


 

Sprievodná správa 

Vstupné podklady 
Dôvodom spracovania návrhu je absencia krytých hracích plôch. Žilina momentálne nedisponuje krytou hracou plochou štandardných 

rozmerov 40 x 20m. Okrem kvality chýba aj kvantita. Nedostatočná občianska vybavenosť pre halové športy nedokáže obslúžiť narastajúci počet 
športujúceho obyvateľstva. Navrhované riešenie umožní nielen pokračovať a rozvíjať doterajšie športové činnosti, ale vytvorí priestor aj pre ďalšie: 

� skateboard 
� trial 
� bikros 
� in-line hokej 
� in-line korčuľovanie 
� lakros 
� amatérsky hokej 
� korčuľovania na ľade 
� krasokorčuľovanie 
� lezenie na umelej stene 
� bedminton 
� nohejbal 
� hádzana 

 
Štúdia rieši vytvorenie niekoľkých samostatných plôch so širokou škálou športového zamerania. 

Účel areálu 
Návrh rieši priestorové usporiadanie  a funkčné využitie voľného priestranstva pri Základnej škole na Karpatskej ulici pre športové účely 

a oddych. Vytvorením viacerých športových plôch v jednom areáli sa podstatne otvoria možnosti pre šport širokej verejnosti, nakoľko umiestnenie 
viacerých športových plôch v blízkosti seba dáva predpoklad pre dynamickejší záujem o šport. Ak sa vytvorí viacej možností pre športové vyžitie, je 
tu výrazný predpoklad, že sa zvýši aj záujem o šport, a to hlavne v najohrozenejšej skupine – detí a mládeže. Ponúknutím možnosti zmysluplného 
trávenia voľného času najmä tejto časti populácie, vzniká priestor na pokles miery vandalizmu a kriminality, keďže namiesto bezcieľneho 
potulovania sa, budú mať možnosť športovo sa rozvíjať a efektívne využiť nahromadenú energiu. Vytvorením komplexného športového areálu sa 
otvára väčší priestor i pre rodičov s viacerými deťmi, keďže v jednom areáli budú môcť športovať ich ratolesti venujúce sa rôznym športom. 

Umiestnenie  
Športový areál je situovaný pri Základnej škole na Karpatskej ulici v Žiline, na pozemku v jej okolí (parcelné číslo KN 7845/1), ktorý je 

v súčasnosti nevyužívaný. Pôvodne slúžil pozemok ako športovisko pre spomínanú základnú školu a obyvateľov okolitých bytových domov. 
K tomuto účelu tu bolo vybudované škvarové, asfaltové ihrisko a bežecký ovál. Ani jedno už dnes neslúži svojmu účelu a sú zdevastované.  Areál 
má dobrú dostupnosť na široké okolie. Neďaleko pozemku sú zástavky MHD, susediť bude aj s plánovanou cyklotrasou. 
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Funkčné a technické riešenie 
Hlavným ťažiskom je vybudovanie tzv. multifunkčného športového areálu a pomocného areálu, ktorý doplní chýbajúcu športovú vybavenosť. 
Jednotlivé športové plochy sú situované v spoločnom stavebnom priestore, v dostatočnej vzdialenosti od susediacich obytných domov, tak aby 

sa čo najefektívnejšie zamedzilo rušeniu ich obyvateľov. Povrchy jednotlivých športových plôch sú riešené s ohľadom na účel, ktorému majú slúžiť. 
Zvyšné plochy areálu, ktoré nebudú slúžiť pre šport, je možné využiť na vytvorenie oddychovej resp. obslužnej zóny. 
Športový areál (interiérová časť) sa bude skladať zo šiestich funkčne a športovo vybavených celkov: 

� V prvej hale bude ľadová plocha. Slúžiť bude verejnému korčuľovanie, krasokorčuľovaniu a amatérskemu hokeju. 
� Ihrisko v druhej hale budú lemovať hokejové mantinely a slúžiť bude pre hokejbal, in-line hokej, in-line korčuľovanie a lakros. 

Alternatívne je táto plocha použiteľná aj pre ďalšie halové športy – futsal a florbal. 
� Tretia bude zastrešovať ihrisko štandardných rozmerov 40 x 20m. O jej využitie sa v plnej miere postará futsal a florbal, dva 

najpočetnejšie tímové športy v našom meste, zastúpené aj celonárodných súťažiach. 
� Posledná, štvrtá plocha bude viacúčelová. Pri rôznych variantných využitiach bude rozmerovo postačovať pre 4 bedmintonové ihriská, 

resp. basketbalové ihrisko, volejbalové (a dve bedmintonové) alebo tenisové ihrisko. Po celej kratšej strane a jej rohoch bude 
umiestnená lezecká stena. 

� Pod spoločným obojstranným hľadiskom medzi druhou a treťou hracou plochou bude dostatočný priestor pre bojové športy džudo 
a karate. 

� V prístavbe halovej časti bude tanečná sála určená nielen pre rôzne druhy tanca, ale aj pre pohybovú a kondičnú prípravu športovcov. 
Využitie zvyšnej časti pozemku (exteriér) je limitované vysokotlakým plynovodom, ktorý znemožňuje realizovať v tomto priestore stavby 

trvalého charakteru s pevnými základmi v zemi. SPP distribúcia a.s. ako správca plynovodu, odsúhlasil využitie tohto priestoru na účely 
vybudovania bikrosového,  trialového a skateboardového parku. Jeho realizácia (bikros a trial) si vyžaduje iba prekážky z prírodných materiálov 
dočasného charakteru, bez pevného spojenia so zemou. Športovisko tohto typu v Žiline veľmi chýba. Nadšenci týchto aktivít sú odkázaní na 
využívanie nevhodných priestorov v meste (časté konflikty s príslušníkmi Mestskej polície) alebo svojpomocne vybudovaných prekážok v lesoparku 
Chrasť. Bikros je olympijským športom, premiéru mal na OH v Pekingu 2008. Hlavným stavebným materiálom pre skateboard (umiestnený na 
hranici ochranného pásma plynovodu) bude betón. Takéto technické riešenie je najvhodnejšie pre túto aktivitu nielen po športovej stránke ale aj 
z pohľadu potlačenia nežiaduceho hluku. 

Športový areál bude osvetlený, čím vznikne priestor na využívanie aj vo večerných hodinách. 
Na efektívne a bezproblémové fungovanie športového areálu je potrebné, aby celý areál zastrešovala kompetentná organizácia, 

ktorá by zabezpečovala nielen prevádzku, ale aj vypracovala harmonogram využívania športovísk pre verejnosť, pre súťaže, či iné 
podujatia, dohliadala na bezpečnosť a zároveň by realizovala údržbu areálu. 
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Záver 
Spracovaný návrh približuje možnosti využitia areálu pri Základnej škole na Karpatskej ulici v Žiline vytvorením multifunkčného športového 

areálu. Tento návrh je východiskovým podkladom pre posúdenie predstaviteľmi mesta Žiliny. Má poskytnúť praktický pohľad ako možno doplniť 
akútne chýbajúcu športovú vybavenosť a zhodnotiť nepoužívané priestranstvo vytvorením atraktívneho zázemia pre šport a oddych.  

 
Základné údaje o projekte: 

INTERIÉR: 
Počet krytých hracích plôch: 4 + priestor pre karate a džudo, tanečná sála  
Počet šatní: 14 + ďalšie zázemie  
Zastavaná plocha športovej haly: 6 652 m2  
Zastavaná plocha zázemia: 904 m2  
Celková zastavaná plocha: 7 529 m2 
Hľadiská: 400 divákov  
Ľadová plocha: ihrisko rozmerov 52 x 26 m  
Hokejbal, in-line, lakros : ihrisko rozmerov 52 x 26 m  
Florbal, futsal: ihrisko rozmerov 40 x 20 m  
Viacúčelová hala: plocha rozmerov 35 x 15 m  
Lezecká stena: výška 13 m, plocha 310 m2, 27 trás 
Priestor pre džudo a karate: 240 m2 
Tanečná sála: 120 m2 
Bowling: bezšnúrový, 4 dráhy 
EXTERIÉR: 
Skate park: betónový, plocha 800 m2 
Bikros, dĺžka trate: 300 m 
Športové využitie: 23 športov (lezenie, basketbal, bedminton, volejbal, tenis, nohejbal, džudo, karate, florbal, futsal, hádzana, hokejbal, in-line hokej, 
in-line korčuľovanie, lakros, hokej, korčuľovanie, krasokorčuľovanie, bowling, fitnes, skateboard, bikros, trial)  
 
Viac informácií nájdete na www.sportcentrum.zirafa.sk 
Materiál pripravilo Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina. (www.zirafa.sk)  
v Žiline dňa 15. 04. 2009 
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