
 Vytížitelnost nové haly 
 
 
 
 
Školy zřizované MČ Praha 20 
 
ZŠ Spojenců 
Požadavek: 10 hodin týdně. Návštěvnost nové haly, z hlediska dostupnosti, nemožná. 
Postačí stávající využití tělocvičny Sokola Horní Počernice 
ZŠ Ratibořická 
Požadavek: 36 hodin týdně, v časovém rozmezí 08.00 - 16.00 hod. 
Současně využívá i tělocvičnu Sokola Horní Počernice a sálky v tělocvičně ZŠ Ratibořická. 
ZŠ Stoliňská 
Požadavek: 8 hodin týdně a to pouze v době od 11.50 do cca. 15.20 hod. 

FZŠ Chodovická 

Požadavek: 0 hod. Vystačí si kapacitně sama. 

 

Školy zřízované Magistrátem hlavního města Prahy 

 

Gymnázium Chodovická 

Požadavek: 35 hodin  týdně, v časovém rozmezí od 07.45 do cca. 16.00 hod. 

Momentálně využívá volný čas v tělocvičnách FZŠ Chodovická a Sokola Horní Počernice. 

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie 

Požadavek: 16 hodin týdně, v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod. 

Využívá pouze prostory vlastní tělocvičny, které jsou nedostačující. 

 

Volnočasové aktivity 

 

TJ Sokol Horní Počernice 
Požadavek:  20 až 40 hodin týdně, v časovém rozmezí 15.30 - 22.00 hod. 
DDM Horní Počernice 
Požadavek: 25 až 30 hodin týdně (z toho 8 hodin dopoledne), v časovém rozmezí 14.00 
až 20.00 hod. 
SC Xaverov 
Požadavek: 18 hodin, v časovém rozmezí od 17.00 - 20.00 hod, a 2 hodiny od 20:00 hod. 
Celkem 20 hodin. 
 
 
 
 
 



 
 
 Součet hodin potřebný pro základní školy zřizované MČ Praha 20* 44 hodin týdně 
 Součet hodin potřebný pro střední školy zřizované Magistrátem hlavního města 

Prahy* 51 hodin týdně 
 DDM Horní Počernice potřebuje v dopoledních hodinách* 8 hodin týdně 

 
 Součet hodin pro všechny uvedené školy a DDM, v časovem rozmezí od  08.00 do 
16.00 hod.* 103 hodin týdně (44+51+8) 
 Sokol Horní Počernice, SC Xaverov a DDM Horní Počernice by ke svému  plnému 
a bezproblémovému fungování potřebovaly* 62 až 82 hodin týdně (40+22+20) 
 
 

Celkový součet je 185 hodin týdně a to pouze v pracovních dnech. 
 
 
Novou halu o rozměrech herní plochy 25 x 45 metrů je možné rozdělit na tři menší herní 
plochy o rozměrech 15 x 25 metrů, které by byly oddělené látkovou zatahovací stěnou tak, 
aby vznikly tři tělocvičny. Časová využitelnost haly by měla být od 08.00 do 22.00 hod. 
(možno upravit), celkem 14 hodin denně. Jestliže rozdělíme halu na tři menší plochy, 
vznikne nám časový prostor 42 hodin denně. Pro každý sport není možno halu rozdělit, ale 
pro školní tělesnou výchovu by rozdělení haly na tři menší herní plochy bylo dostačující. 
Školní využití haly, pondělí až čtvrtek,  by bylo od 08.00 do 16.00 hod. V pátek od 08:00 do 
14.00 hod. 
 

Při rozdělení haly na tři menší herní plochy by bylo pro školy a DDM HP 
získáno 114 hodin týdně. 

 
 

Pro Sokol Horní Počermice, SC Xaverov a DDM Horní Počernice je ideální čas od 16.00  
do 20.00 hod. 
 
 
Při rozdělení haly na menší herní plochy vznikne ve všedních dnech časový prostor 

60 hodin týdně (opakuji: ne, každé sportovní odvětví lze provádět v případě 
rozdělení haly!). 

 
 
Zbývá nám čas od 20.00 do 22.00 hodin, tj. 10 hodin týdně (při rozdělení haly - 30 hodin 
týdně). Uvedený čas by byl využitelný pro dospělé kategorie, které mají ve svém 
požadavku: Sokol Horní Počernice, SC Xaverov. Celkové časové využití pro tyto subjekty 
a DDM Horní Počernice nelze přesně určit, a to z důvodů na požadovaný prostor herní 
plochy. 
 
Nevyužité hodiny v hale by sloužily ke komerčnímu pronájmu, s největší pravděpodobností 
hodiny večerní, tj. po 20.00 hodině a o víkendech. 
Pro odpolední využití haly jsem oslovil, níže uvedené, tři největší subjekty působící na 
území MČ Praha 20, tj. Sokol Horní Počernice, SC Xaverov, DDM Horní Počernice. 
 
Na závěr: prostor v nové hale by měl být dostačující. 
 
Zpracoval: Mgr. Petr Měšťan 



 
  

  


