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ABSTRAKT  
Návrh sportovně rekreačního centra ve Vsetíně řeší kompletní revitalizaci nevyužitého území na okraji 

města v části Ohrada. Cílem projektu je oživení špatně přístupného a zanedbaného areálu a jeho využití 

nejen pro celou řadu sportovních aktivit, ale i pro odpočinek a trávení volného času. Celý areál má být 

volně přístupný a otevřený pro široké spektrum veřejnosti. V areálu jsou navrženy čtyři hlavní objekty: 

víceúčelová sportovní hala, hotel, tenisový klub a objekt rychlého občerstvení s cykloservisem. Na 

volných plochách mezi těmito objekty je umístěno fotbalové hřiště, basketbalové hřiště a hřiště pro 

malou kopanou, dále dvě lezecké stěny, venkovní posilovna a parkourová plocha s překážkami. Zbytek 

ploch tvoří chodníky a volné travnaté plochy určené k odpočinku a rekreaci návštěvníků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Sport, sportovní hala, hotel, restaurace, tenis, volejbal, tenisový klub, fotbal, basketbal, futsal, šatny, relaxace, 

odpočinek, rekreace, volný čas, dřevěná konstrukce, lepené lamelové dřevo, dřevěný fasádní obklad 
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ABSTRACT 

The design of the sports and recreation center in Vsetín solves the complete revitalization of the 
unused territory on the periphery of the town in the Ohrada district. The aim of the project is to 
revive the poorly accessible and neglected area and its use not only for a wide range of sports 
activities, but also for leisure activities and recreation. The whole area should be freely accessible 
and open to a wide range of public. Four main buildings are designed in the complex: a multi-purpose 
sports hall, a hotel, a tennis club and a snack bar with a bicycle service. There is a football field, a 
basketball court and a small football pitch on the open spaces between these objects, as well as two 
climbing walls, an outdoor gym and a parkour area with many obstacles. The rest of the areas are 
pavements and free grass areas intended for leisure and recreation of visitors. 

KEYWORDS 
Sport, sport hall, hotel, restaurant, tennis, voleyball tennis club, football, basketball, futsal, dressing rooms, 

relax, rest, recreation, leisure, timber construction, glued laminated timber, timber facade cladding 
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ÚVOD 

Zadání diplomové práce navazuje na předcházející architektonicko-urbanistickou studii zabývající se 

řešením sportovně – rekreačního centra v městské části Ohrada ve Vsetíně. Cílem diplomové práce je 

celkové dořešení tohoto území a vytvoření architektonických studií jednotlivých objektů 

nacházejících se v tomto navrženém areálu.  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1   Identifikační údaje 

Název projektu: SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ CENTRUM VSETÍN, OHRADA 

Místo stavby: K.ú. Vsetín, mětská část Ohrada 

Charakter stavby: Centrum pro sport a volný čas 

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně -  Fakulta stavební, Veveří 31/95, 602 00 Brno,                     

                      tel.: +420 541 141 111, fax: +420 549 245 147 

Autor: Bc. Ondřej Németh, Štěpánská 1886, Vsetín 755 01 

              tel.: +420 739 088 126, email: nemeth.ond@gmail.com 

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

 

1.2   Základní výměry a bilance 

Celková rozloha řešeného území: 65 450 m2 

 

Zastavěná plocha 

Víceúčelová sportovní hala: 3 312 m2 

Hotel: 910 m2 

Tenisový klub: 655 m2 

Objekt rychlého občerstvení: 600 m2 

 

Celková podlahová plocha: 

Víceúčelová sportovní hala: 3 875 m2 

Hotel: 2 295 m2 

Tenisový klub: 1 025 m2 

Objekt rychlého občerstvení: 660 m2 

 

Obestavěný prostor 

Víceúčelová sportovní hala: 25 750 m3 

Hotel: 7 550 m3 

Tenisový klub: 2 747,5 m3 

Objekt rychlého občerstvení: 2 640 m3 

 

Parkovací místa celkem 

                                125 míst pro osobní automobily 

                                8 míst pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 

                                3 místa pro autobusy 

mailto:nemeth.ond@gmail.com
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

2.1   Poloha a současné využití území 

Areál se nachází v jižní části na okraji města podél řeky Bečvy. Kolem areálu prochází cyklostezka Bečva 

vedoucí z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí. 

V současné době je dominantou areálu bývalý atletický stadion s běžeckou dráhou a fotbalovým 

hřištěm, který je již řadu let nevyužívaný a veřejnosti nepřístupný. Plocha zarůstá křovinami a hlediště 

vytvořené ve valu po obvodu hřiště je ve zchátralém stavu. K tomuto stadionu bezprostředně přiléhá 

původní objekt sportovní ubytovny se zázemím a šatnami. Stadion je oplocen, veřejnosti nepřístupný 

a chátrá. 

Území je volně přístupné pouze z východní části k objektu autodílny, tenisovým kurtům a k volné 

travnaté ploše určené pro malý fotbal. Stávající tenisové kurty jsou nesprávně orientovány na západ-

východ a zázemí je v nevyhovujícím technickém stavu.  

Vzhledem k poloze vůči městu a dobrému napojení na cyklostezku i automobilovou dopravu má tento 

areál velký potenciál stát se tolik potřebným sportovně-rekreačním střediskem města Vsetína. 

 

2.2   Charakter záměru 

Cílem návrhu je kompletní revitalizace území a jeho využití nejen pro celou řadu sportovních aktivit, 

ale také pro odpočinek a trávení volného času. Celý areál má být volně přístupný a otevřený pro široké 

spektrum veřejnosti.  

Jedním z cílů je také omezit automobilovou dopravu, která je v současné době vedena podél řeky Bečvy 

celým územím až k místnímu splavu.  

 

 

3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

V první fázi se navrhuje odstranit stávající atletický stadion s přilehlým objektem ubytovny i ostatní 

objekty v areálu včetně špatně orientovaných tenisových kurtů a všech současných areálových 

komunikací. Zemina, která v současnosti tvoří val kolem atletické plochy, bude částečně rozprostřena 

do plochy a částečně využita na terénní úpravy a pro modelaci terénu.  

 

Řešeným areálem prochází podél řeky cyklostezka Bečva. Pro cyklisty směrem od Velkých Karlovic je 

tento areál jakýmsi vstupním bodem do města. Z tohoto důvodu se v návrhu nachází u cyklostezky 

objekt rychlého občerstvení, cykloservisu, případně komerčních prostor nebo infocentrum města 

Vsetín.  

Koncept dopravy v areálu se zaměřuje především na dopravu pěší a cyklistickou. Automobilová 

doprava je odříznuta ze severní a východní strany pouze k využití veřejných parkovišť. 

 

Dominantou navrhovaného území je v jeho středu multifunkční sportovní hala. Na severní straně od 

haly se rozprostírá víceúčelová travnatá plocha sloužící také jako tréninkové fotbalové hřiště pro místní 

kluby.  

Severně od této plochy se nachází objekt přechodného ubytování.  
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V nejsevernější části areálu je umístěno parkoviště s 90 parkovacími místy, z toho je 5 míst vyhrazeno 

pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.  Parkoviště obsahuje také 3 místa pro parkování autobusů.  

Východní stranu areálu uzavírá linie 35 parkovacích míst s kolmým stáním, z toho 3 místa jsou 

vyhrazena pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 

Vedle víceúčelové plochy se nachází parkourové hřiště s překážkami, prostor pro venkovní fitness a 

dva objekty lezeckých stěn. 

V jižní části areálu se rozprostírá tenisový klub se sedmi tenisovými kurty a dvěma kurty pro volejbal. 

Ve východní části areálu jsou k dispozici 2 hřiště pro basketbal a malou kopanou.  

V rámci celkové revitalizace území se počítá také s úpravou nábřeží řeky Bečvy, které je v současné 

době v zanedbaném stavu, a také s pěší lávkou přes řeku pro zlepšení dostupnosti areálu.  

Zatravněné univerzální plochy mezi jednotlivými sportovišti jsou určené k volnému pohybu a rekreaci 

návštěvníků, případně jako rezervní plochy pro další sportoviště.  

Dopravní řešení 

Vjezd do areálu je možný ze dvou stran. Ze severní strany od sídliště, nebo na východní straně od hlavní 

komunikace a sjezdu z městského obchvatu. Automobilová doprava je v areálu omezena pouze na 

parkování, které je situováno na okraji podél východní strany území (35 míst) a u objektu hotelu (90 

míst + 3 místa pro autobusy). Současná silnice vedoucí až ke splavu se nově zkracuje pouze po 

parkoviště v severní části areálu. Od tohoto parkoviště dále je navržena pěší zóna s pokračující 

cyklostezkou. Přístupná automobilem bude pouze pro zásobování. Areál se tak volně propojí s 

upraveným nábřežím. Pěší komunikace uvnitř areálu je navržena tak, aby se návštěvník mohl pohodlně 

pohybovat mezi sportovišti bez větších obchůzek. 

 

 

4. ŘEŠENÍ OBJEKTŮ V AREÁLU 

Všechny objekty v řešeném území jsou navrženy ze stejných nebo podobných materiálů z důvodu 

vizuální celistvosti areálu.  

 

4.1 SPORTOVNÍ HALA 

4.1.1   Architektonické řešení 

Objekt sportovní haly je hmotově rozdělen na dva do sebe zasazené celky. Hlavní a dominantní hmota 

obsahuje víceúčelovou sportovní plochu s hledištěm a šatnami. Kolem této hmoty se “obtáčí“ 

postupně vzrůstající sekundární hmota, v níž se nachází zázemí a pomocné provozy, služby a malé 

cvičební sály.  

Celá jižní fasáda hlavní hmoty haly tvoří prosklenou fasádu s exteriérovými předokenními žaluziemi. 

Zastřešení haly v obloukovém tvaru narůstá směrem na jižní část a přesahuje prosklenou fasádu 

z důvodu jejího zastínění proti přehřívání v letních měsících. V interiéru haly jsou částečně přiznané 

nosné konstrukce z lepených lamelových nosníků na stropě i na fasádě.  

Sekundární hmota se kolem haly obtáčí a stoupá od terénu až po východní stranu střechy haly. Pochozí 

zastřešení této hmoty umožňuje návštěvníkům vystoupat po široké rampě na vyhlídku, která se otevírá 
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na jižní stranu s výhledem do údolí valašských kopců. Severní fasáda této hmoty je prosklená a 

obsahuje hlavní vstupy a volné prostory pro pohyb a relaxaci návštěvníků.  

 

4.1.2   Dispoziční řešení 

Hlavní vstup do objektu se nachází v prosklené fasádě na severní straně. Vstupní část obsahuje recepci, 

komunikační prostor s výtahem, schodištěm a relaxační zónu.  

Celé 1.NP se dělí na dvě křídla a hlavní prostor haly. V severním křídle se nachází volný prostor pro 

pohyb návštěvníků, prodejna sportovních potřeb a vstupy do šaten, ze kterých je přímý přístup do haly. 

V této části jsou také veřejné toalety a otevřené schodiště do 2.NP k bufetu. Z volného prostoru 

v severní části vede také schodiště přímo do hlediště, které se nachází nad šatnami. 

Východní křídlo obsahuje administrativní prostory, šatny a malý cvičební sál, alt. posilovnu. V tomto 

křídle se nachází únikové schodiště, které spojuje všechna tři podlaží. 

Ve 2.NP je otevřený prostor s bufetem pro rychlé občerstvení a posezením na galerii. Z bufetu je 

přístup přímo do hlediště haly, které tvoří 3 řady sezení. Pod konstrukcí hlediště se nachází kromě šaten 

také horizontální vedení TZB. Na konci hlediště je únikový východ vedoucí na exteriérovou podestu a 

rampu ochozu. 

Ve východním křídle 2.NP se nachází veřejné toalety, fyzioterapie/masáže, malý cvičební sál a šatny, 

které slouží také pro cvičební sál ve 3.NP, do kterého je přístup po přilehlém schodišti. 

Ve 3.NP se nachází pouze jeden cvičební sál, alternativně je uvažováno také s přístupem na exteriérový 

ochoz pro možnost venkovního cvičení. 

Hlavní prostor haly je určen pro nejrůznější druhy sportů, především basketbal, volejbal, futsal a 

házenou. Na halu navazuje v západní části sklad sportovního náčiní, branek apod. Na jižní prosklené 

fasádě jsou k dispozici dva únikové východy do volného prostranství. 

Nejnižší část sekundární hmoty ochozu na západní straně je využita pro technické zázemí – kotelnu a 

strojovnu vzduchotechniky, odkud se vedou rozvody TZB pod hledištěm nad šatnami do celého 

objektu. 

 

4.1.3   Konstrukční řešení 

Konstrukce hlavního objektu haly tvoří dřevěné lepené lamelové nosníky s obloukovými vazníky 

nesoucí střešní konstrukci.  Vazníky jsou uloženy s přesahem před jižní fasádu a z exteriérové strany 

podbity dřevěnými palubkami. V interiéru haly jsou vazníky částečně přiznány a částečně schovány 

v podhledu, kde mezi nimi probíhá vedení vzduchotechniky. Kolmo k vazníkům jsou vloženy vaznice 

z BSH hranolů. Celá konstrukce je ve dvou z řad zavětrována ocelovými táhly ve fasádě i ve střešní části. 

Nosníky jsou uloženy do základových patek pomocí ocelových čepových ložisek.  

Výplň této konstrukce tvoří po obvodu zdivo z pórobetonových tvárnic. Jižní a severní strana objektu 

je vyplněna proskleným fasádním systémem Uniglas.  

Sekundární hmota objektu obíhající halu je vyzděna z pórobetonových tvárnic. Nosnou konstrukcí 

pochozích střešních ramp tvoří na severní straně přiznaná rámová konstrukce z lepeného lamelového 

dřeva.  
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4.1.4   Materiálové řešení 

Fasády hlavního objektu haly tvoří dřevěný fasádní obklad z dřeviny modřínu sibiřského. Fasáda 

sekundární hmoty tvoří obklad z tepelně upraveného dřeva Thermowood z dřeviny borovice. 

Sportovní povrch haly je tvořen dřevěnými podlahovými dílci Junckers na dvojitém roštu. 

Krytina zastřešení haly je tvořena hliníkovými pásy tl. 0,7 mm v systému dvojité stojaté drážky – odstín 

světle šedý. 

 

4.2 SPORT HOTEL OHRADA 

4.2.1   Architektonické řešení 

Objekt se dělí na dvě jednoduché a stejně dlouhé na sobě spočívající hmoty kvádru. Dvě nadzemní 

podlaží vrchního kvádru výrazně přesahují spodní hmotu v podélném směru a vytváří tak krytí prostoru 

terasy v 1.NP na západní straně, a na opačném konci toto posunutí vytváří venkovní terasu pro 2.NP. 

Obě hmoty jsou materiálově odděleny.  

Spodní hmota obsahuje provozní část s restaurací. Po obvodových stěnách jsou nepravidelně 

rozmístěny vysoká prosklená okna a dveře s venkovními hliníkovými žaluziemi. Vstupní část je kryta 

ocelovou konstrukcí. Vrchní hmota obsahuje dvě podlaží pokojů. Fasádu této hmoty tvoří pravidelné 

řady francouzských oken se skleněným zábradlím probarveny střídavě ve 2 odstínech žluté a zelené 

(sportovní barvy města Vsetín). Střecha je řešena jako plochá vegetační.  

 

4.2.2   Dispoziční řešení 

Hlavní vstup do objektu je situován ve střední části objektu ze severní strany od parkoviště. Ve středu 

dispozice 1.NP se nachází hotelové lobby s recepcí a komunikačním jádrem. Východní část dispozice 

obsahuje administrativní a provozní zázemí hotelu a na jižní straně pronajímatelné školící/prezentační 

prostory. Zadní část východního křídla zahrnuje také toalety a technické místnosti kotelny se 

strojovnou vzduchotechniky. 

Západní část 1.NP patří restauraci s potřebným zázemím, salónkem, toaletami a výstupem na venkovní 

terasu. V zadní rohové části dispozice se nachází také jádro s chráněným únikovým schodištěm. 

Zbývající dvě nadzemní podlaží obsahují pokoje pro hosty rozdělené do 4 typů:  

Pokoje typu A jsou klasické dvoulůžkové s předsíní a vlastní koupelnou. Plocha pokoje standard je 16 

m2. 

Pokoje typu B a C jsou řešeny bezbariérově s vlastní hygienickou kabinou. Pokoj typu B je dvoulůžkový 

s plochou 16 m2 a pokoj typu C třílůžkový 22 m2. 

Pokoj typu D je čtyřlůžkový rodinný pokoj s možností manželské postele a dvěma jednolůžkovými 

postelemi. Plocha pokoje typu D je 24 m2. (do plochy pokojů se nezapočítává předsíň s koupelnou). 
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Kromě pokojů přístupných ze středové chodby je na obou patrech také společná kuchyňka, 

společenská místnost a místnost pro pokojskou, kde se nachází šachtový shoz na prádlo. Ve 2.NP je ze 

společenské místnosti i z chodby přístup na venkovní krytou terasu. 

Na západní straně dispozice je chráněné únikové schodiště.  

 

4.2.3   Konstrukční řešení 

Konstrukce objektu je tvořena zdícím systémem Porotherm. Obě nadzemní podlaží tvoří dispoziční 

trojtrakt se středovou chodbou.  

Přesah podlaží na západní straně je podepřen na konzole z válcovaných HEB profilů  uložených na řadu 

podporových sloupků z kruhových ocelových profilů, které jsou obloženy protipožární ochrannou 

z minerální vaty. Tyto podpory jsou založeny na samostatném podélném základovém pasu. 

 

4.1.4   Materiálové řešení 

Finální vrstva fasády 1.NP je tvořena silikátovou fasádní omítkou v bílém odstínu. Výplně otvorů jsou 

dřevo-hliníková okna a dveře s rámy v odstínu antracit.  

Vrchní hmota objektu je obložena fasádním obkladem z tepelně upraveného dřeva Thermowood 

z dřeviny sibiřského modřínu. Dřevo-hliníková francouzská okna pokojů jsou opatřena probarveným 

skleněným zábradlím kotveným pomocí úchytů mezi špaletu. 

Stínění oken je zajištěno exteriérovými hliníkovými žaluziemi. 

Venkovní terasy jsou z WPC desek na hliníkovém podkladovém rámu. 

 

4.3 TENISOVÝ KLUB 

4.3.1   Architektonické řešení 

Dvoupodlažní objekt tenisového klubu tvoří dvě materiálově odlišné hmoty na sobě položených 

jednoduchých kvádrů zakomponovaných v nosné ocelové konstrukci nesoucích zastřešení terasy 2.NP. 

Spodní kvádr se směrem do kurtů na jižní stranu otevírá pomocí velkoplošných prosklených stěn, které 

jsou v letních měsících stíněny přesahem terasy 2.NP. Mezi ocelovými profily sloupků jsou na jižní 

straně v 1.NP nepravidelně rozmístěny nenosné sloupky ze dřeva, které jsou vertikálně natočeny 

v náhodných úhlech. Dohromady tato řada sloupků vizuálně tvoří venkovní koridor před vstupem do 

zázemí klubu.  

Prosklené stěny hmoty bufetu ve 2.NP spolu s rozsáhlými krytými terasami umožňují vizuální kontakt 

s kurty.  

 

4.3.2   Dispoziční řešení 

Hlavní vstup je situován ze severní strany ve střední části objektu. Ve vstupním prostoru se nachází 

schodiště a vertikální zdvihací plošina do 2.NP. Dále je hned u vstupu kancelář správce se zázemím a 

místnost pro fyzioterapie a ošetřovna. Z chodby na severním průčelí fasády je přístup do šaten, ze 
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kterých je umožněn průchod přímo na kurty přes “špinavou chodbu“, kde se nachází také dvě 

pohotovostní WC.  

Východní část dispozice 1.NP je určena pro ricochet. Obsahuje dvě menší šatny se sprchami a WC, 

odpočinkový předprostor hřiště a dva kurty pro ricochet.  

Na západní fasádě je krytý venkovní prostor pro uschovaní kol a sklad venkovního nábytku a 

sportovního náčiní.  

Technická místnost je situována na severní straně za schodišťovým prostorem. 

Celé 2.NP patří provozovně bufetu s drobným občerstvením. Zahrnuje dámské, pánské i bezbariérové 

toalety, zázemí baru s šatnami, hygienickým zázemím pro personál a potřebnými provozními sklady. 

K provozovně bufetu náleží i velká venkovní terasa a sekundární přístup v podobě ocelového schodiště 

na východní straně. 

 

4.3.3   Konstrukční řešení 

Jedná se o klasický zděný konstrukční systém z keramických tvárnic doplněný o nosnou konstrukci 

střechy ze svařovaných dutých ocelových profilů čtvercového průřezu opatřených protipožárním 

nátěrem. 

 

4.3.4   Materiálové řešení 

Fasáda 1.NP je opláštěna obkladem z tepelně upraveného dřeva Thermowood z dřeviny sibiřského 

modřínu. Výplně otvorů jsou dřevo-hliníková okna a dveře s izolačním trojsklem. Ve 2.NP je na fasádě 

použita silikátová omítka v odstínu bílé. 

Povrchy venkovních teras jsou z dřevoplastových kompozitních desek na podkladovém systému 

hliníkových rámů. Střecha nad 1.NP je částečně vegetační.  

 

4.4 CYKLOPOINT BEČVA 

4.4.1   Architektonické řešení 

Přízemní objekt situovaný podél cyklostezky obsahuje provozovnu rychlého občerstvení, univerzální 

komerční prostory k pronájmu a cyklo-servis. Hmota objektu působí jako kvádr vyrůstající ze země. 

Střecha je řešena jako plochá vegetační. V severní části se hmota objektu svažuje až k terénu, na jižní 

straně střecha s výrazným přesahem kryje terasu provozovny rychlého občerstvení. Tento přesah je na 

konci podepřen řadou ocelových profilů čtvercového průřezu, mezi kterými je rozmístěna řada 

náhodně natočených vertikálních dřevěných sloupků. Fasáda západní části je z velké části prosklena a 

kryta přesahem střechy. 

 

4.4.2   Dispoziční řešení 

Dispozice je rozdělena na 3 samostatné provozní celky. Vstupy do objektu jsou situovány ze západní 

strany fasády u cyklostezky. Provozní a zásobovací vstupy jsou na východní straně.  
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Provozovna rychlého občerstvení v jižní části dispozice zahrnuje odbytový prostor se salonkem, bar, 

toalety a bezbariérovou WC kabinu. Zázemí baru obsahuje šatnu personálu se sprchovým koutem a 

toaletou, dále sklad potravin a nápojů, sklad obalů, a úklidovou místnost. Z venkovní části je k dispozici 

také sklad venkovního nábytku. 

Komerční prostory ve středu dispozice obsahují prodejní/výstavní prostor, zázemí personálu, šatnu 

s denní místností/kanceláří, umývárnu s WC a univerzální sklad. V této části dispozice je z venku 

přístupná technická místnost obsluhující celý objekt. 

Provozovna cykloservisu zahrnuje při vstupní části prodejní prostor, dále v zázemí sklad kol, servisní 

dílnu a šatnu personálu s WC a sprchovým koutem.  

Zajištěn je i bezbariérový přístup do objektu pomocí dvou ramp překonávající výškový rozdíl podlaží 

vůči terénu. 

4.4.3   Konstrukční řešení 

Jedná se o stavbu z monolitického betonu na základové desce vyztužené prutovou výztuží. Staticky je 

objekt rozdělen podélně na 2 trakty s obvodovými zdmi a středovou zdí v délce celé dispozice. Pro 

zastřešení je zvolena desková nosná železobetonová konstrukce.  

Přesah zastřešení terasy nesou horizontální válcované HEB profily podepřené na konci řadou ocelových 

sloupků ze čtvercových profilů opatřených protipožárním nátěrem.  

Plochá střecha je navržena jako vegetační. 

 

4.4.4   Materiálové řešení 

Obvodové stěny jsou opláštěny obkladem z tepelně upraveného dřeva z dřeviny sibiřského modřínu.  

Výplně otvorů tvoří dřevo-hliníková okna s trojitým izolačním zasklením. 

Na venkovní povrchy teras jsou položeny kompozitní dřevoplastové desky na podkladovém hliníkovém 

rámu. 

 

5. EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Všechny objekty v areálu jsou řešeny ve smyslu požadavku na životní prostředí a zdraví osob v souladu 

s platnými normami a zákony. Veškeré práce, které by mohly mít dopad na provoz budou probíhat dle 

smluvně dohodnutých podmínek s provozovatelem.  

Odstraněná zeleň bude nahrazena novou výsadbou. Zemina ze stávajícího valu tvořící hlediště 

stávajícího stadionu a vytěžená zemina ze zemních prací bude využita na terénní úpravy a modelaci 

terénu.  

6. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Všechny objekty v areálu jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. Stanovující 

obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Do všech staveb a na všechna 

sportoviště je zajištěn bezbariérový přístup. V areálu je navrženo 8 stání pro držitele průkazu ZTP nebo 

ZTP/P.  Do jednotlivých pater objektů je přístup pomocí výtahů s požadovanou manipulační plochou 

dle platných norem. Součástí všech objektů jsou bezbariérové hygienické kabiny. 
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7. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Veškeré požadavky na výstavbu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších předpisů jsou 

dodrženy. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 14.5.2019                                                                                                               Bc. Ondřej Németh 
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ZÁVĚR 

Cílem studie bylo maximálně využít potenciál, který současné zanedbané a těžko přístupné území 

skrývá. Areál je situován na okraji města a nabízí tak ideální možnost využití pro sportovně-rekreační 

centrum. Území se díky tomu otevře širokému spektru veřejnosti a umožní provoz velkého množství 

sportovních aktivit jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. Zároveň areál slouží také jako místo 

pro odpočinek a rekreaci návštěvníků.  
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