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Pozemek se nachází v širším centru města na přechodu dvou výškových hladin zástavby - 
školních budov podél ulice Komenského a výstavby rodinných domů dále na sever. Řešený 
pozemek se svažuje směrem k východu, sousední atletický ovál je oproti ulici a pozemku 
značně vyvýšen.

URBANISTICKÁ A HMOTOVÁ KONCEPCE

Vývoj města chápeme jako odstředný směrem od centra, pro vstup volíme nárožní prostor 
pozemku směrem k městu a školám v ulici Komenského. Velkou péči věnujeme zacho-
vání stávající topolové aleje, mezi alejí a halou navrhujeme pečlivě upravený předprostor, 
který je navázán na budoucí parkovou úpravu podél svahu oválu, která „náměstí“ propojí 
lineární zelení s hřišti a kurty směrem na západ.
Před hlavní hmotu haly navrhujeme předsadit směrem k ulici nižší horizontální a prosklený 
prostor vstupní haly a pohybového sálu. Rytmizovaná fasáda a optické propojení s před-
prostorem náměstí se snaží halu včlenit do stávajícího urbanistického kontextu, reagovat 
na nižší hladinu zástavby v okolí a tím opticky minimalizovat výšku hlavní hmoty haly.
Střecha nižší předsazené hmoty je navržena ve stejné výškové úrovni jako atletický ovál, 
což přes lávku umožňuje provozní propojení a obsluhu vnějších hřišť zázemím haly. Je 
uvažována jako částečně zelená.

ARCHITEKTONICKÁ A PROVOZNÍ KONCEPCE

Výtvarný princip podoby domu vychází z přání halu citlivě integrovat do města. Horizontál-
ní dělení na „podnož“ jejíž střecha je v podstatě pokračováním zeleného svahu pozemku 
a abstraktní střechu haly pokračuje též v interiéru, který je dle stejné logiky horizontálně 
dělen na část spodní - dřevěnou a horní bílou část - přivádějící do prostoru světlo.
Na vstupní předprostor je logicky navázaná vstupní hala s vizuálním propojením do vlast-
ního prostoru haly, přes recepci se zde dělí cesta k šatnám a průhled do „čisté chodby“. 
Podél fasády vstupní haly je rozmístěno sezení kavárny s přímým napojením na exteriér. 
Pohybový sál je navržen ve vazbě na vstupní halu s transparentní stěnou směrem k městu. 
Vzniká tím vizuální kontakt, pohyb, aktivita.
Provoz šaten je dle požadavků členěn na špinavou a čistou chodbu s průchozími šatnami, 
které jsou přirozeně osvětleny světlíky. V prostorech šaten se uvažuje s nuceným větráním 
s rekuperací. Technické provozy jsou navrženy podél západní fasády, sklad nářadí je plně 
propojen s hrací plochou a má odpovídající dimenzi dle zadání.
Schodiště, které je provozně navázáno na recepci propojuje spodní patro šaten s admin-
istrativní funkcí kanceláře a zasedací místnosti v horním patře s výhledem na sportovní 
aktivity v okolí. Komunikační prostor v horním patře haly dále vytváří servisní ochoz pro 
obsluhu časomíry a technologií a dále provozně napojuje halu na atletický ovál případně 
další rozvoj v západní části pozemku. 

Vlastní prostor haly je osvětlen ze severní strany rovnoměrným světlem bez nutnosti ven-
kovního zastínění a chlazení v letních měsících.  Uvažováno je s matnými vertikálními 
tvarovkami Profilit alternativně s izolačním polykarbonátem. Návrh konstrukce se snaží být 
optimální z hlediska nákladů, zastřešení je uvažováno z ocelových příhradových nosníků v 
konstrukčním modulu 4m. Sloupy jsou uvažovány železobetonové prefabrikované.
Materiálová skladba interiéru haly je v souladu s exteriérem, použito je březové dřevo, bílá 
omítka, černé rámy oken kombinované se žlutou barvou palubovky a lokáních barevných 
akcentů. 

PROVOZNÍ NÁKLADY A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

U výstavby veřejných staveb by neměli být jediným kritériem pořizovací náklady, klíčové 
v dalším provozu zařízení jsou náklady provozní. V návrhu uvažujeme s koncepcí zemních 
vrtů jako zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo, solárních panelů pro přípravu teplé užitkové 
vody a vlastní architektonickou koncepcí eliminujeme nutnost chlazení v letních měsících. 
Částečně zelené střechy mají absorpční schopnost zpomalovat odtok dešťové vody a tím 
zmírňovat požadavky na kanalizační síť. Skládaná kamenná dlažba předprostoru byla 
záměrně zvolena nejen z estetických důvodů ale i kvůli schopnosti část vody pojmout a 
eliminovat odtok dešťové vody do komunikace..
Materiály exteriéru haly (omítka, dřevo, beton) byli zvoleny z důvodů přírodní barevné to-
nality a v souvislosti s jejich schopností přirozeně stárnout bez nutnosti nákladné budoucí 
údržby. 
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