
KONCEPT - HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

SPORTOVNÍ HALA

Hmota haly je složena ze tří částí. Největší část tvoří prostor samotné multifunkční haly s vysokým 
stropem, ve kterém se nachází hlavní palubovka a tribuny. K této hmotě je přiložena druhá, sahající 
rovněž přes celou výšku budovy. V této hmotě je pro její výšku umístěno lezecké centrum. Třetí část 
je horizontálně rozdělena na tři části. Je v ní umístěno veškeré zázemí haly, včetně šaten a technic-
kého zázemí.

Společně tyto složené hmoty tvoří jednoduchý kvádr, a hala tak navenek působí jednoduchým, sjed-
noceným dojmem.

Celá hmota je zastřešena jednotnou střechou s lomeným profilem.

Rastr fasády vychází z tvaru 
příhradového nosníku, z kterých 
je rovněž tvořena hlavní nosná 
konstrukce haly.
Základní rastr je navýšen o pás 
užšího „nosníku“ a fasáda je tak 
horizontálně dělena na dvě části. 
V rastru jsou dále vynechány 
sloupky a fasáda tak působí 
ohlehčeněji. Tvar budovy pak 
dotváří lomená střecha, jež kore-
sponduje s rastrem fasády.

V jedné z návrhových 
verzí byla střecha ponechána 
rovná,spádovaná směrem ke 

hraně střechy. Odvodnění střechy 
by tak bylo řešeno okapovým žlabem.

Hala měla z čelního pohledu jednoduchý
 obdélníkový tvar.

motiv - tvar příhradového nosníku

vynechání sloupků
→ zjednodušení rastru

navýšení o další řadu 
→ horizontální rozdělení fasády

tvar střechy → lomenice 
→ dotvoření rastru fasády

Finální návrh fasády 
vychází z původních 

motivů. Střešní plášť je 
zalomen a na střeše tak 

vznikají úžlabí, no nichž je 
svedená srážková voda. Čelní 

pohled na fasádu nabývá zajímavého 
tvaru, jež podrthuje motiv nosné konstrukce. 

ATLETICKÁ HALA

Hmota atletické kryté haly je tvořena hlavním prostorem zabírajícím celou výšku budovy. K němu 
je přidružena další hmota, horizontálně rozdělená na dvě podlaží. V této čísti je umístěno veškeré 
zázemí pro atletickou halu, jako jsou šatny apod. Třetí částí, jež je přiložena ke dvěma zbývajícím je 
podlouhlá hmota tribuny. 

Obě základní hmoty tvoří kvádr a jsou lemovány a navzájem propojeny trubunou. Celý objekt tak 
působí celistvě.

Střecha je navržena stejně, jako u sportovní haly, tedy lomenicí. Konstrukce střechy přesahuje nad 
hmotu tribuny.

finální řešení →zalomení střechy 

fáze 1 → rovná střecha

 

→vznik úžlabí
→svedení vody do žlabů

 

→  spád střechy směrem 
      ke hraně

→ absence okapu na 
     hraně střechy
→ čisté provedení hrany

→  voda svedena okapem

svod srážkové vody

svod srážkové vody

Hlavním tématem práce je návrh multifunkční sportovní haly, jež bude splňovat veškeré požadavky pro sportoviště tohoto typu. Přidru-
ženou součástí zadání je návrh atletického stadionu, tedy venkovního atletického oválu a kryté tréninkové haly se zázemím. Území, na 
kterém jsou objekty navrhovány, se nachází v klidné části města mezi rekreační oblastí areálu Nový rybník a základní školou. Součástí 
návrhu je i řešení bezprostředního okolí obou staveb a jejich napojení na stávající urbanismus. 
V rámci zadání jsem navrhovala sportovní areál, ve kterém se nachází multifunkční sportovní hala a atletický stadion s krytou tréninko-
vou halou. Obě stavby jsou navrženy ve stejném duchu. Vnitřní prostory obou hal tvoří železobetonová konstrukce. Následně jsou tyto 
prostory „opláštěny“ dřevěnou nosnou konstrukcí, která nese konstrukci střechy. Dřevěné sloupy jsou kotveny
do železobetonových patek, které jsou přiznané. 

Nosná konstrukce haly vytváří rovněž rastr fasády. Její motiv vychází z tvaru příhradového nosníku, který je „navýšen“ o další řadu, a 
fasáda je tak horizontálně rozdělena na dvě části. Spodní díl je zevnitř opláštěn konstrukcí samonosného lehkého obvodového pláště s 
pravidelným rastrem. Sloupky pláště jsou navrženy v antracitové barvě a pole jsou transparentní ze zatmaveného skla. 
Na fasádě jsou tak zvýrazněny subtilní nosné prvky a celá fasáda působí odlehčeným dojmem. 
Horní díl je zevnitř opláštěn fasádními PUR panely s dřevěnou povrchovou úpravou. Střecha má tvar lomenice a je vyrobena ze střeš-
ních panelů, jejichž povrchovou úpravu tvoří falcovaný plech. Takto zvolený tvar střechy umožňuje svedení srážkové vody do žlabů, 
a hranu střechy tak nelemuje žádný okapový žlab. V některých částech objektu, například v administrativní části, je prosklený plášť 

rovněž nahrazen dřevěnými panely, a vnitřní funkce se tak propisuje na fasádu.
Provoz haly je rozdělen do čtyř částí:
1) část pro veřejnost - diváky
Do divácké sekce se vstupuje přímo z hlavní vstupní haly, které dominuje hlavní recepce. Z haly se vstupuje do prostoru schodiště, 
které je navrženo jako montované, ocelové a tvoří jakousi přepážku mezi oběma vstupními halami. Schodiště ústí do velkého foyer, kde 
se nachází dva bufety. Z foyer 
se divák dostane již přímo na ochoz hlavní tribuny. Z ochozu je díky prosklené stěně výhled do prostoru lezecké stěny. U vstupní haly 
jsou umístěny velké toalety a také fanshop.
2) část pro sportovce - hala
Do této části budovy se vstupuje vchodem pro sportovce. Tento vchod má vlastní halu s recepcí, která bude mít, vzhledem k poža-
davkům uživatelů, delší otevírací dobu. Z haly je pak vstup do samotného zázemí sportoviště. Do této části bude mít přístup sportující 
veřejnost a sportovní kluby, jež mají na daný čas zamluvené prostory hlavní palubovky. V 1.NP se nachází 3 velké, bezbariérové VIP 
šatny, primárně určené pro extraligové hráče. Na prostory těchto šaten navazují klubové prostory pro hráče a vedení klubu, jako je 
společenská místnost, prostor pro regeneraci a kanceláře. O patro výš, tedy ve 2.NP, je umístěno zbylých 6 šaten, které jsou určeny pro 
ostatní sportovce a kluby. V tomto podlaží je také zasedací místnost a clubzone pro tyto oddíly. 
3) část pro sportovce - fitcentrum a sauny

Tato část má společný vstup s předcházející. Z hlavní haly se ovšem vstupuje na vertikální komunikaci, jež ústí do 3.NP. V tomto pod-
laží je navrženo velké fitcentrum: hlavní prostor je ve 3.NP a posilovna, spolu s multifunkčním sálem je pak rozšířena ještě o patro níž. 
Součástí fitness je také saunový svět. Tento provoz nabízí tři druhy saun a je zde umístěn také ochlazovací bazének. 
4) lezecké centrum
Do prostoru lezecké stěny se vstupuje přes hlavní vstupní halu. Zázemí stěny tvoří dvě velké šatny s uzamykatelnými skříňkami, 
prostorné sprchy a toalety. Centrum pak nabízí lezecké stěny o výšce až 10 metrů. Součástí prostoru je i nižší stěna bez jištění - tzv. 
bouldering. Obě stěny jsou umístěny proti sobě - na jednu je tak výhled z vnitřního ochozu tribuny a na té druhé lze lezce pozorovat 
před prosklenou stěnu fasády. 
Prostor foyer tvoří poměrně velkou část 3.NP. Je to první prostor, do kterého divák vyjde po širokém schodišti a kde se v přestávkách 
mezi zápasy lidé nejčastěji shlukují. I z tohoto důvodu je na obou koncích prostoru navržen jeden bufet. Z foyer je díky prosklené dělící 
stěně vidět do prostoru lezecké stěny, takže celý prostor haly působí provázaně.Jak ale využít takto velký prostor v době, kdy se žádné 
utkání nekoná? Tyto prostory jsou navrženy jako multifunkční. V případě potřeby lze v prostoru rozmístit až 6 pingpongových stolů, 
nebo zde pořádat například lekce jógy apod. Prostor se dá od ochozu tribuny oddělit sítěmi, aby bylo zabráněno „utíkání“ míčků a mohly 
se v hale provozovat dva sporty najednou.
Hlavní prostor haly zabírá většinu půdorysné plochy objektu. Uprostřed se nachází hlavní palubovka 
o rozměrech 26x46 m. Je zde tedy dostatek místa pro umístění velkého hřiště 40x20 m na sporty jako je florbal, házená, nebo futsal, 

které se ve městě těší velké oblibě. Za hranicí hřiště je dostatek místa pro zajištění bezpečného prostoru za mantinely. Uprostřed je na-
vrženo volejbalové hřiště 9x18 m, které je barevně odlišeno od zbytku palubovky. Kromě výše zmíněných, je v hale možné provozovat 
většinu halových sportů, včetně basketbalu, pro který lze ze stropu vyklopit dva basketbalové koše, zavěšené na ocelové konstrukci. 
Pod konstrukcí tribuny se nachází rozcvičovací prostor s 50 m dlouhou dráhou. Tyto prostory mohou využívat sportovci k rozcvičení 
před utkáním během turnajů. V prostorách ostatních tribun jsou umístěny prostorné sklady pro sportovní náčiní všeho druhu - od vel-
kých branek až po míčky a mantinely.
Pro tréninkové účely lze prostor haly rozdělit na samostatné jednotky a umožnit tak trénink více sportovcům najednou. Podélně se na 
palubovku například vejdou tři volejbalová a dokonce čtyři badmintonová hřiště. 
Kapacita haly činí 1192 míst k sezení. V případě konání volejbalového utkání lze tuto kapacitu ještě navýšit a to o 108 míst na celko-
vých 1300 diváků. To je umožněno díky instalaci výsuvné tribuny na severovýchodní straně. 
Bezbariérová místa jsou umístěna vedle střídaček. Handicapovaným návštěvníkům je umožněn vjezd na plochu rovnou z prostorů hlav-
ní recepce. Na ochoz hlavní tribuny je pak vyveze výtah.Konstrukce atletického stadionu je řešena stejně, jako v případě sportovní haly. 
Jedná se tedy o železobetonový skelet, jež je obehnán dřevěnou konstrukcí a zastřešen lomenicovou střechou.
Z východní strany je ke hmotě haly připojena venkovní tribuna. Ta má kapacitu až 550 míst k sezení a dalších minimálně 150 míst na 
stání. Celkově tak divácký prostor pojme na 700 fanoušků.  Střecha haly je na východní straně prodloužená nad prostor tribuny. Ta je 
tak z velké části krytá před deštěm.V prostorách pod tribunou jsou umístěny toalety pro diváky. Nachází se zde také technická místnost 

s retenčními nádržemi, jelikož srážková voda z obou objektů bude dále využívána pro zavlažování trávníku. Dále je zde velký sklad 
atletického náčiní a bufet pro návštěvníky stadionu. Celý atletický stadion bude pravděpodobně v budoucnu oplocen, kvůli ochraně 
majetku. Řešení oplocení není součástí DP. Atletický ovál má 7 bežeckých drah a délku okruhu 400 m. Disponuje rovněž rovinkou 
pro krátké běhy o délce 110+10 m, která je situována podél tribuny. Ovál disponuje i překážkou pro steeplechase. Kromě běžeckých 
disciplin je ovál vybaven veškerým vybavením pro ostatní atletické discipliny. Jsou zde tři písková doskočiště pro skok daleký a trojskok, 
jedno doskočiště pro skok o tyči a jedno pro skok vysoký. Stadion skýtá plnohodnotné podmínky také pro hody a vrhy.  Hlavní vchod do 
atletické haly je umístěn na konci západní fasády. Vstupuje se zde do hlavní haly s recepcí. Z té vedou vstupy do dvou chodeb: venkov-
ní a vnitřní. Provoz je takto rozdělen, z důvodu udržení čistoty v objektu. V 1.NP jsou umístěny dvě velké skříňkové šatny se zázemím a 
sprchami. Šatny jsou průchozí do obou chodeb. Z každé strany jsou poté umístěny toalety. Z „čisté“ části 1.NP se vchází do kryté trénin-
kové haly. Tréninkový prostor je oproti 1.NP snížen o 2 m. Pod schodištěm je úložný prostor pro uskladnění překážek a jiných pomůcek 
pro atletický trénink. Prostory kryté haly obsahují dráhu 
o délce 60+10 m, koulařský sektor a vybavení pro skok daleký, skok vysoký a skok o tyči. Prostory haly jsou dostatečně velké pro pro-
vozování nejrůznějších sportů a disciplin. 
Ze „špinavé“ chodby vede přímý průchod na venkovní ovál a tribunu. Zároveň jsou zde umístěna dvě schodiště vedoucí do 2.NP. V 
tomto podlaží pak najdeme 4 velké týmové šatny pro kolektivní sporty jako je americký fotbal, frisbee a další. Mimo to jsou zde umístěny 
šatny rozhodčích a komentátorský koutek 

s výhledem na ovál. Také je zde umístěn průchod do galerie - prostoru, z něhož je skvělý výhled na vnitřní sportoviště. Tyto prostory 
využijí zejména rodiče, kteří zde mohou pozorovat trénink svých dětí, aniž by jakkoli narušili jeho průběh. 
Mezi oběma objekty vznikl rozsáhlý veřejný prostor. Vzhledem k charakteru okolní zástavby a současné podoby tohoto území je tento 
prostor řešen jako parková plocha. Travnaté ostrůvky osázené vzrostlou zelení jsou lemovány chodníčky s nepravidelným tvarem hrany. 
Kromě zeleně se zde nachází i mnoho prvků občanské vybavenosti, které sem přilákají obyvatele. Patří mezi ně dětské hřiště s písčitým 
povrchem a mnoha atrakcemi, dále jsou zde umístěny tři venkovní pingpongové stoly z betonu. V nejvyšším místě travnaté plochy je 
plácek v jehož středu je umístěn vodní prvek. Okolo něj jsou dále rozmístěny lavičky, zeleň a závěsné pytle a celý tento prostor má 
sloužit zejména obyvatelům místního domova pro seniory, který se nachází prakticky uvnitř areálu a který v současné době nedisponuje 
příliš atraktivními venkovními prostory.
Doprava v klidu: v rámci návrhu bylo nutné zajistit i dostatečný počet parkovacích stání. Na navrhované ploše vznikne 152 nových par-
kovacích míst. Dále bylo v severozápadní části rozšířeno stávající parkoviště a to 
o dalších 50 míst. Celkově je tak v návrhu počítáno s parkováním až pro 200 aut.
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