Občanské a administrativní stavby

Multifunkční sportoviště Jedenáctka VS: realizace
po téměř čtyřiceti letech od prvotní myšlenky
Areál s třemi halami, který zaujímá plochu o výměře takřka 76 tisíc metrů čtverečních, nabízí sportovní a kulturní vyžití pro stovky
návštěvníků najednou. Jeho dominantou je vodní svět zahrnující jak zábavní atrakce, tak klasický 25 metrový bazén vhodný pro
kondiční a rekreační plavání pro všechny věkové kategorie.

Z vizí tvoříme hodnoty

Sportoviště nejen pro
obyvatele sídliště
Multifunkční hala
Hala A o rozměrech 64 x 38 metrů s umělým povrchem (Omnisport)

Základní údaje

je určena zejména pro sálové sporty. Sportoviště poskytuje zázemí

Lokalita:

Praha

badmintonistům, házenkářům, basketbalistům, volejbalistům, florbalistům

Investor:

Praha 11

a sálovým fotbalistům, ale je vhodné i pro pořádání konferencí a kulturních

Projektant:

AED Project, a. s.

akcí, přičemž jeho kapacita je až 320 sedících diváků.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s.,

Bazénové haly (haly B, C)

Typ stavby:

divize Pozemní stavby Čechy
stavby

Objekt první bazénové haly tvoří pětadvacetimetrový bazén pro kondiční
plavání a rovněž rekreační bazén s řadou vodních atrakcí – divoká řeka,

Občanské a administrativní

Doba výstavby:

06/2012 – 06/2014

perličková sedátka, perličková lehátka, chrliče a dětské brouzdaliště.
Zajímavostí je hydraulický zvedák pro handicapované. V severní části
bazénové haly se nachází tobogán s otevřeným tubusem o průměru
1,2 metru. Ve druhém nadzemním podlaží je „mokrá“ i „suchá“ restaurace.
V druhé hale bazénu najdeme zázemí pro rodiče s kojenci, pro výuku
neplavců z mateřských škol a také pro cvičení a rehabilitaci. Každý z bazénů
pro zmíněné skupiny je v samostatné místnosti s vlastním zázemím. Celkově
se zde nachází čtyři nerezové bazény o hloubce 80–120 centimetrů, z toho
dva o rozměrech 6 x 9 metrů a dva o rozměrech 4,5 x 4,5 metru. V těsné
blízkosti je pak vybudována herna se zázemím a občerstvením. Nikde jinde
v České republice se nevyskytuje v takovém rozsahu zařízení pro
plavání malých dětí.
Zařízení bazénové technologie je plně automatizované a řízené z velína.
Je trvale hlídáno z dohledového centra, včetně řízení a kontroly chlorového
hospodářství. Z důvodu bezpečnosti je technologie sledována taktéž přes
systém měření a regulace z dohledového centra investora.
Vstup do vodního světa má samostatnou recepci, turnikety a branku
pro imobilní návštěvníky. Recepce slouží jako pokladna a informační místo.
Na projektu Jedenáctka VS (vodní svět) se sešlo jedenáct stavebních
profesí patřících pod hlavičku HOCHTIEF CZ – od elektrikářů, obkladačů,
tesařů, zámečníků, monolitářů a zaměstnanců Prefy montáže, střediska
TZB, oplocení a buňkoviště, až po zaměstnance realizující zemní práce,
komunikace a finální úpravy terénu.
Odhadovaná kapacita všech tří hal je 600–700 osob s parkovištěm pro
250 aut.
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