I

-

—

stavebník:
Sport a.s.

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNĺ SPORTOVNĺ AREÁL

HAMR

zpracovatel dokumentace:
ARX studio sdružení architektů

září 2016

Ai Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNI AREÁL
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní
čísla pozemků)
k.ú. Háje, parcela č. 914
c) předmět dokumentace
Ověřovací objemová studie

—

Spod a.s.

A.1.2 Udaje o žadateli I stavebníkovi
HAMR

K Vodě 3200/3
Praha 10
zástupce: Petr Capoušek
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, přijmeni, obchodni firma, iČ, bylo-Ii přiděleno, místo podnikáni (fyzická osoba
podnikajici) nebo obchodní Firma nebo název, IČ, bylo-Ii přiděleno, adresa sídla (právnická

osoba)
ARX studio sdružení architektů
Bruselská 14
12000 Praha 2

Ing. Lukáš Cvrček, tel. 603947834, cvrcek@email.cz
Ing. Zdeněk Edlman, tel. 602367608, edlman@email.cz

Navrhovaný sportovní areál je umístěn na pozemku parc.č. 914, k.ú. Háje, o celkové ploše dle KN

a) rozsah řešeného území; zastavěné I nezastavěné území

A.2 Údaje o území

nezbytná plošná zařízeni a liniová vedeni W.

Drobné vodní plochy, zeleň, pěši komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky,

Doplňkové funkční využiti:

uspokojeni potřeb území vymezeného danou funkci).

Služební byty a ubytovací zařízeni, která jsou součástí zařízeni veřejného vybaveni (to vše pro

47374m2. Dotčená část, která je předmětem pronájmu, je 27100m2.

Výjimečně přípustné funkční využiti:

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkci).
Jedná se o plochu bývalých venkovních sportovišť, v současné době nevyužívaných a zarostlých.

Ostatni vzdělávací a školská zařízeni, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízeni, ve

b) dosavadní využití a zastavěnost území
Území se nachází dle platného územního plánu v zastavěném území.

Administrativní plochy, obchodní zařízeni s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy,

5 7 školského zákona3.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková

čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojeni

smyslu
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

potřeb území vymezeného danou funkci).

Návrh je v souladu s požadavky na využiti území.

Na území se nachází ochranná pásma síti technické infrastruktury.
d) údaje o odtokových poměrech

Sportoviště budou využívána pro školy v pracovních dnech mezi 8,00 a 14,00, případně pro mimoškolní

Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch přes LAPOL, budou jímány do retenční nádrže na
vlastním pozemku a využívány pro zálivku zelených ploch, případně budou využívány jako „šedá“ voda

Mgr.

aktivy pokud o ně školská zařízeni projeví zájem. Záměr byl projednán i ředitelkou přilehlé školy

—

pro sociální zázemí v objektech.

Věrou Jarolímovou.

14,00 převážně školy, a to jak základní tak střední, výjimečně vysoké, dále bude areál

Na základě dlouholetých zkušeni investora s provozovánim veřejných sportovních areálů bude struktura

—

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

Pá 8,00

využíván sportovci v mládežnických kategoriích do 18 let, kteří mají individuální učební plány.

-

vybaveni:

Po

Po

využiti sportovišť následující:
veřejné

územního plánování
-

Plochy sloužící pro umístění zařízeni a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro

v mládežnických kategoriích do 18 let. Sportovní úroveň: od začátečníků až po výkonnosti sportovce.

Řešené území se dle platného územního plánu hl. m. Prahy nachází ve funkční ploše W

školství a vzděláváni, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní

Po Pá 18,00
—

Ne 8,00

—

20,00 standardní provoz jako je v pracovní dny

22,00 převážně veřejnost.
—

oddíly, sportovní školy a kroužky

V průběhu letních prázdnin zde budou pořádány sportovní kempy pro mládež a i velice úspěšné tzv.

—

18,00 sportovní oddily, tělovýchovné jednoty a sportovní školy a kroužky

systém a pro zabezpečeni budoucích potřeb veřejného vybaveni všeho druhu. Pří umisťováni

So

—

veřejného vybaveni na plochy W musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z

budou areál využívat pro tréninky, sparing, turnaje v rámci oddílu, víkendové sportovní kempy. Dále zde

Pá 14,00

oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízeni. Funkce

budou pořádány i turnaje nejen pro mládež, ale i dospělé. Opět na základě dlouholetých zkušenosti

-

související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojeni potřeb území vymezeného danou funkcí

investora jsou tyto akce bez divácké účasti. Příjezdy účastníků na tyto akce jsou ve velmi omezené míře

-

nelze umístit v převažujicim podílu celkové kapacity.
Funkční využiti:

příměstské kempy.

autobusy —jedná se o výjimečné akce a s velmi malou periodicitou.
Školy a školská zařízeni, mimoškolní zařízeni pro děti a mládež, zdravotnická zařízeni, zařízeni sociální
péče, hygienické stanice, zařízeni záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a
obřadní sině, vysokoškolská zařizeni.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařizení, kostely a modlitebny, služby (to vše
související s vymezeným funkčním využitim).
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j)
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
(podle katastru nemovitosti)
par.č. 914 o ploše dle KN 47374m2, ztoho plocha, která je předmětem pronájmu: 27100m2
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 11, Ocelikova 67211, Háje, 14900 Praha 4
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

A.3 Údaje o stavbě

přijíždějícími automobily do areálu. V případě potřeby bude provoz na parkovišti usměrňován
přítomným pracovníkem hlídací agentury, který má v rámci otevírací doby reálu na starosti parkoviště.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

např. solární panely pro ohřev teplé vody či fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie.

U areálu je plánováno využití dešťových vod ze střech objektů na zavlažováni ploch zeleně, i jako tzv.
šedé vody pro sociální zázemí v objektech. Dále je uvažováno s využitim alternativních zdrojů energie,

Novostavba (změna stavby před dokončením).
b) účel užíváni stavby, základní popis
ploše 47374m2. Areál je umístěný na části pozemku o ploše 271 00m2.

Neni nemovitou kulturní památkou, mimo ochranné pásmo pražské památkové rezervace.

Jedná se o multifunkční sportovní areál, umístěný na části pozemku parc.č. 914, kú. Háje o celkové
Jedná se o rovinatý pozemek, dotčená část o rozměrech cca 150x200m, tvaru nepravidelné půl elipsy
K Miličovu (hlavni přístup pro pěši i dopravu), úd jihu je možný pro pěši a cyklisty přístup z cyklostezky
A216, resp. naučné stezky Miličov. S přilehlou školou bude areál propojen jednak cestou pro pěší, tak

Areál je navržen v souladu s nař. 10/2016 hl. m. Prahy, je řešen v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o

zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb

směrem od východu. Ze západní strany sousedi s areálem škol. Pozemek je přístupný ze severu z ulice

aby byl zajištěn pochyb děti mezi objekty mimo dosah automobilů. Dále i obslužnou stávající

bezbariérovém užíváni staveb.

aerobik, jóga apod. a technické zázemí

e) údaje o dodrženi technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

komunikaci, která zajistí případnou obsluhu pozemků nevyužívaných investorem.
Záměrem investora je vybudovat na území multifunkční sportovní centrum tvořené jednak sportovní
halou s obslužným objektem, z větší části pak venkovními sportovišti, která budou v zimních měsících
zakryta nafukovacími halami.
Sportovní hala je rozdělena na část dvoupodlažní a jednopodlažni. Dvoupodlažní část je o rozměrech
23,5x45m, kde v přízemi jsou sportoviště pro stolní tenis a v 1. patře wellness. Jednopodlažní část o
Jednotlivá sportoviště budou

rozměrech 88,5X45m bude sloužit pro gymnastiku a badminton. Celková výška dvoupodlažní části po
atiku je 13 rn, celková výška jednopodlažní části po atiku je 11 m.

oddělena mobilními zástěnami a uspořádáni je v případě potřeby variabilní. Světlá výška v hale je
navržena 7m, u stolního tenisu 6m.
Obslužný objekt je navržen jako třípodlažní. V 1.np je navržen hlavni vstup s komunikačním jádrem,

—

restaurace se zázemím a dětský koutek. Ve 2.np jsou umístěny šatny a umývárny pro celý areál. Ve
3.np jsou umistěny sály pro prostorově méně náročné aktivity

pro obě budovy. Celková výška obslužného objektu po atiku je 16 m.
Venkovní sportoviště jsou umístěné vjižní části areálu, kde je navrženo 8 tenisových kurtů a 6
beachvolejbalových kurtů. V návaznosti na restauraci v 1.np je na jihozápadní straně navržena
venkovní terasa a venkovni dětské hřiště.
Areál je doplněn plochami zeleně, s plánovaným vysázením místně obvyklých druhů keřů a stromů.
Parkování pro potřeby areálu je navrženo na venkovním parkovišti, které je umístěné v severní části
území a navazuje na příjezdovou ul. K Milíčovu. Na parkoviště navazuje menši parkoviště, určené pro
rodiče děti které navštěvují vedlejší školní areál. Parkoviště je navržené především jako prCijezdné
s podélnými stáními, pro omezeni kolizních situaci bez potřeby couvání. Hlavní vjezd do areálu je
ve východní části, z ul. K Milíčovu a bude sloužit jak pro návštěvníky centra a vjezd na školní
parkoviště, tak pro zásobováni. Parkoviště je navrženo tak aby nedocházelo ke střetu chodců a

5

-

—

—

—

.

110% základního počtu stáni

venkovní sportoviste bez divaku: lstani/120m2

.

sportovni centra, prostory interiérovou hrací plochou: lstáni/100m2

služby a drobné provozovny: 1 stáni/40m2 HPP

základní počet dle přílohy 2:

2b
9a

-

-

restaurace: 1250/40

=

=

‚

‚

‚

=

69 stání

12 stáni

31 stani
=

50 stání

cvičební sály: 1250/100
hala: 5040/100

‚

venkovni sportoviště: 8256/1 20

CELKEM: 162 STANI, z toho 80% v rámci zóny 6

-

‚

‚

parkoviště u ZŠ: 26 stáni

venkovní parkoviště: 136 stání

Navrzeny pocet stani:

‚

(předpoklad soudobosti vzhledem k multifunkčnimu využiti areálu): 130 stání

-

-

-

-

-

Potřebné počty parkovacích stáni pro záměr:

9c

-

g. dopravní řešení

550m2

území se nachází v zóně 6: 80%

f) navrhované kapacity stavby, základní plošné a prostorové údaje

zŠ:

restaurace s varnou, dětský koutek
sály pro univerzální cvičeni, technické zázemí

-

Požadavky na parkování dle nař. 1012016 hl. m. Prahy:

zeleň: 5800m2

sportoviště: 8300m2

parkoviště pro

venkovní parkoviště: 3600m2

cesty pro pěši: 1500m2

dětské hřiště: 450m2

terasa: 600m2

zpevněné plochy:

hala: 5040m2

obslužný objekt: 1250m2

-zastavěné plochy:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HPP:
1 .np: 1 250m2
-

—

6x beachvolejbal á 416m2, celkem: 2496m2

8x tenisový kurt á 720m2, celkem: 5760m2

venkovni sportoviště:

HPP: 5040m2

zastavěná plocha: 5040m2

hala:

3.np: 1250m2

2.np: 1250m2 recepce, šatny, umývárny, wc

—

zastavěná plocha: 1250m2

obslužný objekt:

-základní kapacity:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL
OBJEMOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, ZÁŘI 2016
PŮDORYS 1 NP 1:500

fitness

recepce
šatny
wc, sprchy, umývárny

2.NP-FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PROSTOR:
-

-

-

—

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL
OBJEMOVÁ ARCHITEKTONICK‘\ STUDIE, ZÁŘÍ 2016
PŮDORYS 2NP 1:500

3x sát aerobik
Ü univenálnl sály pro vediny druhy ciČenl
technické zázem centra

-

3.NP FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PROSTOR:
-

-

-

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL
OBJEMOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, ZÁŘÍ 2016
PŮDORYS 3,NP 1:500
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