
 

V Praze dne 18. října 2017 

Tisková zpráva 

UK FTVS - Výstavba první a druhé etapy sportovního kampusu Veleslavín 

UK FTVS se stále snaží o modernizaci v oblasti sportu a zpřístupnění sportovních možností 
studentům i široké veřejnosti. Důkazem je i Výstavba první a druhé etapy sportovního kampusu 
Veleslavín s dlouho požadovanou sportovní infrastrukturou, která doplní základní sportovní 
zařízení nejstarší i nejvýznamnější sportovní fakulty v České republice. „Je před námi ambiciózní cíl  
do konce roku 2023 dosáhnout výstavby kampusu, který napomůže plnění veřejně prospěšných 
cílů v oblasti sportu,“ uvedl doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., proděkan pro vnitřní záležitosti a 
rozvoj UK FTVS. 
 
Postup výstavby 
Samotná výstavba je rozložena do dvou základních etap, po jejichž dokončení by měl vzniknout 
komplex propojených sportovišť.  
 
Plánovaná sportoviště 
 

- Gymnastické tělocvičny (25 x 45 m) 
- Tělocvičny pro míčové hry (25 x 45 m) 
- Plavecký bazén (25 m, 8 drah) 
- Ledová plocha (57 x 27 m) 

 
Nedílnou součástí projektu je i podzemní parkoviště a další sportovní infrastruktura navazující na 
současné venkovní sportoviště areálu. 
 
Technické informace - základní parametry technického řešení  
Založení stavby se předpokládá na vrtaných pilotech. Hlavní nosnou svislou a vodorovnou konstrukci 
bude tvořit železobetonový prefabrikovaný skelet doplněný monolitickými dobetonávkami. Hlavní 
nosná konstrukce bude doplněna zdivem z keramických cihel. Výplňové zdivo, jako příčky  
a instalační předstěny budou tvořeny z keramických cihel. Opláštění budovy se předpokládá 
z železobetonových prefabrikovaných panelů s tepelně izolačním jádrem a povrchem v kvalitě 
pohledového betonu v kombinaci s plechovými sendvičovými panely, případně keramickým zdivem. 
 
Aktuální postup 
1) Na místě plánované stavby bude proveden inženýrsko-geologický průzkum, budou provedeny 
2 kopané sondy do hloubky 6 m za účelem zjištění geologických poměrů v území.  
2) Budou realizovány hydrogeologické posudky a pasport stávající studny. 
3) Bude provedeno statické posouzení propojovací podzemní chodby mezi objektem školy a bloku K. 
4) Bude uskutečněna terénní příprava budoucího staveniště a související činnosti včetně povolení 
kácení vzrostlých stromů v zájmovém území stavby. 
 



GENEZE příprav výstavby sportovního kampusu UK FTVS v datech 

2013 - zpracované generely sportovišť ze strany zhotovitele studie 
 
Listopad 2014 – podpis Memoranda o spolupráci (UK, UK FTVS, ČUS, P6, MŠMT) 
 
Prosinec 2014 – usnesení AS UK o mimořádném příspěvku na úhradu nákladů spojených s přípravou 
výstavby 
 
2015 – aktualizace generelu sportovišť  
 
Duben 2015 – dohoda o vystěhování Muzea dělnického hnutí 
 
Červen 2015 – Leden 2016 – finalizace projektového stavebního postupu s odborem RUK 
 
2016 – zpracování analýzy využitelnosti, provozních nákladů a seznam odborných posudků 
 
Leden 2016 – smlouva o získání autorských práv a dokončení studie 
 
Květen 2016 -  dokončení studie a převod autorských práv na UK FTVS  
 
Léto 2016 – procesní rozhodnutí o prvotním zpracování zadávací dokumentace  
 
Podzim 2016 – zpracování projektového plánu příprav a výstavby 
 
Prosinec 2016 – schválení projektového plánu výstavby 
 
2017 – realizace kroků projektového plánu ze strany UK FTVS 
 
Leden – Srpen 2017 – zpracování Investičních záměrů a finalizace zadávací dokumentace na 
projektanta 
 
 

 

Odhadované náklady 

 

Část výstavby Kampusu Veleslavín Odhadované náklady (mil. Kč) 

Demolice nouzových objektů 20 

Projektová Dokumentace (DUR, DSP, 
DPS) 

84 

I. Etapa (Multifunkční hala, 
Gymnastická hala, podzemní garáže, 
zázemí, venkovní zpevněné plochy atd.) 

460 

II. Etapa (Zimní stadion, Plavecký 
stadion, podzemní garáže, zázemí, 
areálové úpravy atd.) 

506 

Celkové náklady 1 070 



Předpokládané využití sportovišť kampus v semestru 
 

Sportoviště 
Provozní doba denní 

(v hod) 
Využití výuka/věda 

(v semestru) 
CŽV / DČ 

Celkem využití 
fakulty (v %) 

gymnastická tělocvična 14 10 3 93% 

tělocvična pro míčové hry 14 9 3 86% 

bazén 14 8 3 79% 

ledová plocha 14 2 5 50% 

 
 
Kontakty pro média: 
Hana Topolovová                
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
José Martího 269/31,162 52 - Praha 6 - Veleslavín 

e-mail: topolovova@ftvs.cuni.cz                
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