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zimní stadion

kulturně
společenské centrum
výstavba: 01/2010 – 06/2011

poskytovat zázemí pro klubovny, kanceláře, neziskové organizace aj.

Nové kulturně společenské centrum vznikne adaptací části velitelského,
ubytovacího a stravovacího bloku a bude obsahovat dva kinosály s kapacitou
255 a 125 míst. Samozřejmostí je vybavení 3D technologií. Centrum bude dále

Centrum bude sloužit pro veřejná filmová promítání (běžní návštěvníci, školní
akce, tematické pořady pro seniory, klubové projekce), veřejná projednání,
výstavy, besedy, zájmovou činnost, setkávání obyvatel a návštěvníků města
a další aktivity kulturního nebo společenského charakteru.
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tréninková
hala
výstavba: 05/2009 – 10/2010

Integrovaný plán
rozvoje města
„Areál bývalých
kasáren a přilehlého okolí“
www.nuts2severozapad.cz
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www.europa.eu

Tréninková hala a šatnovací blok navazuje přímo na budovu Zimního stadionu.
Smyslem výstavby nové haly je např.
zajistit veřejné bruslení, aktivity krasobruslařského klubu, výuku žákovských
a juniorských hokejových družstev a
škol aj.
Tréninková hala má kapacitu 88 sedících
a 100 stojící míst.

výstavba: 05/2009 – 12/2010
Zimní stadion má standardní ledovou plochu s hledištním prostorem
po obvodu. Objekt s jinak uzavřenou fasádou má prosklený plášť při
vstupní podnoží a z rohových věží jsou koncipovány oboustranné nástupy diváků z přilehlých parkovacích ploch. Zimní stadion má všechny nezbytné prostory pro technologii zaledování, techniku prostředí,
pro divácký servis včetně odpovídajícího restauračního zařízení.
Zimní stadion vytváří podmínky pro požadavky extraligové soutěže
s kapacitou až 5200 míst, z toho 4800 k sezení.
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oddychové
a relaxační centrum

letní stadion

výstavba: 01/2011 – 05/2012
Výstavbou vznikne centrum pro relaxaci, jehož součástí bude
víceúčelový rekreační bazén a dětský bazén. Objekt bazénového zařízení bude dvoupodlažní. Vstupní podlaží bude na
úrovni přístupových komunikací a umožní bezbariérový
přístup. V odděleném prostoru bude samostatně
umístěn sportovní bazén 25 m s 8 drahami.
Po vstupu do bazénového podlaží a průchodu šatnami se návštěvník dostane do
bazénových vodních a vzduchových
atrakcí jako např. tobogány, skluzavka, houpací bazén, masážní
lehátka, sedací masážní
lavice, chrliče, vzduchové
perličky, vodní hřib
apod.

V rámci tohoto projektu budou vybudována ještě další zařízení pro aktivní trávení volného času. Jedná se o horolezeckou stěnu a in-line dráhu pro bruslaře.

Letní stadion je tvořen dvěma objekty - fotbalovým hřištěm a atletickým stadionem, které budou mít své vlastní
provozně oddělené zázemí.
Hrací plocha fotbalového hřiště bude kryta umělým trávníkem a po všech stranách obklopena tribunami, v rozích bude
zázemí pro diváky (WC, občerstvení apod.). Fotbalové tribuny poskytují místo pro zhruba 4800 sedících diváků, z toho
přibližně 2/3 míst jsou krytá.
Atletický stadion poskytne zázemí pro disciplíny jako je hod diskem, kladivem, oštěpem, vrh koulí, skoky do dálky, do
výšky, o tyči. Běžecký ovál bude 300m dlouhý a v části u tribuny pro diváky bude vybudována dráha na sprint dlouhá
100m.
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výstavba: 08/2010 – 02/2012
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