
 

 

MĚSTO MODŘICE 
Městská hala Modřice 

Benešova 274, 664 42 Modřice 

 

 

Zpráva o provozu a hospodaření Městské haly Modřice a ostatních 

sportovišť roce 2021 
 

 

Charakter areálu Městské haly Modřice: 

 

Vnitřní sportovní prostory Městské haly Modřice (dále jen MHM) tvoří 3 dílčí plochy nebo jedna 

velká herní plocha v hlavní hale a také prostor Zrcadlového sálu. K nim náleží zázemí v podobě 

Síně slávy a 8 šaten s wc a sprchami. 

Hlavní částí venkovního areálu jsou 3 antukové kurty. K nim patří 5 šaten spolu s wc a sprchami. 

Venkovní volnočasové hřiště pro veřejnost je od dubna do října bezplatně otevřeno denně v době 

od 8 do 20 hodin. Našlo své využití u velkého počtu hlavně mladých lidí. 

Další venkovní hřiště s povrchem typu „umělá tráva“ je v i zimním období v provozu pod nafukovací 

halou. 

V průběhu roku 2021 byl původní přírodní běžecký ovál nahrazen moderním běžeckým oválem 

s umělým povrchem. 

Kluziště v roce 2021 poskytovalo své služby v měsících lednu až únoru jako jedno z mála 

povolených sportovišť. O jeho využití byl extrémní zájem i přes omezení pouze 2 osob na kluzišti. 

Zejména mladí hokejisté a hokejistky, krasobruslaři a krasobruslařky zde našli náhradu za 

uzavřené kryté ledové plochy a mohli tak se svými trenéry mít alespoň omezenou přípravu. 

Pro zimní sezonu 2021-2022 zde v průběhu roku 2021 došlo k dalšímu zkvalitnění prostor kluziště 

vybudováním komfortnějšího zázemí pro převlékání a přezouvání bruslařů a také ozvučením 

areálu kluziště. 

Od 1.1.2021 byl pod areál MHM začleněn také areál fotbalového hřiště dříve ve správě MFK 

Modřice. 

Prostory restaurace, posilovny a bazénu jsou pronajaty k provozování externím firmám. 

 

Mimo sportovních aktivit byla MHM připravena poskytnou své prostory také pro městem pořádané 

či podporované kulturně společenské akce typů schůzí, hodů, plesů apod.  

V Síni slávy MHM byl umístěn jeden z volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2021. Také se zde konalo zasedání ZMM. 

 

V areálu zahradní restaurace se během letních měsíců pořádalo několik hudebních a tanečních 

večerů.  

 

I v roce 2021 bylo nadále hlavním cílem areálu MHM poskytnout zejména modřickým klubům, 

spolkům, zájmových skupinám i jednotlivcům kvalitní prostory pro sportovní činnost.  

 

Hala má také připravenu ubytovací kapacitu, které byla v průběhu roku 2021 zvýšena na 56 lůžek. 

 

Areál MHM byl využíván i ZŠ Modřice na hodiny tělesné výchovy.  

 

 



V rámci pronájmů byly sjednávány pouze sportovní aktivity.  S ohledem na charakter MHM i 

ochranu jejího majetku byly v průběhu roku odmítány komerční pronájmy typů prodejních akcí či 

trhů, hromadné semináře a školení podomních prodejců nebo trvalé ubytování externích 

pracovníků stavebních firem. 

 

I v roce 2021 bohužel negativně ovlivnila možnost využití prostor MHM epidemie COVID - 19. 

Zákaz využívání sportovišť vyhlášený Vládou ČR v závěru roku 2020 přetrval v různých 

podobách až do 17.5.2021. Teprve od tohoto data bylo možno obnovit provoz ve vnitřních 

sportovištích. I když v prvních týdnech za pro sportovce zcela nevyhovujících podmínek – nutnost 

nosit respirátory při sportovních aktivitách. Nicméně lze konstatovat, že provoz na sportovištích 

MHM včetně posilovny byl v roce 2021 možný 229 dnů.  

Následkem povolení sportovní činnosti až v závěru května však došlo k tomu, že řada sportovních 

klubů i skupin již do prázdnin nezahájila svoji sportovní činnost.  

Bazén svůj provoz zahájil až 28.7.2021 a byl tedy v provozu 158 dnů.  

Vnitřní prostory restaurace znovu obnovily provoz od 30.5.2021. 

 

Ceny pronájmů byly nastaveny na základě rozhodnutí RMM Ceníkem pronájmů sportovních 

prostor dle Interním směrnice č. 5/2019, který byla od 27.9.2021 aktualizována Interní směrnicí č. 

11/2021.  

Zde je stanovena dvojí kategorie cen:  

➢ standardní komerční ceny odpovídají cenám účtovaným za obdobné, avšak mnohdy 

kvalitativně výrazně horší prostory, v halách v městě Brně a jeho okolí.   

➢ snížené ceny pak byly ustanoveny pro sportovní kolektivy jejichž činnost dlouhodobě 

podporuje město Modřice (MFK, MNK, ATRAPS Modřice, Xside (nástupce X-trim), hasiči 

atd.) 

Speciální podmínky pak mají členové Sokola Modřice, kteří v souladu se Smlouvou o bezúplatném 

převodu starého areálu mají užívání prostor v rámci areálu MHM zdarma.  

Výjimku v placených pronájmech tvořilo volnočasové hřiště, které bylo veřejnosti poskytováno k 

využití bezplatně.  

 

Počet zaměstnanců sportovišť ve správě města na jednotlivých pozicích k 31.12.2021:   

• úklid           2 

• recepce           3 

• údržba           4 

• manager           1   

           celkem zaměstnanců                                                 10 

 
 

 

Provoz MHM v roce 2021:  

 

Nájemní smlouvy sjednané v roce 2020 končily k 30.6.2021. Manager haly již v začátku roku 2021 

komunikoval s místními i mimo modřickými sportovními skupinami s cílem zajistit co největší 

naplnění areálu sportovními aktivitami a tím jeho maximální obsazenost.  

 

Aktivity nájemců se však po ukončení zákazů od května a vlivem platných omezení podařily do 

prázdnin zahájit jen ve velmi omezeném rozsahu. 

 

Poslední týden před prázdninami a v jejich průběhu se v areálu MHM uskutečnily tyto akce:  

➢ florbalový mládežnický turnaj Brno Open Game.  

➢ charitativní nohejbalový turnaj 

➢ nohejbalový kemp mládeže MNK Modřice 

➢ mezinárodní turnaj Česko – slovenského přátelství ve futsale mužů 

➢ soustředění ženské futsalové reprezentace žen 



➢ fotbalový turnaj mládeže O pohár starosty města Modřice memoriál Josefa Šurala 

➢ přípravný kemp nohejbalových žáků před Mistrostvím České republiky (MČR) v nohejbale  

➢ MČR starších žáků v nohejbale dvojic 

➢ MČR starších žáků v nohejbale trojic 

➢ MČR mužů v nohejbale trojic 

➢ MČR mladších žáků v nohejbale jednotlivců 

➢ soustředění juniorské nohejbalové reprezentace ČR 

➢ kemp mládeže florbalového klubu Buldogs Brno 

 

 

V průběhu září pak postupně začal provoz pravidelných sportovních skupin.  

K faktickému plnému rozběhu celého areálu MHM došlo až od října. Zejména zájmové kroužky 

dětí a hobby skupiny se v průběhu září teprve i v závislosti na školním rozvrhu a naplnění kroužků 

a skupin, dávají dohromady. 

 

Od měsíce října byla naplněnost vnitřních prostor haly v rámci jednoho kalendářního týdne na 

plánovanou dobu od 15,30 h do 22,00 h ve všední dny a o víkendu na plánovou dobu od 9,00 až 

22,00 h celkem 22 sportovních skupin. Ty užívaly plochy haly či Zrcadlový sál k pronájmům 48 

dílčích časových sportovních jednotek. K tomu pak ve všední dny v době od 8,00 h do 15,30 h 

využívala plochu haly, bazén a kluziště modřická ZŠ pro hodiny tělesné výchovy, výuku plavání a 

bruslení. 

V rámci monitoringu obsazenosti v „prime time“ tzn. ve všední dny od 15,30 h do 22,00 h tří 

ploch v hale a Zrcadlového sálu byla obsazenost 115 hodin týdně tzn. 89 %. Část volných hodin 

tvořící převážně mezery mezi jednotlivými pronájmy je však vzhledem jejich rozsahu 30 minut a 

dále doba od 21,30 do 22,00 h prakticky nevyužitelná. Podrobné informace o stavu naplněnosti 

pronájmů lze on-line nalézt v rámci rezervačního systému na webu MHM. 

Využití nafukovací haly je v dnech pondělí až pátek každý den pro fotbalové i futsalové tréninky od 

odpoledních až do večerních hodin. O víkendech je využití v menším rozsahu pouze místními 

občany nebo jednorázovými akcemi. 

Pokud bychom posuzovali strukturu pravidelných nájemců lze konstatovat že: 

➢ podíl klubů či spolků z města Modřice, resp. skupin pracující s dětmi se ZŠ Modřice nebo 

s modřickými občany činil 87 %. Z nich většina času byla pro sportovní aktivity mládeže. 

➢ podíl mimo modřických pronájmů činil jen 13 %. 

 

 

V oblasti soutěžního sportu se v areálu MHM uskutečnily v roce 2021 tyto aktivity: 

➢ dlouhodobé fotbalové soutěže mládeže a mužů týmu MFK Modřice 

➢ fotbalový turnaj mládeže O pohár starosty města Modřice memoriál Josefa Šurala 

➢ dlouhodobé nohejbalové soutěže týmu MNK Modřice v kategoriích mladších žáků, starších 

žáků, dorostu i mužů 

➢ 5 x MČR v nohejbale kategorií mladších žáků, starších žáků, dorostu i mužů 

➢ Pohár ČNS v nohejbale starších žáků dvojic 

➢ soustředění nohejbalové reprezentace mužů  

➢ soustředění nohejbalové reprezentace juniorů U21  

➢ zápasy 1. ligy ve futsale mužů 

➢ zápasy 2. ligy ve futsale mužů 

➢ soustředění futsalové reprezentace žen  

➢ mezinárodní turnaj Česko – slovenského přátelství ve futsale mužů 

➢ florbalový mládežnický turnaj BrnoOpenGame.  

➢ florbalový mládežnický turnaj Memoriál Vojtěcha Jílka 

 

V rámci pořádání MČR trojic mužů v nohejbale připravila Česká televize hodinovou reportáž o 

tomto mistrovství. V ní byl zpropagován a široké veřejnosti mediálně představen celý areál MHM. 

 



MNH také poskytovala své ubytovací prostory. Bylo to realizováno zejména pro účastníky 

vícedenních akcí a také účastníky pravidelného srpnového fotbalového poháru žáků 

 

Mimo pravidelné pronájmy si sportovní skupiny či jednotlivci také sjednávaly jednorázové 

pronájmy. K jejich sjednání i bezhotovostnímu zaplacení pomocí platební karty slouží vytvořený 

on-line rezervační a platební systém na webových stránkách haly. 

 

V roce 2021 se vlivem platných opatření konala pouze jediná společensko – kulturní akce, a to 

Svatováclavské hody. Tato akce proběhla ve vnitřních i venkovních prostorách MHM a setkala se 

s příznivým hodnocením veřejnosti. 

 

Bohužel již v polovině listopadu 2021 došlo vlivem další vlny epidemie COVID-19 ke zpřísnění 

podmínek pro využívání vnitřních sportovišť. To prakticky vedlo k nemožnosti je využívat, a proto 

až do závěru roku 2021 byl provoz haly velmi utlumen. 

 

Veškeré omezení, kdy musel být celý areál nebo jeho části uzavřeny se samozřejmě výrazně 

negativně odrazily na příjmové části rozpočtu MHM. 

 

Pro rok 2022 se kromě již nyní smluvně sjednaných pronájmů včetně zápasů nejvyšší nohejbalové 

a futsalové soutěže plánuje v areálu MHM uspořádat Mistrovství Evropy ve stolním hokeji a také 

Světový pohár klubů v nohejbale. 

 

 

Hospodaření MHM viz příloha č. 1.  

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Petr Jahoda 

                  manager Městské haly Modřice   


