Sportovní areál u ZŠ
Napajedla – III. etapa
Stavba bude užívána jako plavecký bazén s dominantním
směřováním k výchově plavání a rekreačnímu plavání
dospělých a dětí (bazén 25 m, 6 drah), stejně tak k výuce
plavání dětí předškolního věku (bazén 12,5x6m). Jako
doplňkové ozdravné funkce poskytne stavba plaveckého
bazénu saunu, páru a vířivky. Plavecký bazén reaguje i na v
současnosti povinnou výuku plavání na základních školách,
odbourá nutné dojíždění do sousedních měst a naopak
poskytne případně tuto službu sousedním obcím.
Veškeré plavecké a rekreační aktivity se nacházejí na
přízemním podlaží a vytvářejí podnož pro nástavbu
univerzální tréninkové haly a tedy navrácení funkce
sportovní plochy za současné hřiště na pozemku. Celoroční
používání haly rozšíří možnosti sportovního vyžití ve městě a
doplní chybějící potřebná sportoviště.
Smysl vize postavit v Napajedlích krytý bazén vychází ze
společné vůle aktivních občanů doplnit chybějící kvalitu
aktivního využití času atraktivní formou přímo v místě a
poskytnout novým generacím příležitost k výuce disciplín
plavání, které se staly po jisté odmlce povinnou součástí
školních povinností.

Nadhledová perspektiva půdorysu bazénové části

Připravované nové vybavení města sportovní i rehabilitační
funkcí - plavecký bazén a tréninková sportovní hala- je, po
zvážení a vyhodnocení řady možností, situováno do samotného
centra města Napajedla. Doplní tak areál sportovního vybavení
škol a jejich blízkost bude výrazným kladem uživatelské
přívětivosti.
Zatímco funkce krytého bazénu s celoročním provozem je pro
město nová, tréninková sportovní hala nahrazuje a zkvalitňuje
původní funkci plochy, na kterou je soubor vybavenosti města
navržen.
Vzhledem k prioritě komfortní přístupnosti pro klientelu
bazénového hospodářství se celý jeho provoz odehrává na
přízemním podlaží a umožňuje tak plně bezbariérový provoz.
Hala je situována na úrovni druhého podlaží, střechy bazénové
části.
Hmota bazénu a odpovídajících podpůrných provozů tvoří
podnož, krepis, pro hmotu víceúčelové haly.
Navržená hmota podnože se dostává do významového
kontaktu se stávající školní halou a vytváří záměrný koridor na
sportovní plochy. Nová stavba převezme i potřebu nových
servisních funkcí pro venkovní hřiště: šatny i hygienické
zázemí, kontrolu provozu atp. Prostor mezi halami se tak stane
univerzální pasáží umožňující setkávání i rozptyl návštěvníků
různě strukturovaného území.
Nadhledová perspektiva půdorysu sportovní haly
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