
Víceúčelové spo  rtovní hřiště na zimním stadionu  

Jméno a příjmení navrhovatele: Petr Mikulášek

Odůvodnění návrhu: 

Navrhovaný projekt by měl vzniknout v budově zimního stadionu, která je majetkem města
Blanska. Konkrétně se jedná o budovu na ulici Mlýnská č.p. 624/17, parc. č.  st. 4774.

Obrázek 1 Informace z Katastru nemovitostí

V budově zimního stadionu v současnosti působí hokejový klub HC Rytíři Blansko. Hokej má
v Blansku letitou tradici, největší rozvoj nastal po roce 1972, po dostavbě budovy zimního
stadionu. Současný hokejový klub se orientuje především na práci s mládeží a nejmenšími
dětmi.  Pro  zachování  kvality  a  rozvoje  sportu  je  zapotřebí  mít  dobré  zázemí  a  moderní
vybavení. 

Proto zde předkládáme návrh na vybudování Víceúčelového sportovního hřiště. Tuto plochu
nemusí nutně využívat pouze hokejisté, jak již z názvu vyplývá, tak její využití má daleko širší
dosah – využít ji pro svoji přípravu mohou například cyklisté, atleti, hasiči, popř. jiné kluby či
zájmové  sdružení  z Blanska  a  okolí.  V  neposlední  řadě  to  jsou  právě  mladí  talentovaní
hokejisté z klubu HC HC Rytíři  Blansko,  kterých je  současné době zaregistrovaných 104
členů v šesti kategoriích, kteří by modernizaci zázemí přivítali.  Mladí hokejisté by nové hřiště
využívali k tzv. suché přípravě pro rozvoj dovedností a techniky.

Prostor pro umístění nové víceúčelové plochy s doplňky se nachází v horní části zimního
stadionu vedle tribuny. Tento volný prostor je pro předkládaný návrh vyhovující. V současné
bodě je zde betonová podlaha bez dalších doplňků. Schéma půdorysu řešeného prostoru je
doloženo jako příloha tohoto Návrhu a je jeho nedílnou součástí.



Obrázek 2 Pohled na plochu pro víceúčelové hřiště I



Obrázek 3  Pohled na plochu pro víceúčelové hřiště II

Předkládaný projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města. 
Konkrétně je projekt v souladu se Strategickým dokumentem města Blanska (str. 9 B.9 



SPORT Záměry: 1. Blansko – město sportu pro občany a sportovní centrum regionu), kde je 
rozvoj sportu zakotven v několika bodech. 

Popis navrhovaného řešení:     

Předkládaný návrh se týká vzniku nového víceúčelového sportovního hřiště o rozloze cca 
300 m2.  Zejména se jedná o položení  speciální  podlahy,  která je  velmi  důležitý,  protože
současný betonový povrch je  pro účely  suché přípravy či  jiných tréninkových akcí  zcela
nevyhovující. Nová podlaha kvalitní podlaha učená pro víceúčelové sportovní aktivity. Dále
by  se  jednalo  o  instalaci  bezpečnostních  sítí  po  celém  obvodu  hřiště  a  zabudování
mantinelů.  Také je  zde potřeba branek – florbalové a hokejové včetně sítí  a  lavičky pro
sportovce.

Předpokládané náklady činí cca 500 000 Kč. Je zapotřebí investovat do kvalitní povrchové
úpravy  podlahy,  tak  aby  byla  co  nejšetrnější,  zmírňovala  případné  pády,  poskytovala
efektivní trénink a také aby měla dlouho životnost.

Obrázek 4 Návrh možného výchozího stavu

Na obrázku č.  4 jsou  vidět  prvky,  které  jsou součástí  předkládaného  návrhu,  podlahová
plocha, jak již bylo uvedeno, by měla být zpracována ve vysoké kvalitě z odolných materiálů.
Uvedená fotografie je pouze ilustrační.

Předpokládaná kapacita hřiště je cca 15 osob současně. Při využití hřiště 2-3 hodiny denně
ve všední dny je to minimálně 150 osob týdně. Samozřejmě se počítá s vyšším vytížením
nově vzniklého prostoru pro rozvoj sportovních aktivit.



Nově vzniklý prostor víceúčelové herní plochy může být využit na jakoukoliv formu tréninku či
přípravy.  Vznikne multifunkční  plocha,  kterou budou moci ke svým tréninkům a aktivitám
různé sportovní kluby či zájmové kroužky. Projekt by byl realizován v budově města Blanska
a využívat vzniklou plochu může i široká veřejnost. Hlavní využití však poskytne pro rozvoj
dovedností  
a techniky mladých hokejistů.

Způsob realizace se předpokládá formou zadání kompletní zakázky realizátorské firmě na
základě výběrového řízení. 


