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 České Budějovice byly založeny r. 1265 českým králem Přemyslem Otaka-

rem II na soutoku řek Vltavy a Malše.  Nové královské město mělo představovat 

doposud chybějící základnu královské moci v jižních Čechách a být protiváhou 

moci Vítkovců (resp. Rožmberků). Díky panovníkově přízni a výhodné poloze na 

dálkových obchodních cestách se rychle hospodářsky vzmáhaly. Brzy se staly 

obchodním a řemeslným centrem celého kraje. Největšího rozkvětu bylo dosaženo 

v 16. století, především vlivem rozsáhlé těžby stříbra v okolních dolech a zisků 

plynoucích do městské pokladny z vaření piva, rybníkářství či obchodu se solí. 

Pouze požáry, morové epidemie, války a politická nestabilita zejména v dobách 

husitského povstání narušovaly hospodářský vývoj města. Stavba koněspřežní 

železnice, první na evropském kontinentě, vedoucí po trase České Budějovice - 

Linec v 19. století, podnítila rozvoj obchodu a průmyslu. V této době vznikaly 

významné továrny, které fungují až dodnes, např. továrna Hardtmuth a světově 

proslulé pivovary Budvar a Samson. Dalším krokem k nabytí na významu bylo 

přesídlení správy kraje z Písku a Tábora. České Budějovice během svého vývoje 

vyrostly ve skutečnou hospodářskou i kulturní metropoli jižních Čech.  Ve městě 

sídlí Jihočeská univerzita a biskup římskokatolické českobudějovické diecéze. 

V celé aglomeraci s přilehlými obcemi a městy žije okolo 120 tisíc obyvatel.

kraj: Jihočeský

okres: České Budějovice

katastrální výměra: 55,56km²

počet obyvatel: 93 467 (1.1. 2013)

nadmořská výška: 381 m.n.m.

rozpočtové výdaje: 2424 mil. Kč (2009)
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 V Českých Budějovicích je v majetku statutárního města plavecký stadion 

(krytý bazén + letní plovárna)    , zimní stadion (2 ledové plochy)    , sportovní hala 

(hala pro míčové sporty + atletický koridor)    , fotbalový stadion     a Atletický 

areál.   Ve městě je registrováno celkem cca 120 tělovýchovných jednot a spor-

tovních klubů, které registrují cca 14 000 dospělých a 10 600 dětí a mládeže do 18 let. 

V nejvyšších soutěžích reprezentují město tyto kluby: 

 Volejbalový klub České Budějovice, extraliga volejbalu mužů

 Volejbalový klub EGE České Budějovice, 1. Liga volejbalu mužů

 HC Mountfield České Budějovice, extraliga ledního hokeje

 SK Dynamo České Budějovice, 2. fotbalová liga

 Budweis Hellboys České Budějovice, česká liga amerického fotbalu

 RC České Budějovice, 1. liga ruggby

 Budějovické barakudy, kriket
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 Území za městskými hradbami při soutoku Malše a Vltavy bylo nezastavěnou 

krajinou až do 50. let minulého století. Tehdy zde byl založen městský park. 

Stromovka (místními nazývaná také Dlouhá louka) je největší českobudějovický 

park o výměře 68 ha. Od roku 1992 je chráněna jako významný krajinný prvek.

Značná část území dnešního parku leží v záplavové oblasti. Koryta obou řek jsou 

směrem od centra k přilehlému Sokolskému ostrovu a následně ke Stromovce jen 

mírně regulována. Na těžké podmínky a složitost výstavby poukazuje fakt, že oblast 

i přes svou výhodnou polohu vůči historickému jádru zůstala po století nezastavěná. 

Toho bylo využito počátkem 20. století, kdy zde postupně vzniká areál sportovišť.

 

 V 70. letech 20. století je naplněna kapacita plochy sportovišť Sokolského 

ostrova novostavbou plaveckého bazénu. Pro budovu sportovní haly byl určen poze-

mek v bezprostřední blízkosti bazénu, jihozápadním směrem přes koryto řeky Vltavy.

Pozemek je dobře dostupný ze severojižního silničního průtahu městem. Z his-

torického centra je přístupný do pěti minut pěšky nebo na kole přes lávku ze Sokol-

ského ostrova. Jižněji sem vede lávka navazující na cestu kolem zimního stadionu. 
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1 Ptačí perspektiva

2 Hranice dvacetileté / staleté vody

3 Nové topografické mapování 1974

4 Císařské povinné otisky 1843 
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1. Záměr

 Záměrem je vybudování moderního centra halových sportů (dále CHS) 
splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport 
a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.

2. Místo stavby a širší vztahy

 Místo stavby se nachází v lokalitě Dlouhá louka na levém břehu řeky Vl-
tavy, v těsném sousedství historického centra města České Budějovice. Místo stavby 
je součástí významného území se sportovně rekreačním využitím. V bezprostředním 
sousedství při pravém břehu Vltavy se nachází zimní stadion (Budvar aréna) a na 
Sokolském ostrově krytá a letní plovárna a sportovní areál Sokola s lehkoatletickým 
stadionem a tělocvičnou. V lokalitě se nachází i areál tenisového klubu. Území je pěšími 
a cyklistickými lávkami přes řeku a komunikace propojené s rozsáhlým rekreačním 
územím parku Stromovka a s historickým jádrem města. Je velmi dobře přístupné pro 
osobní automobilovou dopravu, horší je přístupnost prostředky MHD. 
Pro vlastní stavbu budou využity pozemky v k.ú. České Budějovice 2, parc. č. 1635/9 
a část pozemků parc. č. 1635/21 a 1635/1 

3. současný stav

 V místě stavby se nachází stávající sportovní hala, která bude před zahájením 
stavby odstraněna. Hala byla vybudována na počátku 80. let minulého století. Byla 
koncipována jako víceúčelová hala s preferencí pro vrcholový volejbal a další halové 
sporty a vybudováním běžeckého koridoru i pro zimní atletický trénink. Z nedostatku 
vhodné kapacity ve městě slouží i pro pořádání velkých kulturních a společenských 
akcí. Hala se však od počátku své existence potýká s celou řadou koncepčních 
nedostatků, především s nízkou výškou stropu nevyhovující především mezinárodním 
předpisům pro volejbal. Nedostatečné jsou divácké prostory počínaje nedostatečnou 
kapacitou a koncepcí tribun a konče absencí či nedostatkem dalších diváckých prostor 
neodpovídajících současným a budoucím požadavkům. Nedostatečné a morálně zastaralé 
jsou i prostory pro sportovce naprosto neodpovídají ambicím na pořádání vrcholných 
mezinárodních sportovních akcí. Konstrukční a stavebně technické řešení neumožňuje 
zásadnější rekonstrukci stávající haly. Hala trpí i výrazným nedostatkem parkovacích 
míst, která jsou využívána i dalšími sportovními objekty v sousedství. Vybudováním 
světelně řízené křižovatky na odbočení k hale došlo k výrazně lepšímu napojení haly 
na stávající severojižní dopravní průtah městem. K dispozici bude území vymezené 
stávajícím územním plánem města pro sportovní areály vymezené hranicí řešeného 
území (podrobnosti o podmínkách viz. podklad P.05 - Informace k řešenému území 
z hlediska územního plánu, P.06 - Výřez z územního plánu a P.07 - Obecně závazná 
vyhláška č. 4/2000). Stávající stavby (hala, zpevněné plochy) na těchto pozemcích budou 
odstraněny. Na pozemcích jsou stávající inženýrské sítě - viz soutěžní podklady.

4. Stavební program

 CHS se bude skládat z hlavní sportovní haly, tréninkové haly, tréninkového 
atletického koridoru, příslušného zázemí, potřebných technických zařízení a nutných 
venkovních ploch.

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách: 
I. etapa - hlavní sportovní hala vč. jí sloužícího zázemí 
II. etapa - tréninková hala vč. pro ni doplněného zázemí, lehkoatletický běžecký koridor

I etapa: Hlavní hala 

 Hlavní hala bude prioritně sloužit pro vrcholový volejbal. V hlavní hale 
musí být jednoduchými prostředky úprav umožněno pořádání společenských akcí s 
vysokou diváckou návštěvností (galakoncerty vážné i populární hudby, společenské 
galavečery atp.). Zázemí pro sportovce musí umožnit pořádání turnajů v obou halách. 
Zázemí pro diváky bude zcela oddělené od zázemí sportovců a musí vyhovovat všem 
předpokládaným provozům (víceúčelovosti). Vybavení hlavní haly musí umožnit přímé 
přenosy TV, rozhlasu atd.

Hrací plocha: 
- plocha centrálního volejbalového kurtu (hřiště s okolními zónami dle FIVB) bude 
48 x 29 m. Hrací plocha musí umožnit trvalé pokrytí umělým povrchem pro vrcholový 
volejbal. Další využití hlavního sálu bude pro ostatní sporty, kterým vyhovuje (nevadí) 
stejný umělý povrch. 
- světlá výška nad celou hrací plochou bude min. 12, 5 m.

Diváci: 
- kapacita tribun pro min. 3000 sedících diváků bude pro vrcholový volejbal. 
- počet míst při variabilním využití pro kulturu bude alespoň 1500 míst. 
- pro ostatní využití není divácká kapacita předepsána. 
- zázemí haly pro diváky: 
- foyer diváků bude mít plochu min. 0,4 m² / diváka, 
- WC diváků bude k foyeru připojeno 
- min. 6 stánků občerstvení (plocha každého min. 18 m²) 
- šatny diváků. 
- prostor pro VIP hosty o ploše min. 144 m² bude variantně dělitelný na min. 8 boxů 
(plocha každého 18 m²), samostatná WC pro VIP zónu (cca 50 osob)

Zázemí pro media: 
- mix zóna (ve vazbě na provozy vrcholových sportovců a sektor novinářů na tribuně), 
kde bude: 
- konferenční místnost 120 m² 
- buffet pro media min. 24 m² 
- pracovna novinářů s napojením PC 36 m² 
- vlastní WC pro novináře (cca 30 osob)

Gastronomie: 
- gastronomie pro v halách pořádané akce bude řešena formou cateringu 
- gastronomické, skladovací a hygienické zázemí cateringu bude napojeno na stánky 
občerstvení, VIP prostory a buffet pro media. 
- zázemí gastronomie bude společné - s využitím cateringové služby, využívané i pro 
občerstvení VIP boxů a občerstvení v prostoru medií. 
- jeden z buffetů nebo stánků může být připraven na trvalý provoz i mimo akce 
v halách

Sportovci: 
- šatny a zázemí vrcholových sportovců: 
- povinné v I. etapě jsou šatny pro volejbalové A mužstvo (blok: šatna hráčů, masérna 
a fyzioterapeut vč. WC a sprch, celkem min. 80 m²). 
- šatna pro hosty o stejné velikosti 
- 2 šatny rozhodčích (vč. WC a sprch) po min. 12 m²
- první pomoc min. 12 m²
- dopingová kontrola min. 18 m² 
- místnost pro technické řízení zápasů min. 18 m² - uživatel 
- nářaďovna (sklad) min. 60 m²
- recepce (vrátnice) vstupu sportovců min. 15 m²
- zasedací místnost (klubovna) min. 60 m²
- síň tradic volejbalového klubu přístupná veřejnosti (včetně prodeje suvenýrů) min. 
150 m²
- šatny a zázemí ostatních sportovců: 
- 12 universálních šaten s plochou 30 m²
- 12 umýváren a WC s plochou 10 m²
max. 4 šatny s příslušenstvím mohou být zahrnuty do II. etapy s podmínkou bezprob-
lémového propojení se šatnami I. Etapy

Sklady: 
- sklad ochranné krytiny plochy a stohovatelných židlí pro víceúčelové využití o ploše 
min. 150 m²

Technické provozy: 
- technické provozy (výměníková stanice, strojovny VZT, chlazení apod.) budou 
prostorově dimenzovány kromě VZT i pro nároky II. etapy výstavby. 
Správa haly, zaměstnanci: 
- administrativa - 4 kanceláře, každá min. 18 m², z toho 2 pro vedení volejbalového 
klubu možno přičlenit k prostorům sportovců. 
- Šatny a hygienické zařízení provozního personálu haly budou dimenzovány pro max. 
15 osob 

Parkovací plochy: 
- v soutěžním návrhu se v řešeném území požaduje umístit pouze vyhrazená parkovací 
stání (pro sportovce, zaměstnance, media a VIP) v počtu min. 30 míst. Ve vyhrazeném 
prostoru bude parkovací stání pro 1 - 2 autobusy a 2 přenosové vůz TV.

II. etapa: Víceúčelová tréninková hala a lehkoatletický koridor 

 Tréninková hala bude sloužit všem běžným halovým sportům, kterým nevyho-
vuje povrch hlavní haly.

Hrací plocha: 
- hlavní sportovní plocha haly bude mít min. rozměry 29 x 48 m. Víceúčelové využití 
je pro basketbal, odbíjenou, tenis, házenou, futsal, případně menší halové sporty. 
Doporučuje se možnost variantní orientace hřišť i napříč haly. Hrací plocha bude pa-
lubová podlaha bez umělého povrchu. 
- světlá výška haly bude min. 9,5 m. 
- požadovaný počet diváků je min. 200 míst. 
- hala bude přímo provozně napojená na hlavní halu a její zázemí.

Zázemí sportovců: 
- pro tréninkovou halu budou sloužit univerzální šatny viz. výše 
- nářaďovna min. 60 m²

Atletický tréninkový koridor: 
- pro 60 m běh (4 dráhy) min. světlá délka 90 m, min. světlá šířka 8 m. 
- 2 šatny rozhodčích (velikost a vybavení stejné jako v I. etapě) 
Technické provozy: 
- samostatné strojovny VZT pouze pro II. etapu 
Do obou hal se požaduje řešit technologický vjezd.

Připojení na technickou infrastrukturu
 
 Přípojka vody, napojení na kanalizaci, napojení na provozní elektřinu a připojení 
veřejného osvětlení pro obě etapy bude ze stávajících připojení sloužících stávající hale. 
Teplo bude dodáváno ze stávajícího napojení na parovod. 
Do budoucna se počítá s řešením hromadných parkovacích garáží (funkční plocha DG 
dle ÚPn) s kapacitou 500 vozidel.

 Řešení těchto garáží není předmětem této soutěže, ale soutěžící mohou v rám-
ci urbanistického řešení na předpokládaný objem garáží na příslušné ploše adekvátně 
reagovat a zahrnout jej do tohoto (urbanistického) řešení ve vztahu k objemovému 
řešení haly a dopravnímu napojení.

ZADÁNÍ SOUTĚŽE
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1 Jihostroj CESKE BUDEJOVICE

2 Arkas IZMIR

3 Asseco Resovia RZESZOW

4 BERLIN Recycling Volleys

5 Bre Banca Lannutti CUNEO

6 Budvanska Rivijera BUDVA

7 Dinamo MOSCOW

8 Fenerbahce Grundig ISTANBUL

9 Knack ROESELARE

10 Lokomotiv Belgorie BELGOROD

11 PGE Skra BELCHATOW

12 Sisley Volley TREVISO

13 Tomis CONSTANTA

14 TOURS VB

15 TRENTINO Diatec

16 VfB FRIEDRICHSHAFEN

17 Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE

18 Zenit KAZAN
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Veškerá pozornost se zaměřuje na porozumění vztahu domu s jeho 

návštěvníkem. Hřiště jako základní element bez kontextu. Epicentrum.

Nejlepší možná poloha diváka vůči hřišti je po jeho delší straně. Neradiálnost tribun je využita k vložení foyer, ve kterém má návštěvník 

okamžitě po vstupu do budovy bezprostřední kontakt se scénou.

Tréninkové hala, parkovací dům. Propojení v průsečíku tří hlavních provozů. Napojení ohniska všech provozů na okolí.
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 Na vyvýšenou nástupní platformu mezi navrhovanými objemy ústí rampy, 

ke kterým jsou protaženy hlavní pěší cesty vedoucí přes mosty z centra a od zim-

ního stadionu. Hlavní hala se obrací směrem k městu a těmto cestám. Objem s tré-

ninkovou halou, restaurací, síní tradic a fanshopem je otočen do jižní části parku.  

Parkovací dům je napojen na blízký severojižní silniční průtah a čerpací stanici. 
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tribuna, 200 sedících diváků

hrací plocha 49,0 x 29,0 m

funshop

síň tradic

restaurace

parkovací dům, kapacita 290 aut

šatny A týmu

sklady sportovního náčiní

sauna, regenerace

posilovna

technické provozy tréninkové haly

šatny sportovců

šatny rozhodčích, zdravotník, dopingová kontrola

prostor pro zasunutí tribuny

kanceláře

sklady, TZB, úklid

atletický koridor

schodišťové jádro

pokladny

bufet

posezení diváků

foyer

WC

šatny diváků

klubovna

šatny sportovců

občerstvení, bufet, posezení novinářů

WC novinářů

komentátorská stanoviště, pracovny novinářů

bufet

suvenýry

WC

hrací plocha 53,5 x 32,5 m

tribuny, 2940 sedících diváků

WC VIP

občerstvení, bufet, posezení VIP

VIP lóže

konferenční místnost
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HLAVNÍ HALA
1.01  příjezd pro nákladní automobil do 5t
1.02  vchod do parkovacího domu
1.03  koridor mezi halami
1.04  shromaždiště před hlavní halou
1.05  šatny A týmu (+ sprcha, WC, masérna)  2x  m²
1.06  šatny sportovců (+ sprcha, WC)  8x  m²
1.07  šatny rozhodčích (+sprcha, WC)   4x  m²
1.08  dopingová kontrola       
1.09  zdravotník     m²
1.10  vrátnice      m²
1.11  sklady sportovních klubů   3x m²
1.12  sklad volejbalového klubu   m²

115,0
65,0
15,0

15,0
27,0
15,0
43,0

1.13 WC pro zaměstnance klubu   m²
1.14 šatna pro zaměstnance klubu   m²
1.15  kuchyňka pro zaměstnance klubu   m²
1.16  kanceláře    5x m²
1.17  klubovna     m²
1.18  technické provozy, sklady, úklid  9x m²
1.19  zázemí atletického koridoru   m²
1.20  atletický koridor  9,5 x 68,0m
1.21  pokladny    6x m²
1.22  hlavní schodišťová jádra   4x m²
1.23  sklady sportovního náčiní   2x m² 
1.24  sauna, regenerace    m²
1.25  posilovna     m²

32,0
15,0
17,0
22,5
125,0
45,0
45,0

3,0
40,0
187,0
187,0
187,0

TRÉNINKOVÁ HALA
1.26 šatny sportovců (+ sprcha, WC)  4x m²
1.27 WC       m²
1.28 šatna rozhodčích (+ sprcha, WC)   m²
1.29 schodišťové jádro     m²
1.30 sklady      3x m²
1.31 nářaďovna      m²

PARKOVACÍ DŮM
1.32 vrátnice      m²
1.33 schodišťové jádro     m²
1.34 schodišťové jádro     m²

HŘIŠTĚ TRÉNINKOVÁ HALA: 49,0 x 29,0m
HŘIŠTĚ HLAVNÍ HALA:     53,5 x 32,5m

60,0
33,0
10,5
38,0
25,0
115,0

38,0
33,5
40,0

A
A

B
B

C
C

D D
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.05

1.06

1.07 1.08 1.09

1.10

1.11 1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.181.19

1.20
1.21

1.22

1.23

1.241.25
1.26

1.27 1.28

1.29
1.30

1.31

1.32

1.33

1.34
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2.01  nástupní prostor     m²

HLAVNÍ HALA
2.02  foyer      m²
2.03  posezení diváků     2x m²
2.04 šatny diváků     2x m²
2.05  občerstvení, sklady gastronomie  4x  m²
2.06  suvenýry, sklady     2x m²
2.07  občerstvení, sklady gastronomie  2x m²
2.08  WC pro diváky     2x m²
2.09  WC pro diváky      m²
2.10  úklid       m²
2.11  hlavní schodišťová jádra    4x m²

970,0

710,0
268,0
46,5
50,0
55,0
27,0
98,0
76,0
20,0
40,0

TRÉNINKOVÁ HALA
2.12  foyer      m²
2.13  restaurace     m²
2.14  salónek restaurace    m²
2.15  kuchyně, sklad, zázemí zaměstnanců  m²
2.16  WC      m²
2.17  schodišťové jádro    m²
2.18  vrátnice      m²
2.19  sklad nábytku     m²

70,0
223,5
30,0
52,0
55,0
38,0
10,5
14,5

A
AB

BC
C

D D

2.01 2.02

2.03

2.03

2.04

2.04
2.05

2.05

2.06

2.06

2.07

2.072.08

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17 2.18

2.19
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HLAVNÍ HALA
3.01  VIP     8x m²
3.02  občerstvení, bar, posezení   m²
3.03  zasedací místnost    m²
3.04  komentátorské stanoviště   8x m²
3.05  pracovny novinářů    4x m²
3.06  občerstvení, bar, posezení novinářů  m²
3.07  WC VIP, novinářů    2x m²
3.08  hlavní schodišťová jádra    4x m²

22,0
273,0
103,5
11,0
22,0
141,5
61,5
40,0

TRÉNINKOVÁ HALA
3.09  funshop      m²
3.10  síň tradic     m²
3.11  schodišťové jádro    m²

165,0
280,0
38,0

A
A

C
C

D D

3.01

3.02

3.03

3.043.05

3.06

3.07

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11
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A - A

B - B

C - C

D - D
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západ

východ

sever

jih
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hliníkové lamely

skleněná fasáda

střešní konstrukce

nosný systém

3.NP

tribuny

2.NP

1.NP
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Provozně dispoziční řešení:

 1. NP je technicko - provozní částí areálu. Krčkem pod nástupní platformou 
propojuje hlavní halu, tréninkovou halu a parkovací dům. Jsou zde vstupy a veškeré 
provozy pro sportovce a zaměstnance haly. Zásobování a převoz materiálu jsou řešeny 
vždy přes parkovací dům a spojovací krček. Při pořádání kulturních akcí lze krátkou 
tribunu zcela zatáhnout pod přiléhající chodbu. K dispozici je pak prostor ohraničený 
z delších stran tribunami a na kratších stranách lze umístit pódium či jiný doprovodný 
program.

 2. NP je rozděleno veřejným prostorem, ze kterého vedou jednotlivé vstupy 
do objektů pro veřejnost: Hlavní hala, tréninková hala, restaurace, parkovací dům. 

 
 3. NP je v hlavní hale určeno novinářům a VIP hostům, nad restaurací se 
rozkládá síň tradic a fanshop.

 Návrh je tvořen třemi samostatnými, konstrukčně i provozně rozdílnými hmot-
ami. Ty jsou v 1. NP propojeny krčkem.
 Společné 1. NP je navrženo jako železobetonová konstrukce s minimem otvorů. 
To by v případě použití technologie bílé vany zabránilo vniknutí záplavové vody do 
provozně náročných prostorů.

Hlavní hala:

 Vertikální i horizontální konstrukce jsou navrženy z železobetonu.
Schody tribun jsou podepřeny zdí o šířce 450mm, osově na vzdálenost 6750mm. Rozdíl 
výšky řad sedaček je 450mm. Počet míst bez VIP hostů je 2940. 
 
 Střecha je tvořena tuhou deskou z plnostěnných ocelových profilů o průřezu 
250x3000mm, osově vzdálených od 14400mm do 10125mm, svařovaných kolmo na sebe. 
Mezi ně jsou navařovány menší plnostěnné nosníky o průřezu 250x1500mm, osově 
vzdálené 3600mm. Na ty je pokládán sendvičový panel typu Kingspan. Rozvody elektro 
a vzduchotechniky jsou vedeny v podhledu na úrovni nosníků menšího rozměru. 
 
 Střešní plášť je tvořen asfaltovými izolačními pásy. Odvod dešťové vody je 
zajištěn sběrným systémem a sveden v oblastech schodišťových jader.
 
 Střechou vede do hracího sálu pole 40i světlíků umístěných po obvodu hrací 
plochy. Světlík má půdorysnou velikost 3150x3150mm. Pro vrcholové akce je přístup 
denního světla do haly nepřípustný, proto je v podhledu instalován zatemňovací sys-
tém. Umělé osvětlení plochy je taktéž instalováno do prostoru mezi světlík a podhled. 
Světlá výška haly je 12650mm, k podhledu je výška 14000mm.

 Deska střechy je vynášena nad prostor haly čtyřmi železobetonovými jádry 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 10800x5625mm. Tloušťka stěny jádra je 675mm,  
obsahuje oddělené schodiště a výtahovou šachtu. Jednotlivá jádra jsou osově vzdálená 
72000mm, resp. 67250mm. Konzola desky nepřesahuje v žádném místě 1/10 osového 
rozpětí podpor. 
 
První vrstva pláště je tvořena dvěma řadami akrylátových desek o rozměrech 
3600x3600mm. Ty jsou po celém obvodu hlavní haly vynášeny subtilní ocelovou pruto-
vou konstrukcí, horizontálně podpořenou lanky. 

 Prosklená stěna mezi foyer a hrací plochou je nesena stejným konstrukčním 
systémem. Možný průnik přímého světla při vrcholových akcích je možno eliminovat 
zatažením posuvných stěn.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadání bakalářské práce

 Návrh centra halových sportů do Českých Budějovic v zásadách veřejné ar-
chitektonické soutěže vypsané městem v září roku 2012, s možností odklonu od vyp-
saných podmínek po dohodě s vedoucím práce. 

Urbanistické řešení a širší vztahy

- klín parku, který společně se soutokem řek Vltavy a Malše hraničí se středověkým 
jádrem
- rušný silniční severojižní průtah
- historické centrum města v bezprostřední docházkové vzdálenosti
- přítomnost dalších významných městských sportovišť (plavecký stadion, zimní stadion, 
fotbalový stadion)

 Kombinace těchto urbanistických struktur činí místo unikátně atraktivním. 
Návrh má ambice být svébytným prvkem mezi těmito elementy a co nejvíce těžit z je-
jich polohy a předností: 
- jednoduché napojení vstupu do haly na stávající cesty vedoucí parkem
- přítomnost kapacitního parkoviště v blízkosti rušné silnice i historického centra 
města 

Ideové řešení

 Aréna. Koncentrace veškerého vnímání na jeden děj, souboj, hru. Zábava, vášeň. 
Návrh je založen na respektu k tomuto momentu. Dům je chápán jako zprostředkovatel. 
Magnetem pro diváka je strhující okamžik hry, nikoliv prostor sám o sobě.
 Primární idea byla zformována požadavkem v co největší míře vyhovět potřebám 
návštěvníka. Učinit prostor jednoduchým, provozně a konstrukčně natolik čistým, aby 
měl divák z budovy všední zážitek. A pozornost tak mohla být upřena pouze na scénu.

Řešení veřejného prostoru

 Součástí prostorového řešení je vyvýšená veřejná venkovní platforma obklo-
pená z delších stran objemy hlavní, tréninkové haly a parkovacího domu. Platforma 
je dostupná po rampách, kam ústí cesty z přilehlého parku. Z tohoto prostoru vedou 
vchody do jednotlivých provozů, dále slouží jako shromaždiště v dobách konání spor-
tovních i kulturních akcí.

Objemové řešení

 Návrh je tvořen dvěma hmotami, mezi nimiž se nachází již zmiňovaná propojující 
vyvýšená platforma. Prostorové uspořádání komplexu vzešlo z primárního zaměření 
na objem a provozy hlavní haly. Ta půdorysně vyplnila čtverec o straně 88,5 m a byla 
situována směrem k centru města, kolmo na stávající cestu parkem. Ostatní provozy, 
společně s nástupním prostorem, vyplňují další čtverec stejných rozměrů přilehlý 
k silnici. 

Uspořádání hlavní haly vychází z několika předpokladů: 
- nejkvalitnější pohled na hru je z delší strany hrací plochy
- atraktivita a variabilita prostoru při pořádání kulturních akcí stoupá, pokud je 
umožněno propojení foyer s plochou haly
- možnost radiálně projít halou a zůstat v kontaktu s parkem

 Z těchto požadavků vzniklo základní uspořádání tribun. Ty nejsou uzavřeny 
kolem celé hrací plochy. Scéna přímo sousedí s foyer a na něj navazuje prstenec 
velkorysých chodeb, z kterých jsou přístupné jednotlivé požadované služby pro di-
váky. Rohy hrací plochy jsou v obou patrech vyplněny posezeními s občerstveními. 
Návštěvník je tedy v jakémkoliv místě haly v bezprostředním kontaktu s dějem na 
hrací ploše. Cílem vnitřního uspořádání je přehlednost prostoru a otevřenost směrem 
do exteriéru. 

 Obvodový plášť vyplňují svislé hliníkové lamely o průřezu 50x450mm, odsa-
zené 225mm od plochy skla, od sebe osově vzdálené 450mm. Lamely stojí přes celou 
výšku objemu haly od terénu po atiku (16650mm) jsou nesené částečně deskou střechy, 
částečně systém vzpěr umístěným mezi obě vrstvy fasády.

Tréninková hala:

 Vertikální i horizontální konstrukce jsou navrženy z železobetonu.
Schody tribuny jsou podepřeny zdí o šířce 450mm, osově na vzdálenost 7200mm. Rozdíl 
výšky řad sedaček je 450mm. Počet míst k sezení je 220. Na delších stranách hrací 
plochy jsou schody pro sportovce, výšky 450mm a hloubky 900mm. Mohou sloužit jako 
lavice.
 
 Střecha je tvořena soustavou plnostěnných ocelových profilů o rozměrech 
250x3000mm, mezi ně jsou navařovány menší plnostěnné nosníky o průřezu 250x1500mm, 
osově vzdálené 3600mm. Tento systém je položený na dvě řady sloupů v osové 
vzdálenosti 41850mm. Rozměr sloupů je 450x450x11250mm. Osová vzdálenost sloupů 
je 7200mm. Mezi ně je na nosný systém pokládán sendvičový panel typu Kingspan. 
Rozvody elektro a vzduchotechniky jsou vedeny v podhledu na úrovni nosníků menšího 
rozměru. Střešní plášť je tvořen asfaltovými izolačními pásy. Odvod dešťové vody je 
zajištěn sběrným systémem a sveden v oblastech sloupů.

 Střechou vede do hracího sálu pole 32 světlíků umístěných ve čtyřech řadách 
po osmi. Světlík má půdorysnou velikost 3150x3150mm. Umělé osvětlení plochy je taktéž 
instalováno do prostoru mezi světlík a podhled. Světlá výška haly je 11250mm, k pod-
hledu je výška 12600mm. 
 
 Konstrukce střechy přesahuje na straně směrem k nástupní platformě půdorys 
tréninkové haly o dvě pole sloupů. Do tohoto prostoru jsou vložená dvě provozně 
odlišná podlaží: restaurace v 2.NP, s přímým vstupem a venkovní terasou na platformu 
a síň tradic s fanshopem v 3. NP. V blízkosti vchodu do objektu je schodišťové jádro 
s výtahem, které obsluhuje tyto provozy včetně šaten tréninkové haly umístěných v 1. 
NP.

 Okna z jihozápadu jsou tvořena dvěma řadami akrylátových desek o rozměrech 
3600x3600mm. Ty jsou na dvou stěnách tréninkové haly vynášeny subtilní ocelovou 
prutovou konstrukcí, horizontálně podpořenou lanky. 

Parkovací dům:

 Vertikální i horizontální konstrukce jsou navrženy z železobetonu. Jedná se o 
sloupový čtyřpodlažní skelet s pochozí střechou. Sloupy o rozměrech 900x900x12500mm 
leží v poli osově 16300x10500mm. Světlá výška podlaží je 2600mm. Kapacita parkoviště 
je 290 aut. Sklon ramp je 9°. Provoz v domě je obousměrný. V objektu jsou dvě 
schodišťová jádra s výtahy. Jedno z nich je v těsné blízkosti východu na přilehlý 
shromažďovací prostor. Rozdílná výška podlaží oproti výšce ostatních objektů na úrovni 
2. NP je řešena vyrovnávací rampou.

 Obvodový plášť tréninkové haly a parkovacího domu vyplňují horizontální 
hliníkové lamely o průřezu 50x450mm, odsazené 225mm od plochy skla, resp. nosné 
konstrukce. Od sebe jsou lamely osově vzdálené 450mm. Lamely jsou přes celou výšku 
objemů od terénu po atiku (16650mm) jsou nesené částečně skeletem parkovacího 
domu, částečně systém vzpěr. Horizontální lamely slouží zejména k lomu přímého 
slunečního záření do tréninkové haly, která má prosklenou fasádu na jihozápad.

Venkovní plochy:

 Chodník kolem haly je vyskládán z betonových prefabrikovaných desek. 
Zvýšená nástupní deska je navržena z železobetonu.

Interiér:
 
 Stěny jsou ponechány bez povrchové úpravy. Podlahy pokrývá epoxidová 
stěrka.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA


