15 let [tis. Kč/15 let]

Tabulka níže rozepisuje jednotlivé parametry, kde spotřeba energie na osvětlení a VZT je uvedena
samostatně.
Tabulka 6: Sportoviště – Výsledné parametry režimu

Pozn.: Parametr investice + provoz za 15 let zohledňuje provoz systému s ohledem na jeho
předpokládanou životnost (15 let). Tento parametr slouží k analýze systémů vhodných pro investiční
plánování.

Režim Vnitřní bazén
Jednotlivé parametry byly vyhodnoceny pro všechny varianty zdrojů tepla a jsou uvedeny již včetně
energie spotřebované na provoz osvětlení, VZT systému a odvlhčení. Složení spotřeby energie na provoz
zdrojů tepla je vytápění, včetně přípravy TV a ohřevu bazénové vody. Všechny parametry vykazují vyšší
hodnoty kvůli vyšším potřebám energie způsobené provozem vnitřních bazénů.
Nejnižší provozní náklady vykazuje opět varianta s kotlem na biomasu i za předpokladu nízké účinnosti
zdroje tepla, kvůli nízké měrné ceně za energii. Nejvyšší provozní náklady vykazovala opět varianta s
plynovým kotlem kvůli relativně vysoké ceně oproti kotli na biomasu a zároveň nízké účinnosti oproti
tepelným čerpadlům.
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Graf 8: Vnitřní bazén – Provozní náklady [tis. Kč/rok]

Investiční náklady pro vnitřní bazén vykazují stejný trend jako u sportoviště, a tedy nejdražší varianta je
s tepelným čerpadlem (země-voda) a nejlevnější s plynovým kotlem.

Graf 9: Vnitřní bazén – Investiční náklady [tis. Kč]

Investiční náklady + provozní náklady za 15 let poukazují opět na variantu s kotlem na biomasu jako na
tu nejvýhodnější. Naopak nejhorší variantou je v případě vnitřního bazénu varianta s plynovým kotlem,
kvůli vyšší potřebě tepelné energie a provozním nákladům. Vyšší potřeba energie pomáhá tepelným
čerpadlům zužitkovat vyšší provozní účinnosti i za cenu vysokých investičních nákladů (oproti var.
Sportoviště).
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Graf 10: Vnitřní bazén – Investiční náklady + provozní náklady za 15 let [tis. Kč/15 let]

Tabulka níže rozepisuje jednotlivé parametry, kde spotřeba energie na osvětlení, VZT a odvlhčení je
uvedena samostatně. Do hodnocení zdrojů tepla vstupuje již ohřev bazénové vody.
Tabulka 7: Vnitřní bazén – Výsledné parametry režimu

Pozn.: Parametr investice + provoz za 15 let zohledňuje provoz systému s ohledem na jeho
předpokládanou životnost (15 let). Tento parametr slouží k analýze systémů vhodných pro investiční
plánování.

7.4

Shrnutí

Byly vytvořeny dva provozní modely zohledňující různé varianty režimu užívání – sportoviště a vnitřní
bazén. Každá varianta režimu byla hodnocena se čtyřmi zdroji tepla – automatickým kotlem na biomasu,
tepelným čerpadlem (vzduch-voda), tepelným čerpadlem (země-voda) a plynovým kondenzačním
kotlem. Výše uvedené případy byly hodnoceny s ohledem na roční spotřebu energie, roční provozní
náklady, celkové investiční náklady a investiční náklady + provozní náklady za 15 let zohledňující
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životnost technických systémů. Vzhledem k výše provedeným výpočtům bylo dosaženo následujících
závěrů.
•
•
•
•
•
•

Vnitřní bazén dosahuje významně vyšších nákladů (provozních, investičních) než sportoviště,
což je přirozeně dáno charakterem provozu.
V téměř všech případech vyšla varianta s kotlem na biomasu jako ta nejvýhodnější z důvodu
velmi nízkých provozních nákladů (dle smluvních cen) a nižších investičních nákladů.
Nejvyšší spotřebu energie vykazuje právě nejvýhodnější varianta s kotlem na biomasu (nízká
provozní účinnost zdroje).
Varianta s plynovým kotlem má vždy nejvyšší provozní náklady.
Varianta s plynovým kotlem má vždy nejnižší investiční náklady a varianta s tepelným čerpadlem
země-voda vždy nejvyšší.
Součtové náklady (investice + provoz za 15 let) má nejvyšší varianta s TČ země-voda v případě
sportoviště, v případě vnitřního bazénu varianta s plynovým kotlem.

S ohledem na výše uvedené je doporučena varianta s automatickým kotlem na biomasu s nejnižším
ekonomickým i environmentálním dopadem. S ohledem na nízkou účinnost spalování směsi paliva je
nutné vyhradit dostatečný prostor na skladování paliva. Vybudování prostoru pro skladování paliva není
součástí investičních nákladů.
Grafické srovnání dvou režimů (sportoviště, bazén) je vyneseno v grafech níže.
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Graf 11: Porovnání režimů – Provozní náklady [tis. Kč/rok]

Graf 12: Porovnání režimů – Investiční náklady [tis. Kč]
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Graf 13: Porovnání režimů – Investiční náklady + provozní náklady za 15 let [tis. Kč/15 let]
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8

EKONOMICKÁ ROZVAHA PRO
NAVRHOVANÉ VARIANTY

Tato rozvaha představuje hrubý odhad nákladů a příjmů z provozování multifunkčního sportoviště a
vnitřního bazénu v objektu bývalé sokolovny. Rozvaha nezohledňuje investiční náklady, pouze provozní
náklady a příjmy, počínaje dnem zahájení provozu. V rozvaze nebyly zohledněny všechny možné
náklady, byť vyjmenované položky dávají na ekonomickou smysluplnost projektu jasný pohled. Taktéž
je nutno nazírat i na příjmovou stránku analýzy, jejíž potenciální nedostatky byly pokaždé okomentovány
v textu doprovázejícím představené údaje.

8.1

Varianta Multifunkční sportovní dům s lezeckou
stěnou

Města v ČR zpravidla neprovozují fitness centra, proto se jako vhodnější pro tuto variantu využití
sokolovny nabízí model založený na pronájmu prostor soukromému provozovateli. Doporučuje se, aby
spolupráce s provozovatelem byla zahájena už při etapě vybavování upravených prostor (vyšší
kompetence na straně provozovatele než města; zároveň by se mělo město s provozovatelem předem
domluvit na provozovaných aktivitách, na základě provedeného participativního výzkumu. Kromě
investičních nákladů na stavební úpravy a energetické vybavení objektu je tedy třeba počítat i
s investicemi do sportovního vybavení, které by v ideálním případě mohly jít za zvoleným
provozovatelem.
8.1.1

Odhad vývoje nákladů

V rámci provozních nákladů největší položku představuje práce/lidské zdroje. Pro provoz sportoviště lze
počítat s různými formami zapojení lidských zdrojů do provozu: i) zaměstnanci placení podle úvazků, ii)
spolupracovníci placení podle hodinových sazeb a vytížení, iii) externí dodavatelé služeb placení podle
smluv o dílo, DPP apod. V případě i) zaměstnanců se jedná o krátkodobě nepřímý náklad, který se
automaticky nemění spolu s poklesem/nárustem provozu, nicméně ve středně až dlouhodobém
horizontu může být upravován podle trendu. Skupina ii) spolupracovníků zase představuje přímý náklad,
který se přirozeným způsobem mění spolu s objemem poskytnutých služeb. U třetí skupiny iii) externích
dodavatelů se jedná buď o občasnou nebo stálou spolupráci založenou na konkrétních úkolech a
objednávkách. Představovaný odhad vychází z minimalistického zapojení lidské práce a maximalizace
samoobslužných řešení (např. šatna). V neposlední řadě je potřeba u provozu sportoviště počítat se
zvýšenými náklady za vodné a stočné (sprchy pro návštěvníky) a odpisy hodnotného vybavení.
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Tabulka 8: Odhad hlavních nákladových položek (měsíčně, v Kč), vyjma energií

Položka
Lidské zdroje

i) Zaměstnanci
Recepce
Administrativa
Úklid

Počet úvazků

Průměrný
počet hodin
v měsíci
ii) Spolupracovníci
Lektoři/trenéři skupin
Individuální

Náklad pro
zaměstnavatele na
úvazek
Měsíční náklad
2,00
30 000
60 000
0,50
35 000
17 500
4,00
24 000
96 000
Průměrný
počet
účastníků
lekce

69
17

iii) Externí dodavatelé
Účetnictví
Údržba
Správa internetových
kanálů

Jiné
Vodné a stočné1
Internet
Provozní materiál2
Odpisy

Průměrná
odměna za
hodinu
7
1

572
80

Měsíční náklad
39 468
1 360
Měsíční náklad
1 000
2 000
2 000

Průměrný počet
návštěv měsíčně
Měsíčně/návštěva
Měsíční náklad
1 620
28,33
45 900
700
20 000
20 000

Celkem

305 928

V případě pronájmu objektu extérnímu provozovateli sportoviště budou náklady navýšeny o městem
stanovené nájemné, od něhož se ale pro účely této rozvahy abstrahuje. Dále je potřeba počítat i
s náklady na pojištění, provoz požárního systému, monitoring a další, nicméně prezentovaný přehled
uvádí, jak již zmíněno, jen hlavní položky, které jsou v co nejužší souvislosti s hlavní funkcí.
Poloviční úvazek na administrativu představuje minimalistický odhad, který nezahrnuje počáteční zátěž,
kdy bude provoz „v záběhu“ a bude potřeba věnovat dodatečnou práci organizaci dalších služeb,
propagaci provozu, navazování spolupráce s lektory/trenéry apod.
Výše uvedené odměny pro lektory/trenéry odráží běžně používané schéma odměňování
spolupracovníků obdobných provozů znázorněno v Tabulka 9.

1
2

Výpočet na základě směrného čísla roční potřeby vody.
Prostředky na úklid, dezinfekce strojů atd.
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Tabulka 9: Odměňovací schéma pro spolupracovníky sportoviště, včetně příkladů aktivit

Položka
Lektoři/trenéři, např.:
jóga
dětská jóga
břišní tanec
zumba
kruhový trénink
jiné
individuální trenér

Odměna dle počtu
osob ve skupině na
hodinu
1-5
6-10 10-15

320
320
320
320
320
320
80

585
585
585
585
585
585

750
750
750
750
750
750

Počet
hodin
v
týdnu

20
3
1
1
1
3
5
4

Průměrn
ý počet
hodin v
měsíci

Průměrná měsíční odměna dle Průměrná
počtu osob ve skupině
měsíční
odměna
0-5
6-10
10-15
Průměr

69 23 573 40 560 52 000
13 4 160 7 605 9 750
4 1 387 2 535 3 250
4 1 387 2 535 3 250
4 1 387 2 535 3 250
13 4 160 7 605 9 750
22 6 933 12 675 16 250
17 1 387

39 636
7 172
2 391
2 391
2 391
7 172
11 953
1 387

Výše uvedené počty hodin představují odhad, který se na jedné straně odvíjí od velikosti města Rožmitál
a dostupnosti podobných služeb v okolí, a kapacity objektů na straně druhé. Musí se ale počítat s tím,
že objekt s navrhovanou kapacitou bude značně převyšovat poptávku po daných službách v Rožmitálu
a jeho okolí – více viz Tabulka 10
Rozvaha nezahrnuje provozní náklady fungování bufetu, který by mohl být podnajat externímu
provozovateli.
8.1.2

Odhad vývoje příjmů

Příjmy budoucího sportoviště budou záležet na jeho vytíženosti. Ve prospěch sportoviště hraje
skutečnost, že v širším okolí chybí obdobné objekty s podobně širokou nabídkou sportovních aktivit.
Další možnost pro plánované sportoviště představuje možnost přesunutí části aktivit (např. vybrané
kolektivní sporty) ze školní tělocvičny, která je jednak skoro stoprocentně vytížená, jednak její provozní
hodiny pro veřejnost mají malý překryv s obvyklou dobou volného času. Na druhou stranu samotný
Rožmitál a jeho spádová oblast se zdá být poměrně malá proti kapacitě navrhovaného sportoviště. Dále
se zde musí počítat s poměrně velkým počtem, tzv. „hluchých hodin“, kde o využití sportoviště bude
dlouhodobě velmi omezený zájem (běžná pracovní/vyučovací doba).
V následující tabulce je představen hrubý odhad vytíženosti a příjmů sportoviště.

40

Tabulka 10: Hrubý odhad vytíženosti a příjmů sportoviště (měsíčně, v Kč)

Položka
Skupinové cvičení/lekce

Průměrný
Průměrný
počet
počet hodin účastníků
Součet
Příjem
v měsíci
lekce
Vstupné
návštěvníků celkem
69
7
120
483
8 280

Samostatné cvičení
Lezecká stěna
Individuální trenér
Volné posilování

40
17
600

1
1
1

100
140
100

40
17
600

4 000
2 380
60 000

Kolektivní sporty

120

4

250

480

30 000

Pronájem bufetu

10 000
16203

Celkem
8.1.3
•
•
•

•

•
•

114 660

Shrnutí
Bez započítání energií a počátečních (investičních) nákladů provozní příjmy dosahují necelých
40 % provozních nákladů.
Za předpokladu, že bude použito provozně nejlevnější energetické řešení (viz Kapitola 7),
náklady na energie mají velmi nízký podíl na celkových nákladech (necelé 4 %).
Stejně jako u většiny případů tohoto typu provozu nejdominantnější částí nákladů jsou náklady
na práci (skoro 60 %). Byť se dá namítnout, že odměny pro spolupracovníky sportoviště byly
odhadovány „štědře“, je třeba brát v potaz omezenou dostupnost kvalitních trenérů a lektorů
specifických sportů v lokalitě, a tudíž jejich nutnost dojíždění.
V prezentovaném odhadu bylo počítáno s minimalistickou pracovní dotací pro provoz objektu,
nicméně její další snížení by bylo díky inovativním řešením možné (fungují už stoprocentně
samoobslužná fitness centra). V takovém případě by se ale výrazně zvýšily investiční náklady.
U bufetu lze uvažovat i o samostatném provozu bufetu s využitím synergií úvazků recepčních.
Z hlediska příjmů by potenciál mohla představovat stálá spolupráce s větším subjektem, např.
profesionálním sportovním klubem, který by mohl být nápomocný ve vykrývání „hluchých
hodin“, čímž by bylo dosaženo vyšší vytíženosti objektu.

Tabulka 11: Srovnání odhadovaných nákladů a příjmů (měsíčně, v Kč)

Provozní náklady bez energií

305 928

Provozní náklady za energií

11 167

Provozní náklady dohromady 317 095
Provozní příjmy

114 660

Provozní zisk

-202 435

3

Uvedeno z důvodu výpočtu vodného.
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8.2

Varianta Relaxační centrum s bazénem

Většina městských bazénů v ČR vykazuje výraznou provozní ztrátu a jsou dotovány městy. Na rozdíl od
fitness center apod. je model, ve kterém bazén vlastní a provozuje město mnohem rozšířenější.
Vzhledem k nákladnosti provozu bazénu, objekty tohoto typu jsou doplňovány řadou dodatečných
služeb (wellness, sauny, stravovací zařízení), jejichž zisky pomáhají snížit provozní ztrátu celého objektu.
Nicméně drtivá většina objektů tohoto typu je v ČR dotována městy jako důležitá součást městské
sportovní a rekreační infrastruktury.
Provozní zisk na druhou stranu vykazují menší bazény v soukromém vlastnictví, provozovány zpravidla
jako doplňková atrakce k jiným službám (např. wellness, bazén, hotel apod.). Zpravidla se v tomto
případě jedná o menší objekty s primárně relaxační funkcí bez možnosti sportování v pravém slova
smyslu.
Technické možnosti budovy bývalé rožmitálské sokolovny umožňují zřízení objektu, který ale
neodpovídá žádnému z výše zmíněných typů. Z ekonomického hlediska se jedná o variantu, která v sobě
spojuje nevýhody obou z nich.
8.2.1

Odhad vývoje nákladů

Náklady na lidské zdroje byly zde rozděleny stejným způsobem jako v případě varianty sportoviště.
I v případě bazénu představují největší nákladovou zátěž pro provoz. Nicméně v případě bazénu jsou
skoro stejně finančně náročné náklady na vodu a stočné, údržbu a revizi zařízení.
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Tabulka 12: Odhad hlavních nákladových položek (měsíčně, v Kč), vyjma energií

Položka
Lidské zdroje

i) Zaměstnanci
Recepce
Administrativa
Úklid
Plavčík

Počet úvazků
3,00
1,00
10,00
3,00

Náklad pro
zaměstnavatele na
úvazek
Měsíční náklad
30 000
90 000
35 000
35 000
24 000
240 000
30 000
90 000

Průměrný
Průměrný
počet
počet hodin účastníků
v měsíci
lekce
ii) Spolupracovníci
Instruktoři skupin
Instruktoři individuální
Maséři

15
45
45

Průměrná
odměna za
hodinu
6
1
1

Měsíční náklad

585
80
400

8 775
3 600
18 000

iii) Externí dodavatelé
Účetnictví
Údržba, opravy, revize zařízení
Správa internetových kanálů

Měsíční náklad

Jiné
Vodné a stočné4
Chemie, rozbory vody
Provozní materiál
Internet

Měsíční náklad
208 333
50 000
40 000
700

1 000
150 000
2 000

937 408

Celkem

Kromě výše zohledněných jiných nákladů je třeba počítat i se řadou poplatků apod., od kterých se
v tabulce, která se věnuje zejména provozním nákladům, abstrahuje.
Pro výpočet odměn pro smluvní spolupracovníky bylo použito stejné schéma a podobné částky jako
v případě sportoviště.
8.2.2

Odhad vývoje příjmů

Použité byly tytéž předpoklady pro odhadování vytíženosti, od níž se odvíjí níže prezentovaný odhad
vývoje příjmu navrhovaného bazénu. Nebyla naopak zohledněna možnost zpoplatněného využití bazénu
školou a jinými subjekty ze sousedních měst a obcí.

4

Odhad na základě nákladů vykazovaných podobnými provozy.
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Tabulka 13: Hrubý odhad vytíženosti a příjmů bazénu (měsíčně, v Kč)

Položka
Volné plavání
Bazén + Wellness
Wellness

Průměrný
Průměrný
počet
počet hodin účastníků
Součet
Příjem
v měsíci
lekce
Vstupné
návštěvníků dohromady
1200
1
100
1200
120 000
400
1
180
400
72 000
200
1
160
200
32 000

Skupinové lekce

15

6

140

90

2 100

Individuální trenér

45

1

200

45

9 000

Masáže (další služby)

45

1

500

45

22 500

Pronájem bufetu
Celkem

8.2.3
•
•
•

•
•
•
•

5

10 000
1 980

267 600

Shrnutí
Bez započtení nákladů na energie a počátečních pořizovacích nákladů mohou odhadované
provozní příjmy pokrýt necelých 30 % provozních nákladů.
Největší nákladovou zátěž představuje práce, byť odhad, který vychází s analýzy pracovní zátěže
podobných objektů, byl s výjimkou úklidu založen na minimalistických předpokladech.
V případě bazénu není tak velká disproporce mezi pracovními náklady (49 % celku) a dalšími,
zejména protože další velkou položku představuje voda nezbytná pro provoz (22 % z celku) a
náklady související s nutnými zařízeními (21 % z celku).
V příjmové stránce nebyl zohledněn potenciál zvýšení vytíženosti objektu díky smluvní
spolupráci s dalšími subjekty v okolí (školy, sportovní kluby5).
Stejně jako ve variantě sportoviště lze u bufetu uvažovat i o samostatném provozu bufetu
s využitím synergií úvazků recepčních.
Rovněž ve variantě bazénu nehrají v případě použití provozně nejlevnějšího řešení náklady na
energie významnou roli, viz Tabulka 14.
V případě realizace bazénu je třeba počítat s roční dotací na úrovni 8-10 mil. Kč. V podmínkách
České republiky je tato částka únosná, ale pro města se zhruba 10násobným počtem obyvatel,
než má Rožmitál.

Pro sportovní kluby může navrhovaný bazén kvůli své velikosti představovat pouze regenerační středisko,
nikoliv tréninkový objekt.
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Tabulka 14: Srovnání odhadovaných nákladů a příjmů (měsíčně, v Kč)

Provozní náklady bez energií

937 408

Provozní náklady za energií

25 000

Provozní náklady dohromady

962 408

Provozní příjmy

267 600

Provozní zisk

8.3

-694 808

Závěry

1. Obě varianty se jeví z ekonomického hlediska náročné, byť v odhadu nebyly zohledněny zdaleka
všechny náklady (např. marketing byl redukován jen na správu internetových kanálů objektu).
2. Každá navržená varianta funguje typicky v jiném provozním modelu: zatímco sportoviště
provozují většinou soukromí provozovatelé v podnájmu, bazény jsou nejčastěji provozovány
městy, a to i za cenu značných dotací.
3. Na základě předpokladů odhadovaných nákladů a příjmů se jako smysluplnější jeví varianta
sportoviště, které by ročně vyžadovalo dotaci v řádu zhruba 2 mil. Kč., oproti alespoň 8 mil. Kč
dotací v případě bazénu.
4. Zatímco nákladová stránka možných provozů je silně ovlivněna charakteristikou objektu,
příjmová stránka představuje potenciál pro snížení provozní ztráty, zejména díky podpoře
vytíženosti objektu (např. stálá spolupráce s dalšími subjekty) nebo lokalizaci služeb s vyšší
přidanou hodnotou pro objekt (např. zřízení nadstandardního fyzioterapeutického či
rehabilitačního střediska).
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9

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP
1. Město stojí před rozhodnutím, jestli se pustit do komplexní revitalizace objektu nebo pro výše
navrhované účely postavit budovu novou. Pro rekonstrukci objektu hovoří zachování kulturněhistorické hodnoty stavby. Na druhé straně stojí vyšší náklady na rekonstrukci.
2. V případě přípravy rekonstrukce autoři doporučují zjistit komplexní stav objektu stavebnětechnickým a stavebně-historickým průzkumem. Výstupy z nich pak zásadně pomohou při
definici nutných zásahů a povedou k přesnějšímu odhadu investičních nákladů. Po tomto kroku
je možné znovu přehodnotit záměr a rozhodnout o jeho realizaci.
3. Doporučenou variantou provozu je multifunkční sportovní dům s lezeckou stěnou. Pro tuto
variantu hovoří především výrazně nižší provozní a investiční náklady oproti variantě
relaxačního centra s bazénem. Doporučená varianta také naplňuje větší kombinaci
identifikovaných potřeb ve městě a reaguje na potřeby širšího spektra cílových skupin.
4. Zájem o nabízené aktivity a vytíženost objektu bude ovlivněna relevancí nabídky a
angažovaností provozovatele. Jednou z variant řešení je pronájem prostor soukromému
provozovateli. Autoři doporučují, aby spolupráce s provozovatelem byla zahájena již ve fázi
rekonstrukce nebo následného vybavování upravených prostor. Dále se doporučuje domluvit
se s provozovatelem předem na provozovaných aktivitách, na základě provedeného
participativního výzkumu.
5. V případě, že by se město rozhodlo být provozovatel objektu, je doporučeno ustanovení pozice
manažera programu, který se bude aktivně starat o náplň provozu. Pro větší vytížení objektu
v různých částech dne doporučujeme dlouhodobou spolupráci s dalšími subjekty (např.
sportovními kluby).
6. Doporučenou variantou pro energetické řešení je kotel na biomasu s ohledem na jeho nízké
provozní a investiční náklady.
7. Jako možný zdroj financování rekonstrukce doporučují autoři dotační výzvy zaměřující se na
snížení energetické náročnosti budov (kapitola 10).
8. Autoři doporučují pokračovat v dialogu se zástupci spolků a organizací, kteří projevili velký
zájem na osudu budovy, a s širší veřejností. Za vhodný způsob považujeme seznámení
stakeholderů s navrhovanými variantami, jejich přínosy a nevýhodami. Ideálně formou
osobního setkání, kde bude umožněno získat zpětnou vazbu na návrhy a podpořit otevřenou
komunikaci mezi zástupci města a veřejností.
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PŘEHLED DOTAČNÍCH (A DALŠÍCH)
PŘÍLEŽITOSTÍ FINANCOVÁNÍ

Jednou z možností je žádat o dotace zaměřující se na snížení energetické náročnosti budov. Taková
dotační výzva je vypsána Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu
Životní prostředí, viz detaily výzvy níže.

Operační program
Číslo výzvy
Název výzvy

Specifický cíl
Plánované datum
ukončení příjmu
žádostí o podporu
Typ podporovaných
projektů a aktivit

Cílové skupiny
Druh výzvy

OP ŽP
146
Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s
energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
2.3. 2021

a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov,
včetně projektů realizovaných metodou EPC: o zateplení obvodového
pláště budovy, o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, o
realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost
budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a
modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a
větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující
letnímu přehřívání), o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla, o realizace systémů využívajících odpadní teplo, o
výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody
s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou
energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla,
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo
zemní plyn, o instalace fotovoltaického systému, o instalace solárnětermických kolektorů.
b) Samostatná opatření výměny zdroje s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění,
chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu,
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických
kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova
splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému
nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění
dostatečné výměny vzduchu.
c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
veřejný sektor
průběžná (nesoutěžní)
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Maximální výše
podpory
Adresa zveřejnění
Poznámka

60 %
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161
S podporou energetických úspor je podle ministra Richarda Brabce počítáno
v návrhu programu i v následujícím období 2021–2027

Druhou možností je hledat zdroje financování podle zamýšlené funkce budovy. Obě navržené varianty
provozu (sportoviště, bazén) spadají do oblasti sportovní infrastruktury. Dotační výzvy v tomto odvětví
vyhlašuje Národní sportovní agentura, viz detaily výzev níže.

Operační program
Číslo výzvy
Název výzvy
Plánované datum
ukončení příjmu
žádostí o podporu
Typ podporovaných
projektů a aktivit

Cílové skupiny
Druh výzvy
Maximální výše
podpory
Adresa zveřejnění
Poznámka

Operační program
Číslo výzvy
Název výzvy
Plánované datum
ukončení příjmu
žádostí o podporu
Typ podporovaných
projektů a aktivit

Cílové skupiny
Druh výzvy
48

Národní sportovní agentura
162 52 Regionální ́ sportovní ́ infrastruktura 2020 – 2024
12/2020 Sportovní ́ infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč.
30.6. 2022

Podpora rozvoje sportovní infrastruktury zahrnující:
a) Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce)
sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b) Výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) Pořízení dlouhodobého majetku,
d) Vybudování bezbariérových přístupů do sportovního
zařízení.
veřejný sektor
průběžná (nesoutěžní)
70 %
https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/
Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark,
veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště

Národní sportovní agentura
162 52 Regionální ́ sportovní ́ infrastruktura 2020 – 2024
13/2020 Sportovní ́ infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč.
30.6. 2022

Podpora rozvoje sportovní infrastruktury zahrnující:
a) Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce)
sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b) Výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) Pořízení dlouhodobého majetku,
d) Vybudování bezbariérových přístupů do sportovního
zařízení.
veřejný sektor
průběžná (nesoutěžní)

Maximální výše
podpory
Adresa zveřejnění
Poznámka

70 %
https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark,
veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště
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11

ZÁVĚR

Tým ČVUT UCEEB zpracoval pro město Rožmitál pod Třemšínem podklad pro investiční záměr na
rekonstrukci objektu bývalé sokolovny (Tyršova, č. p. 275). Dokument slouží jak pro rozhodování
zastupitelů Rožmitálu pod Třemšínem, tak i jako podklad pro zadání pro projektanta vybraného obcí.
Jedním z hlavních rozhodovacích momentů je, zda se přiklonit k rekonstrukci budovy či k výstavbě
nového objektu. Pro informovanější rozhodnutí autoři doporučují provedení stavebně-technického a
stavebně-historického průzkumu. Ze dvou rozebíraných variant nového provozu v objektu se jeví jako
výhodnější varianta multifunkčního sportovního domu s lezeckou stěnou, jak z důvodu nižších
investičních a provozních nákladů, tak z důvodu naplňování více potřeb širšího spektra cílových skupin.
Jako vhodné energetické řešení se ukázal kotel na biomasu, jehož výběr umožní ucházení se o dotační
výzvy zaměřené na snižování energetické náročnosti budov. Pro seznámení se s hlavními závěry studie
autoři doporučují prostudovat kapitolu Doporučení pro další postup.
Pro zastupitele města, kteří budou činit rozhodnutí o výsledné podobě objektu, jsou stěžejní kapitoly:
Objekt sokolovny, Mapování potřeb, Návrh na využití objektu, Provozní model, Ekonomická rozvaha pro
navrhované varianty, Doporučení pro další postup.
Pro projektanta / architekta jsou z hlediska přípravy úspěšného projektu a pochopení funkčních vazeb
nejdůležitější kapitoly: Zhodnocení současného stavu, Objekt sokolovny, Návrhy stavebních a
technických úprav objektu, Energetické úpravy objektu, Provozní model, Doporučení pro další postup.
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SEZNAM SPOLKŮ A ORGANIZACÍ

Spolek/organizace

Kontaktní osoba

Tělovýchovná jednota Spartak Rožmitál pod Třemšínem

Mgr. Pavel Bártl

místní organizace Českého rybářského svazu

Milan Pojer

místní organizace Českého svazu chovatelů

Jindřich Eisenreich

místní organizace Českého svazu zahrádkářů

Robert Brunclík

místní kynologická organizace

Roman Šmatlák

Rosenthal z. s. (historický šerm, divadelní a filmová tvorba)

Adam Pešta

Březnický a rožmitálský divadelní spolek

Ing. Robert Barták

místní skupina Červeného kříže

Ludmila Sedláková

místní organizace Svazu zdravotně postižených

Marie Krištofovičová

Automotoklub Zalány

Oldřich Kolář

Junák – český skaut, stř. Rožmitál p. Tř.

Mgr. Vítězslav Doležal

Klub seniorů

Jarmila Vondrová

Rodinné centrum Třemšínek

Monika Punčochářová

Florbalový klub Ježci

František Čejka

Rožmitálský zámek z. s.

Eva Hejdová

Čechy nad zlato

Ing. Josef Vondrášek

Sbor dobrovolných hasičů

Milan Polák

Třemšínská kvítka

Tomáš Štětka

Klub rodičů a přátel ZŠ

Lucie Havlová

Český svaz včelařů

Tomáš Nový

Modeláři – radioklub

Ivan Hejra

Základní škola Jakuba Jana Ryby

PaedDr. Jana Bacíková

Speciální základní škola

Mgr. Pavel Bártl

Mateřská škola

Marie Vrňatová

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby

Michal Filina

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů
Tomanových

Ing. Petr Jarosil

Rožmitál Vespolek, z.s.

Kateřina Štěrbová

Městské kulturní středisko

Mgr. František Žán

Podbrdské muzeum

Mgr. Pavla Váňová Černochová
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DOTAZNÍK MAPUJÍCÍ SPOKOJENOST
SPOLKŮ/ORGANIZACÍ S PROSTORY

Údaje o spolku/organizaci
1.
2.
3.
4.
5.

Název spolku/organizace
Jméno a příjmení vyplňovatele
Kolik má Váš spolek či organizace v současné době aktivních členů?
Pořádáte nějaké aktivity či akce?
Pro jaké skupiny osob jsou tyto aktivity/akce určené?
a. Děti
b. Mládež
c. Rodiny s dětmi
d. Dospělí
e. Senioři
f. Členové spolku/organizace
g. Široká veřejnost

Prostor, který máte k dispozici
1.
2.
3.
4.
5.

O jaký prostor se jedná? (název, základní popis, velikost či kapacita)
Pro které akce a aktivity tento prostor využíváte? (včetně obvyklého počtu účastníků)
Co vám na tomto prostoru vyhovuje?
Co je naopak na tomto prostoru nevyhovující?
Využíváte ještě nějaký další prostor?
a. Ano (v takovém případě se série otázek opakuje)
b. Ne

Závěrem
6. Chybí vám v současné době pro vaše aktivity a činnost nějaký typ prostor?
a. Ano (pokračuje otázkou č. 7)
b. Ne
7. Jaké prostory byste uvítali a k jaké činnosti byste je využili?
8. Je v Rožmitále něco, co zde chybí cílové skupině, se kterou pracujete?
9. Prostor pro Vaše komentáře
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOLKŮ
A ORGANIZACÍ

dne 13.10.2020 v Rožmitále pod Třemšínem

Účelem obou setkání, která se uskutečnila v kulturním středisku v Rožmitále, bylo mapování
komunitních aktivit ve městě a také potřeb městských spolků a organizací. Jedním z výstupů jsou mapy
identifikující místa komunitního dění, ať už se jedná o společenské, kulturní, sportovní aktivity nebo
místa setkávání. Setkání nemělo za cíl najít vhodnou funkci pro objekt bývalé sokolovny. Šlo především
o hlubší pochopení potřeb jednotlivých cílových skupin, s kterými spolky a další organizace pracují.
Benefitem bylo přivedení jejich zástupců ke společné diskuzi se sebou navzájem i se starostou města.
Ukázalo se, že některé potřeby se objevují napříč spolky, a že některé drobnější potřeby by mohly být
naplněny vhodnou spoluprací s jinými subjekty.
Na setkání budou navazovat další aktivity jako např. anketa pro veřejnost, individuální rozhovory
s vybranými stakeholdery a workshopy (s ohledem na měnící se vládní opatření proti COVID). Budeme
rádi, pokud se zapojíte do dalších relevantních aktivit. K zapojení Vás včas přizveme.

Účastníci

I.

Setkání:

František Žán, Městské kulturní středisko
František Polák, Sbor dobrovolných hasičů
Ivan Hejra, Modeláři – radioklub
Kateřina Štěrbová, Rožmitál Vespolek
Tomas Brettl, Junák – český skaut
Pavla Váňová Černochová, Podbrdské muzeum
Rudolf Šimek, Podbrdské muzeum
Jiří Blažek, správce společenského centra

I.

Setkání:

Pavel Bártl, Speciální ZŠ a TJ Spartak Rožmitál
Tomáš Nový s kolegou, Český svaz Včelařů
Petra Trefná, Mateřské centrum Třemšínek
Eva Heyd, Rožmitálský zámek
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Petr Jarosil, Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
Ludmila Sedláková, místní skupina Červeného kříže
Lucie Havlová, Klub rodičů a přátel ZŠ

za přítomnosti starosty Ing. Josefa Vondráška
setkání vedli: Barbora Vavřichová, Igor Kytka, Wojciech Bełch, ČVUT UCEEB

Místa komunitního dění
Na základě výpovědí účastníků je možné rozlišit několik kategorií společensky a kulturně atraktivních
míst ve městě:
-

První kategorii představují místa, která jsou atraktivní pro různé skupiny obyvatel města a jsou
konstantě využívána (Podbrdské muzeum, Kulturní středisko/kino, knihovna vč. Centra
celoživotního vzdělávání, házenkářské hřiště a skatepark ve Starém Rožmitále včetně hospody,
sezónně také koupaliště včetně hospody, které je ovšem dějištěm významných událostí – např.
Čarodějnice, hasičská fontána, Den dětí, který se pořádá při spolupráci všech rožmitálských
spolků;

-

Dalším typem míst jsou taková, která představují atraktivní prostor pouze pro určitou skupinu
obyvatel v souvislosti s jejich zájmovou činností. Jsou pak touto skupinou často využívána např.
modelářské letiště – pro spolek modelářů, hasičská zbrojnice – pro hasičský sbor či skautská
klubovna – pro skauty, škola – pro komunitu žáků a jejich rodin; kostely – pro věřící. Nicméně
využívání těchto prostor je v některých případech rozšířeno i na další skupiny obyvatel díky
občasným akcím: např. akce pro děti v areálu hasičárny, zpřístupňování skautské klubovny
spřáteleným spolkům (např. Rožmitál Vespolek), školní akce otevřené veřejnosti, události
související s Jakubem Janem Rybou v místních kostelech.

Třetí kategorii představují prostory, které získávají na atraktivitě v souvislosti s občasnými událostmi:
náměstí – koncerty dechových orchestrů, rozsvícení vánoční výzdoby; domov s pečovatelskou službou
– zahradní slavnosti, bývalá kasárna – motokrosové závody, nádvoří muzea – např. historická slavnost
královny Johanky, autobusové nádraží – Rockfest, park – výměna oblečení organizována Rožmitál
Vespolek, zámecké nádvoří – cvičení jógy, letní kino, zámecká zahrada – historická slavnost královny
Johanky, nádraží – oslava výročí zavedení železnice, Cvokařské muzeum – občasné akce a další.
Část z volnočasových prostor ve městě je užívána univerzálně bez ohledu na věkové skupiny. O tom,
která věková skupina v daný okamžik na daném území převažuje rozhoduje charakter události, která zde
případně probíhá.
V Rožmitále existuje ale zároveň několik míst, která jsou v tomto ohledu velmi specifická – je
samozřejmé, že se v okolí školy a v Mateřském centru pohybují hlavně rodiče s dětmi, nicméně víc
překvapující je, že se díky akcím dokonce i malé děti vyskytují v okolí hasičské zbrojnice nebo u rybníka.
Taktéž není překvapením, že se senioři pohybují v areálu Domu s pro seniory, na druhou stranu si dle
výpovědí účastníků oblíbili zároveň místní cukrárnu, okolí zámku či Starý Rožmitál jakožto cíl vycházek.
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Mládež se naopak soustředí do méně frekventovaných míst, kde se mohou vyhnout dohledu dospělých,
což mezi účastníky vzbuzovalo rozporuplné reakce: od naprosté kritiky a obvinění z provádění
„patologických činností“ až po plné pochopení.
Z prostorového hlediska vyplývá z výpovědí účastníků, že je Rožmitál dobře propojeným místem, kde se
obyvatelé jednoduše mohou přemísťovat z jedné části do druhé. Jakožto neformální uzavřenou
komunitu zmiňovali jen obyvatele Starého Rožmitálu, kteří „drží při sobě a organizují akce sami pro
sebe.“
Mapování potřeb
V oblasti potřeb formulovaných účastníky setkání se dal postřehnout výrazný rozpor mezi zástupci
mladých občanů (Rožmitál Vespolek, Junák) a zástupci některých městských institucích. Zatímco je
Rožmitál velmi dobře vybavený venkovními sportovišti, dá se zde identifikovat nedostatek vnitřních
prostor pro provádění více či méně organizovaných sportovních aktivit; jediným objektem zajišťujícím
tuto funkci je v podstatě plně vytížená školní tělocvična. Byla zmíněna poptávka po prostorách vhodných
pro kurz tance (současně v kulturním středisku) či břišních tanců (zrcadlový sál – disponuje jím sice ZUŠ,
nicméně zatím ho nezpřístupňuje jiným zájemcům), lekce jógy – jak pro děti, tak pro dospělé,
individuální trénink (posilovna či fitness centrum), klubové aktivity jako např. kulečník, šipky, které se
nyní hrají v soukromých prostorách, které nejsou kvůli sousedství obytných domů pro tento účel úplně
vhodné. Nicméně zástupci městských institucí rozporovali, zda je mladší část obyvatelstva schopna tuto
poptávku skutečně vytvořit.
Dále byl v diskuzi zmiňovaný nedostatek prostor pro činnost místních spolků (např. Sdružení včelařů,
kterým by vlastní prostor umožnil vzdělávací činnost pro děti).
Rožmitál Vespolek by uvítal prostor pro spolkové schůze. V souvislosti s nedostatkem prostor pro
mládež, byla zmiňována potřeba vytvoření místa pro jejich zájmy a volnočasové aktivity, které se ale pro
velkou část účastníků zdály být nepochopitelné. Někteří účastníci vyslovili nápad nízkoprahového centra
pro mládež, které by v Rožmitále mohlo najít uplatnění.
Starosta navíc zmínil nutnost zvýšit počet sociálních bytů ve městě.
Zástupci Podbrdského muzea poukázaly na potřebu vhodného prostoru pro depozitář muzea, který je
v současné době kapacitně nedostačující a nedisponuje vhodnými podmínkami pro uchovávání
exponátů.
Zástupce knihovny poukázal na to, že knihovna i infocentrum by využily větší prostory. Zejména pro
infocentrum je ale zásadní lokalita v centru města, která je v současné době vyhovující a měla by být
zachována.
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MAPY S LEGENDOU

Cílové skupiny
A – děti
B – mládež
C – dospělí
D – senioři
E – rodiče s dětmi
V – všichni
Označení bodem na mapě = místo, kde různé cílové skupiny tráví čas

Mapa 1
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Legenda k mapě 1:
S – sokolovna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Společenské centrum, kino
Hřiště s Rozhlednou u podbrdského muzea (nepřesně umístěno na mapě)
Podbrdské muzeum + náměstí, kde se konají koncerty dechových orchestrů
Náměstí
Zámek
Zámecká zahrada – historická slavnost královny Johanky
Procházková trasa
Autobusové nádraží a parkoviště – Rockfest a další akce
Skautská klubovna – interní činnost, menší akce pro veřejnost
Hasičská zbrojnice – základna pro Hasičský sbor s přesahem k mladé časti obyvatelstva
(hasičský výcvik pro děti a dorost)
Koupaliště – hasičská fontána, čarodějnice, dětský den
Hospůdka u Náhonu
Cvokařské muzeum
Nádraží – oslava výročí železnice
Venkovní sportoviště, házenkářské hřiště (nepřesné umístění na mapě)
Domov pro seniory
Kasárna, modelářské letiště
Motokros
Mohyla Jana Jakuba Ryby
Pergola ve Voltuši – setkávání místních
Rybářské závody
ZŠ – školní akce, někdy i pro veřejnost
Místo, kde se mladí rybáři učí chytat ryby, pořádají se pro ně soutěže
Kostel Povýšení sv. Kříže – koncerty související s JJR
Areál zdraví
Venkovní sportoviště

Mapa 2

Legenda k mapě 2:
S – sokolovna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Koupaliště
Zámek
Knihovna
Fotbalový stadion
Mateřské centrum Třemšínek
Kulturní středisko
Skatepark
Náměstí
Podbrdské muzeum
Obora
Zámecký park
Alej Johanky z Rožmitálu – procházky
Parkoviště u autobusového nádraží
Kasárna – motokros, několikrát do roka
Sauna
Kostel Povýšení sv. Kříže – události připomínající působení JJR
Kostel sv. Jana Nepomuckého – koncerty
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ANKETA PRO VEŘEJNOST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jak a kde trávíte svůj volný čas ve všední dny?
Jak a kde trávíte svůj volný čas o víkendu?
Kde se obvykle setkáváte s přáteli?
Za jakými aktivitami jezdíte nejčastěji mimo Rožmitál?
Jsou nějaké služby či aktivity, které Vám v Rožmitále chybí? Které to jsou?
Které chybějící aktivity byste osobně nejvíc využíval(a)?
Jaké prostory (společenské, kulturní, volnočasové…) obecně v Rožmitále nejvíce chybí, nebo
mají nedostatečnou kapacitu?
8. Je v Rožmitále dostatek aktivit a míst k setkávání pro:
(označte křížkem)
Rozhodně Spíše ne
Nevím
Spíše ano
Rozhodně
ne
ano
Děti na prvním stupni ZŠ
(do 10 let)
Starší žáky (11-15 let)
Středoškoláky (15-18 let)
Rodiče s malými dětmi
Dospělé (do 65 let)
Seniory

Pomozte nám Vás trochu poznat
1. Jste:
a. Žena
b. Muž
c. Nepřeji si uvádět
2. Kde bydlíte?
a. Rožmitál pod Třemšínem
b. Starý Rožmitál
c. Hutě pod Třemšínem
d. Nesvačily
e. Pňovice
f. Skuhrov
g. Strýčkovy
h. Voltuš
i. Zalány
j. Jiné:
3. Ke kterým skupinám se řadíte?
a. Studující
b. Pracující
c. Na rodičovské dovolené
d. V důchodu
e. Nezaměstnaný
4. Řekl/a bych o sobě, že jsem:
a. Sportovec – rád/a se hýbu
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b. Milovník kultury – chodím do kina, divadla, muzea, rád/a čtu
c. Společenský typ – rád/a a často se scházím s přáteli mimo svůj domov
d. Domácí typ – rád/a trávím čas v pohodlí svého domova
e. Zaneprázdněný/á – nemám příliš volného času
f. Tvořivý typ – rád/a vyrábím či vymýšlím nové věci
5. Kolik je Vám let?
6. Chcete nám ještě něco sdělit?
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HLAVNÍ VÝSLEDKY ANKETY PRO
VEŘEJNOST

Demografická data
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•

Pohlaví respondentů

•

Bydliště respondentů

•

Stav

•

Jak by se respondenti popsali

•

Věk respondentů

9%

15%

23%

53%

15-20

21-35

36-59

60-75
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Výsledky z hlavních otázek
(čísla uvedená v grafech znamenají počet zmínek)

Jak a kde trávíte svůj volný čas?
35
30
25
20
15
10
5
0
Doma

Příroda,
procházky

Sportovní
aktivity

Venku s přáteli
muži

Cvičení

Dětské hřiště

Posilovna

ženy

Za jakými aktivitami jezdíte nejčastěji mimo Rožmitál?
25
20
15

10
5
0
Bazén, welness

Kultura

Posilovna

Cvičení
muži
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ženy

Turistika

Nákupy

Sportovní
aktivity

Jsou nějaké služby či aktivity, které Vám v Rožmitále chybí?
18
16
14
12
10
8

6
4
2
0

muži

ženy

Které chybějící aktivity byste osobně nejvíc
využíval(a)?
18
16
14
12
10
8
6

4
2
0
posilovna

bazén

cvičení

vnitřní
sportoviště
muži

bar/klub

kulturní vyžití

ledová plocha

ženy
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PRŮZKUM U ŽÁKŮ ZŠ

Průzkum u žáků nižšího stupně ZŠ
1. Jsi dívka nebo chlapec? (pokud nechceš, nemusíš na otázku odpovídat)
2. Jak bys rád/a trávil/a svůj volný čas, kdyby záleželo jen na tobě?
3. Jaké z míst na obrázku bys v Rožmitále uvítal/a nejvíce? (napiš číslo)
a. Pokud se ti žádné nelíbí, napiš, jaké jiné místo by se ti líbilo více.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Průzkum u žáků vyššího stupně ZŠ
Odpověz na otázky
1. Jsi dívka nebo chlapec? (pokud nechceš, neuváděj)
2. Jaké jsou podle tebe hlavní problémy, kterým čelí lidé tvého věku v Rožmitále?
3. Jak bys rád/a trávil/a svůj volný čas, kdyby záleželo jen na tobě?
4. Jaké z míst na obrázku bys v Rožmitále uvítal/a nejvíce? (napiš číslo)
a. Pokud se ti žádné nelíbí, napiš, jaké jiné místo by se ti líbilo více.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

71

8

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Žáci nižšího stupně
Na otázku, jak by nejraději trávili volný čas se objevovaly odpovědi ze tří kategorií: setkávání s kamarády,
aktivní odpočinek typu jump arena, jízda na kole nebo koloběžce, sportovní aktivity apod. a čas strávený
doma např. lenošením, hraním her na počítači nebo na mobilu.

Jaké z míst na obrázku bys v Rožmitále uvítal/a nejvíce?
25
20
15
10
5
0

obr. 1

obr.2

obr. 3
dívky

obr. 4

obr. 5

obr. 6

chlapci

Žáci vyššího stupně
Nepořádek, odpadky a vandalismus vnímají chlapci i dívky jako největší skupinu problémů, kterým mladí
v Rožmitále čelí. Za druhý nejzávažnější problém považují návykové látky jako alkohol a kouření, kterým
jsou vystaveni. Několikrát se také objevil názor, že „není kam jít a co dělat.“

Jak bys rád/a trávil/a svůj volný čas,
kdyby záleželo jen na tobě?

Jaké z míst na obrázku bys v
Rožmitále uvítal/a nejvíce?
70
60
50
40
30
20
10
0

s rodinou
hraním PC her
výlety v přírodě
sport/cvičení/fotbal/jízd…
venku (často s kamarády)

obr. 1 obr.2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6

s kamarády
0
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10

15

20

dívky

chlapci

V Buštěhradu, dne 28. ledna 2021

Mgr. Barbora Vavřichová
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