Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou

Architektonická studie 4/2016

Obsah:

Zadání:

1) Identifikační údaje
2) Souhrnná zpráva
3) Situace
4) Půdorys 1.NP, řez
5) Půdorys 2.NP
6) Pohledy
7-8) Vizualizace

Řešené území je vymezeno pozemky p. č. 1679/2, p. č. 1691/1, p. č. 1692, p. č. 1938, p. č. 1940,
v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou. Pozemky jsou v majetku města Hodkovice na
Mohelkou. Jedná se o pozemky, na kterých se nacházela původní sportovní hala (demolice 4/2016) a
její těsné okolí. Po konzultacích se zadavatelem byla v průběhu práce na studii přidána do řešeného
území část pozemku p. č. 1683, která bude předmětem jednání o odkupu od stávajícího majitele.

1:500
1:200
1:200
1:200

Předmětem zadání je návrh víceúčelové sportovní haly s hrací plochou 36x24m a kompletním
zázemím. Vybavení haly a rozsah zázemí bylo předmětem úvodního zadání a následných konzultací
během návrhu.
Halu je nutné navrhnout s ohledem na maximální snížení investičních nákladů za použití typizovaných
prvků, avšak s vysokou užitnou hodnotou pro sportovní využití.
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V řešeném území je platné stavební povolení na stavbu veliké sportovní haly pro 3 tenisové kurty cca
54x36m bez zázemí. Nové řešení je výrazně menší 36x24m. Počítá se s tím, že studie bude sloužit
jako zadání pro zpracování nové dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro provedení
stavby, která bude sloužit i pro změnu stavby před dokončením a výběrové řízení na dodavatele.

Urbanistické řešení:
Pozemek stavby je se nachází v areálu sportovišť v severovýchodní části města podél říčky Mohelky.
Součástí areálu je fotbalový stadion SK Hodkovice n/M s tréninkovou plochou, koupaliště a hřiště
s mantinelem.
Původní sportovní hala (demolice 4/2016) byla součástí tohoto areálu. Velikost haly byla cca 18x33m
a měla vlastní zázemí tj. šatny, sprchy, WC. Hala byla přístupná z prostoru od fotbalového hřiště.
Navržené řešení počítá s umístěním nové haly na původním místě a s původní orientací hřiště.
Rozšíření původního půdorysu bude pouze směrem severním (3m) a východním (1m) tak, aby čistá
velikost sportovní plochy byla 36x24m.
Návrh počítá s přemístěním hlavního vchodu a zázemí k ulici Sportovní. Tímto řešením
předpokládáme lepší zapojení sportovní haly do městského organismu, tzn. lepší přístupnost pro pěší
a cyklisty. Zároveň toto řešení umožňuje zpřehlednění vztahů v celém sportovním areálu - návštěvníci
haly nebudou využívat k přístupu plochy SK Hodkovice nad Mohelkou.
Před Sportovní halou je navrženo deset nových parkovacích stání, z nichž jedno odpovídá vyhlášce č.
398/2009Sb..
Zachování či odstranění stávající aleje podél ulice Sportovní záleží na rozhodnutí vedení města - obě
varianty jsou z pohledu výstavby nové sportovní haly a parkovací plochy možné.

Architektonické řešení:
Princip návrhu sportovní haly vychází z požadavku na maximální snížení investičních nákladů na
realizaci stavby při vysoké užitné hodnotě a jednoduché architektonické formě.
Z architektonického pohledu se jedná o jednoduchý kvádr s graficky upravenou fasádou bez oken. Do
tohoto kvádru vstupuje konstrukční a barevně výrazná ocelová zastřešená lávka, která je hlavním
vchodem do haly.

2) Souhrnná zpráva
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Zastřešená lávka je důležitým prvkem stavby, který v sobě spojuje funkci zvýrazněné dominanty
vstupu, kryté závětří s lavičkou před vstupem a v neposlední řadě zjednodušení terénních úprav a tím
i zlevnění stavby.
Tento architektonický výraz je umožněn vytvořením racionálního dispozičního řešení a použitým
konstrukčním systémem. Vstup pomocí architektonicky výrazné lávky je využitím stávajícího převýšení
mezi úrovní pozemku haly a Sportovní ulicí.
Na západní vstupní fasádu bude umístěn nápis SPORTOVNÍ HALA, viz výkres s pohledy na fasádu.
Hala je navržena bez okenních otvorů, pouze vstupní podlaží (galerie, šatny, sprchy, schodiště) bude
prosvětleno denním světlem pomocí krátkých tubusových světlovodů.

Provozně dispoziční řešení:
Z prostorově dispozičního hlediska je hala rozdělena na dvě části - vstupní část se zázemím a vlastní
sportovní halu. Konstrukčně se však jedná o jednotný halový prostor, ve kterém je zázemí řešeno
jednoduchým vloženým patrem.
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nářadí pro gymnastiku, trampolíny apod.

Dispoziční řešení je navrženo tak aby bylo možné využívat halu dle různých schémat - např. tréninky
sportovních klubů (maximální počet šaten, dělitelná hrací plocha), sportovní utkání nebo školní tělocvik
(cvičební nářadí).

Technické řešení:
Stavební řešení:
Hala s vloženým patrem je navržena montovaná z betonových prefabrikovaných dílů s integrovaným
zateplením vnějších obvodových stěn, založených na betonových patkách. Při zpracovávání
dokumentace pro provedení stavby je nožné prověřit ekonomickou výhodnost varianty s použitím
ocelového montovaného skeletu a sendvičových ocelových panelů s PUR nebo minerální izolací.
Střecha ze systémových betonových nosníků bude shora zateplena a izolovaná hydroizolačními pásy
na bázi asfaltu nebo PVC.

Vstupní část se nachází v západní části objektu a má dvě nadzemní podlaží obsahující:
vstupní 2.NP
- recepce s přímou kontrolou vstupu
- foyer s galerií nad hrací plochou a se zákoutím pro nápojové a potravinové automaty,
přezouvací lavičky
- WC pro příchozí/odchozí a diváky
- čtveřice šaten se sprchami a WC
- úklidová komora
1.NP
-

bezbariérový vstup
bezbariérové WC (splňující vyhlášku č. 398/2009Sb.)
bezbariérová šatna se sprchou
úklidová komora
technická místnost
prostor pro umístění kuchyňky
4x nářaďovna (2x 17m2, 2x 28m2), celkem 90m2, což umožní velkou variabilitu využití vlastního
prostoru haly

Východně navazující halu o rozměru 36x24m a světlé výšce 7m bude možné rozdělit mobilní zástěnou
na dva shodné prostory o velikosti 24x18m.
Nerozdělená hala bude svou velikostí vyhovovat basketbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu, přičemž
hráči volejbalu a tenisu budou limitováni světlou výškou 7m (pro sportovní, nikoliv vrcholovou, úroveň
hry je tato výška dostačující). Dále zde bude možné hrát házenou a florbal na zmenšených hřištích
(zmenšení pouze na délku, šířka hřišť bude odpovídat pravidlům).
V rozdělené hale bude možné nalajnovat dvě regulérní hřiště pro volejbal a nohejbal, popř. badminton,
nebo prostory využívat i pro jiné sporty (např. gymnastiky, aerobic, stolní tenis apod.)

Požadavky na umělé osvětlení:
Osvětlení haly bude umělé s maximálním využitím zářivkových nebo LED svítidel (min.300lx,
rovnoměrnost 0,5, regulace osvětlení až na 750lx).
Požadavky na sportovní povrch:
Doporučujeme sportovní podlaha s kombinovanou pružností. Kombinovaná konstrukce roštu a vrchní
vrstvy podlahy by měla splňovat požadavky na zónovou pružnost spodní dřevěné základny i na
bodovou pružnost svrchního umělého sportovního povrchu z vícevrstvého PVC s technologií CXP HD.
Celková výška konstrukce s umělým sportovním povrchem se předpokládá maximálně 81mm + 9mm
= 90mm.
Sportovní konstrukce s umělým povrchem musí splňovat normu EN ČSN.
Na zvážení je také aktuální platná homologace sportovními federacemi pro florbal IFF, případně další
sporty EHF, FIBA, ITTF, FIVB, BWF apod.
Požadavky na TZB:
Předpokládaný způsob vytápění bude v prostoru zázemí teplovodní radiátorové a v prostoru haly
pomocí sálavých teplovodních panelů na stropě haly. Zdrojem teplé vody bude rovněž teplovod
z blízké samostatné kotelny, alternativně doplněný solárním systémem s kapacitními zásobníky výhodnost a cenová návratnost tohoto doplňujícího systému bude prověřena v následujícím stupni
projektové dokumentace. Ventilace objektu bude nucená s VZT jednotkou obsahující rekuperaci tepla.
S osobním výtahem se v návrhu nepočítá.
Připojení objektu na technickou infrastrukturu:
Objekt bude připojen na sítě technické infrastruktury dle možností stávajících rozvodů v nejbližším
okolí stavby. Týká se to především přípojek na vodu, kanalizaci, teplovod a elektřinu, které budou
řešeny v další stupni projektové dokumentace na základě bilance energií a požadavků správců sítí
technické infrastruktury. Osvětlení parkoviště a chodníků bude řešeno napojením na stávající rozvody
VO města.

Hala může být vybavena:
- nářadím pro školní tělovýchovu (žebřiny, hrazdy, kruhy, tyče a lana pro šplh, vybavení pro skok
vysoký apod.)
- pevnou tribunou pro 56 diváků (s možností rozšíření o mobilní/shrnovací tribunu)
- shrnovací zástěna dělící prostor haly na dvě poloviny
- uzamykatelnými kójemi nářaďovny
- lajnováním a vybavením pro jednotlivé sporty (branky, koše, sítě)
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