AUTORSKÁ ZPRÁVA
Tato architektonická studie řeší rekonstrukci a dostavbu zázemí fotbalového
stadionu v obci Sibřina a je zde rozpracována prvotní koncepce. Stávající objekt
není zcela využíván a je třeba se vypořádat s novými požadavky a také
dlouhodobou rozestavěností části objektu. Současný stav nevyhovuje provozně
ani kapacitně. Je také uvažováno i s dalším možným využitím objektu.

KONCEPT
Studie a koncept návrhu se opírá o požadavky na dostavbu a rekonstrukci. Je
třeba nabídnou prostor pro víceúčelový sál. Kromě technické stránky tohoto řešení
se koncept uplatňuje v propojení hospody a parteru v místě, kde vzniká centrum
dění a celá řada aktivit. Tím by tento parter získal daleko větší hodnotu. V případě
dostavby víceúčelového sálu v patře se koncept projevuje hlavně ve velkorysém
pojetí vlastního sálu a využití výhledů na celý areál z nově navržené terasy.
Z hlediska budovy jako celku se jedná o sjednocení hmoty v exterieru a citlivý
zásah do interieru ve stávající budově i dostavbě. Napojení na dopravní
infrastrukturu a přístup do areálu, následně k samotnému objektu zázemí, zůstává
stávající.

rozestavěné části a vzniká tak u technického vstupu nová kotelna, sklady, nová
kuchyně, toalety a technické schodiště, které je v případě potřeby možné využít i
pro návštěvníky. Zezadu je přístupný nově vybudovaný sklad materiálu a garáž
pro traktůrek a techniku. Prostory nových a starých šaten zůstávají stávající (nová
stropní, popř. střešní konstrukce) s případným drobným zásahem v interiéru.
V patře je navržen sál pro stolní tenis a klubovna, které jsou umístěny do stávající
dvoupodlažní části, tak jak bylo uvažováno. Tato část má přístup do patra
z technického vstupu a schodiště. Zároveň má přímý přístup do multifunkčního
sportovního sálu. Dostavěná část nabízí variabilní víceúčelový sál pro sportovní
aktivity a pořádání různých akcí (vzdělávání, firemní akce, kluby, sport, neziskové
organizace, apod.) s dostatečným zázemím (šatna, sprchy, sklady, toalety). Důraz
je kladen na variabilitu, sál je možné rozdělit na dvě části. Hlavní přístup do patra
je navržen po vnějším schodišti přes vyhlídkovou terasu – propojení patra a
pobytového parteru.
Za zmínku stojí dispoziční úprava. Z hlediska provozu je možné zrcadlově otočit
pozici kuchyně a toalet a zpřístupnit je nezávisle na provozu hospody.

KONSTRUKCE
Základní funkci objektu naplňuje provoz zázemí fotbalového stadionu a provoz
hospody. V konceptu rekonstrukce a dostavby se uvažuje o rozšíření pro
víceúčelový sál pro sportovní aktivity, menší sál pro stolní tenis a klubovnu.
V provozu hospody se uvažuje o nové kuchyni.

Návrh počítá s odstrojením střešní konstrukce nad jednopodlažní částí stávajícího
objektu a s využitím nosného zdiva (po posouzení statiky) pro položení
železobetonových stropních panelů. Samotná konstrukce novostavby v patře je
uvažována jako dřevostavba. Vyjma prostorů nových a starých šaten se
předpokládá demolice nenosných dělících kontrukcí.
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Architektonický návrh vychází z konceptu. Architektonický výraz budovy do jisté
míry určuje stávající objem budovy a dostavba na tento výraz reaguje. Jedná se o
jakési sjednocení celé hmoty objektu, který je nyní roztříštěný a ani fasádní plochy
budovy nejsou jednotné. Architektonický návrh podtrhují důležité koncepční
aspekty, např. propojení hospody a parteru – projeví se ve fasádní ploše. Terasa
v patře bude patrná a rovněž vychází z koncepčního principu. V této studii je
uvažováno o sjednocení fasády stávající části budovy, která bude v jemném
kontrastu s dřevěným fasádním pláštěm nově dostavované části. Objem stavby se
do patra zvyšuje v celém objemu a jen nepatrně převyšuje výškovou úroveň
střechy stávající dvoupodlažní části.

PROVOZ A DISPOZICE
Provozní a dispoziční řešení vychází přímo z funkcí, který objekt a celý provoz
areálu ovlivňují. Přístup do areálu je stávající. Je potřeba úprava parkovacích ploch
a vytvoření tak jednoznačného předpolí celé budovy. Hlavní vstup do budovy
zůstává stávající. Neměl by však primárně sloužit jako vstup do hospody. Ta je
přímo propojena s pobytovým parterem, který se stává novým centrem dění a tzv.
pozorovatelnou aktivit v areálu. Návrh se snaží využít stávající nosné konstrukce

Materiálové řešení se opírá o koncept návrhu a celkový výraz okolí. Povrch fasády
je pro stávající části objektu navržen jako štuková omítka bílé nebo světle šedé
barvy (případně kletovaná omítka). Pro fasádní plochy novostavby je uvažován
dřevěný obklad. Ve střešní rovině se uplatní plechová krytina. V interiéru se
uplatňuje bílá omítka v kombinaci se světlým či tmavým dřevěným vybavením.
V interiéru sálu je navrženo dřevo ve formě obkladů z březové překližky.

KAPACITY OBJEKTU
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