Popis návrhu rozvoje sportovního areálu Velký Osek
Obec Velký Osek získala po letech zpět do svého vlastnictví prostory fotbalového hřiště. Záměrem je
využít potenciál daných prostor k postupné výstavbě víceúčelového sportovního areálu. Jeho
vybudováním vznikne odpovídající a moderní sportovní zázemí pro potřeby členů sportovních oddílů,
zejména dětí a mládeže, spolků a dále široké veřejnosti v rámci volnočasových aktivit. Vyžití areálu se
předpokládá po celý rok. Sport je významný společenský fenomén a nemá být vždy vnímán jako
vrcholová činnost spojená se ziskem nejcennějších vavřínů, ale má to být především zábava a relaxace.
Multifunkční hřiště bude možné v zimním období přeměnit na kluziště, některé plochy sportovního
areálu budou osvětleny a tím se zajistí využití i během zhoršených světelných podmínek v odpoledních
hodinách na jaře a na podzim. Konání sportovních akcí tak nebude vázáno na omezenou dobu denního
svitu. Bude tím vytvořena dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny cílové skupiny. Po
vybudování areálu budou moci v případě zájmu veřejnosti vzniknout další sportovní týmy, například
malého fotbalu, tenisu, nohejbalu, softbalu atd.
Výstavba víceúčelového sportovního areálu se předpokládá v několika etapách. Postupně bude
vybudováno multifunkční hřiště, pumptrack, lanové centrum, workout (fitness hřiště), dětské hřiště,
prostory pro další míčové sporty, tréninkové hřiště pro fotbal atd. Součástí výstavby samozřejmě bude
také nové zázemí pro sportovce – kabiny, sprchy, toalety a další nutné prostory. Předpokládá se také
vybudování technické budovy, která má sloužit pro umístění provozního materiálu a sportovních
potřeb. Pro zajištění fungování celého areálu se bude muset vyřešit několik aspektů – správce hřiště,
rezervační systém, nakládání s odpady, řád areálu, systém zavlařování atd.

Legenda k obrazové části:

1. Fotbalové hřiště
Rozměry: 110 x 77 m
Povrch: tráva přírodní
Osvětlení: NE
Využití: převážně fotbal

2. Multifunkční hřiště
Rozměry: 44 x 22 m
Povrch: umělá tráva s křemičitým vsypem
Oplocení s nízkým mantinelem o výšce 65 cm
Herní branky: 2 x 3 m
Osvětlení: ANO
Využití: malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, florbal, bruslení

3. Lanové centrum
Rozměry: 35 x 21 m
Povrch: přírodní tráva, umělý povrch
Osvětlení: NE
Využití: lanová pyramida, horolezecké prvky, lanové prvky

4. Work-out (fitness)
Rozměry: 15 x 20 m
Povrch: tráva přírodní, beton
Osvětlení: NE
Využití: cvičení, posilování, rozvíjení kondice a obratnosti
5. Baseball
Rozměry: 63 x 63 m
Povrch: tráva přírodní
Osvětlení: NE
Využití: Baseball, softball, další kolektivní míčové sporty

6. Pumptrack
Rozměry: 40 x 50 x 55 m
Povrch: hliněný (přírodní se stěrkovým povrchem), asfaltový beton
Osvětlení: NE
Využití: jízdní kolo, skateboard, longboard, in-line brusle, koloběžky, dětská odrážedla
7. Tréninkové hřiště na fotbal
Rozměry: 70 x 50 m
Povrch: umělá tráva + nafukovací hala
Osvětlení: ANO
Využití: převážně míčové sporty - fotbal

8. Kabiny a budova restaurace
Rozměry: 55 x 10 m včetně staré zástavby
Využití: zázemí pro sportovce (kabiny, sprchy, toalety, místnost rozhodčích), restaurační činnost

9. Posezení s pergolou
Rozměry: 10 x 10 m
Povrch: beton
Osvětlení: ANO
Využití: zábava

10. Dětské hřiště
Rozměry: 15 x 10 m
Povrch: tráva přírodní, písek
Osvětlení: NE
Využití: zábava pro děti

11. Pétanque
Rozměry: 4 x 15 m
Povrch: kamenná drť a prosívka
Osvětlení: NE
Využití: Pétanque

12. Parkoviště:
Rozměry: 120 x 2 m, 110 x 4 m
Osvětlení: NE
Využití: parkování osobních a dodávkových vozidel, parkování zdarma

13. Technická budova
Rozměry: 7 x 7 m
Využití: kancelář správce, půjčovna vybavení, uložení materiálu a nářadí na správu a údržbu areálu,
uložení sportovních potřeb

Obslužné cesty
Rozměry: 4 m šíře
Osvětlení: NE
Povrch: tráva přírodní, beton

Další aspekty k řešení:
Správce areálu
Prostory pro sezení (odpočinek, fandění)
Řád sportoviště
Rezervační systém
Odpadové hospodářství
Prezentace sportovního areálu (internet, periodika, sociální sítě)
Zavlažování

