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Novostavby sportovních hal
v Krásném Poli a Nové Bělé
sport je téměř vždy o rychlosti, nasazení a odhodlání. Přesně tytéž vlastnosti potřebujete,
když máte za úkol během krátké doby postavit novou sportovní halu. my jsme to dokázali
za 12 měsíců. a ne jednou, ale hned dvakrát. seznamte se s našimi novými stavbami
v ostravě - krásném Poli a v ostravě - nové bělé.
SPORTOVNÍ HALA V KRÁSNÉM POLI
První z obou hal byla postavena v ostravském městském obvodu krásné

výplně otvorů použita okna a dveře z hliníkových profilů. Velké vstupní

Pole. i když stavba tvoří novou prostorovou dominantu nejbližšího okolí,

dveře na jižní straně jsou také z hliníkových profilů. V objektu zázemí se

díky svému provedení a poloze mezi zahradami přirozeně zapadá do cel-

nachází zádveří, komunikační prostory, šatny, dvoje sociální zařízení, sklad

kového urbanistického vyznění obce. nosným prvkem nové multifunkč-

pro sportovní vybavení, úklidová místnost, kancelář správce, multifunkční

ní sportovní haly je ocelová rámová konstrukce s předsazenou zděnou

místnost a malá kuchyně. V hlavním objektu haly se nachází dvě hrací

předstěnou z přesných keramických tvárnic. objekt tvoří jedno nadzemní

plochy a velké hlediště. Hrací plocha haly má rozměr 42,5 x 22,5 metru,

podlaží s plochou střechou. střecha je provedena na ocelových vazní-

plocha multifunkčního sálu je 14 x 11,5 metru. tribuna v hale pojme té-

cích. střešní krytinu tvoří střešní sendvičové panely. Výplně otvorů jsou

měř 200 diváků – 118 sedících a 60 stojících. součástí dodávky haly bylo

z hliníkových profilů. celá stavba je postavena na železobetonových

kompletní technické zařízení budovy. Po výstavbě byla hala napojena na

pásech a patkách. V případě zázemí, které k hale bezprostředně přiléhá,

místní komunikace pomocí nové obslužné komunikace v šířce 6 metrů

se jedná o klasickou zděnou stavbu z přesných cihelných bloků. Zázemí

a před objektem bylo vybudováno nové parkoviště s 11 parkovacími místy.

je zastřešeno plochou střechou s povlakovou hydroizolací. i zde jsou na
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SPORTOVNÍ HALA V NOVÉ BĚLÉ
Výstavba sportovní haly v nové bělé začala v únoru 2020. Při zahájení

profil. na nižší části objektu byla použita dekorativní omítka v kombinaci

stavby uvedl starosta nové bělé Lumír bahr: „V nové bělé máme výborný

bílá a šedá. Ze severozápadní strany od ulice krmelínská byla k objektu

oddíl stolního tenisu, který už ale letos nemůže v domácím prostředí hrát

přistavěna lehká předstěna z vertikálně kladeného asymetrického kovo-

mistrovské soutěže, protože naše současná tělocvična nesplňuje potřeb-

vého profilu pilového tvaru s vkusnou grafikou siluet sportovců. Ústřed-

né parametry. stejný problém tíží i naše aktivní sokoly. od nové haly si sli-

ním prostorem haly je univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18 metrů

bujeme oživení sportovní činnosti a zvýšení členů ve stávajících spolcích.“

a malé hlediště s kapacitou 100 diváků. součástí haly jsou dále vstupní

V hale bude možné hrát na profesionální úrovni basketbal, badminton,

hala, recepce, skladové prostory, klubovna a sociální zázemí se čtyřmi šat-

volejbal a stolní tenis, rekreačně pak tenis, házenou, florbal, futsal a další

nami. Všechny komunikační koridory jsou vydlážděny odolnou keramic-

sporty. o možnost využití nové haly projevily místní sportovní kluby velký

kou dlažbou stejně jako šatny a sociální zařízení. Hrací plocha v hale má

zájem. V dopoledních hodinách bude v hale probíhat tělesná výchova

dubový povrch položený na pružném dřevěném roštu. na stěnách jsou

místní základní a mateřské školy, odpoledne si zde zasportují děti ze škol-

použity palubky do výšky 3,3 metry. součástí dodávky bylo kompletní

ní družiny. Zejména večerní volné časy pak budou určeny k rekreačnímu

tZb včetně zařízení k ochraně osob a majetku. V hale byl nainstalován

sportování pro širokou veřejnost.

kamerový systém cctV, prostorová čidla, magnetické kontakty a požární

stavebně konstrukční řešení haly má základ v ocelové konstrukci o půdo-

opticko-kouřové hlásiče. součástí stavby byla i výstavba parkoviště včetně

rysu 26 x 39 m a výšce 10,5 metru v nejvyšším bodě stavby. Hala má lehký

příjezdu a zpevněné plochy zahrnující plochy pro pěší. Parkoviště má cel-

obvodový plášť. Fasádu tvoří asymetrický vertikálně kladený trapézový

kem 23 parkovacích stání.
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Název projektu: sportovní hala ostrava-krásné Pole

Název projektu: sportovní hala ostrava-nová bělá

INvestor: statutární město ostrava

INvestor: statutární město ostrava

projektANt: atris s.r.o.

projektANt: cHVáLek ateLiér s.r.o.

reAlIzátor: stavební skupina bystroŇ Group a.s.

reAlIzátor: stavební skupina bystroŇ Group a.s.

DobA reAlIzAce: 09/2019 – 09/2020

DobA reAlIzAce: 02/2020 – 02/2021

rozsAh prAcí: stavba a vybavení budovy s univerzálním hřištěm, hle-

rozsAh prAcí: stavba a vybavení budovy s univerzálním hřištěm

dištěm s kapacitou až 200 diváků, skladové prostory, klubovna a soci-

a hledištěm, klubovnou a technickou místností včetně inženýrských

ální zázemí se čtyřmi šatnami. součástí areálu je také nové parkoviště

síti a přístupových zpevněných ploch. V objektu jsou provedeny sil-

s 23 místy. V rámci realizace stavby bylo také provedeno vybudování

no a slaboproudé elektroinstalace, byly vybudovány přípojky elekt-

elektropřípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace.

ro, vody a plynu a přípojky splaškové a dešťové kanalizace.

FINANčNí objem: 43,2 mil. kč

FINANčNí objem: 41,2 mil. kč

1. Hala Krásné Pole akustický podhled velké hrací plochy umožňuje využít prostor v hale v krásném poli i k pořádání menších koncertů.
2. Interiér Krásné Pole Prosvětlená multifunční místnost poskytuje dostatečný
prostor pro menší sportovní i mimosportovní akce.
3. Zázemí Pohled na objekt zázemí v krásném Poli. Velkorysé prostory haly v krásném Poli zahrnují čtyři šatny, dvoje sociální zařízení, sklad pro sportovní vybavení, úklidovou místnost, kancelář správce, multifunkční místnost, sociální zázemí i
malou kuchyni.
4. Keramická dlažba Šatny a sociální zařízení v krásném Poli jsou vydlážděny moderní velkoformátovou vysoce odolnou keramickou dlažbou.
5. Druhé patro na druhém nadzemním podlaží je vstup do hlediště, klubovna
i technické zázemí s kotelnou.
6. Hala Nová Bělá Velikost hrací plochy v nové bělé umožňuje provozovat na profesionální úrovni basketbal, badminton, volejbal a stolní tenis a rekreačně pak
tenis, házenou, florbal, futsal a další sporty.
7. Exteriér Nová Bělá Pohled na vstup do haly v nové bělé. Pilovitý tvar dodává
objektu na dynamičnosti.
8. Vytápění Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody je
sestava dvou teplovodních kondenzačních kotlů o výkonu 35 kW zapojených do
kaskády.

Více informací o společnosti bystroŇ Group se dozvíte na www.
bystrongroup.cz. můžete si také nechat zaslat Profil společnosti,
ve kterém naleznete kompletní portfolio činností stavební skupiny
bystroŇ Group včetně realizací našich prací. Profil si můžete objednat na telefonním čísle 777 813 873.

