Aktualizace dokumentace – červen 2020
Odůvodnění zpracování:
Původní studie „Přístavba šaten zimního stadionu a curlingová hala v Jičíně“ z října 2018
byla projednána s vybranými orgány státní správy a několika zainteresovanými subjekty. Na
základě jednání se Střední průmyslovou školou, byla studie doplněna za účelem ověření
možnosti umístění posilovny a tělocvičny ke curlingové hale.
Studie z října 2018 je prezentována v plném textovém a výkresovém znění v následující
části dokumentace.
Dispoziční a architektonické řešení:
Rozšíření je navrženo severním směrem a v cílovém řešení návrh obsahuje curlingovou
dvoudráhu, šatnové zázemí a posilovnu v 1.NP a tělocvičnu, a diváckou tribunu v 2.NP.
Nový návrh plně respektuje stávající otevřená hřiště, navíc by část obvodové zdi curlingové
haly mohla sloužit jako lezecká stěna. Dispoziční řešení využívá středního společného
vstupu s dvojramenným schodiště. V 1.NP (přízemí) je navržena posilovna a dvojice šaten
s malým skladem a recepcí., v 2.NP je pak umístěna obdélníková tělocvična a opět dvojice
šaten s malým skladem. Architektonicky navazuje toto rozšíření na původně navržený
jednoduchý tvar dvojpodlažní stavby s rovnou střechou. Střed objektu je zvýrazněn
balkonem, který jednou polovinou zastřešuje recepci u vstupu v 1.NP. Po ukončení
sezónního provozu curlingu bude hala využívána pro badminton, stolní tenis, squash,
případně pro další aktivity SPŠ.

Napojení na inženýrské sítě, kapacitní údaje:
Napojení na inženýrské sítě zůstává stejné jako u varianty 1, trasy se mírně upravují v
závislosti na umístění objektu.
zastavěná plocha nové části (posilovna, tělocvična): 254,0 m 2
celková zastavěná plocha (curlingová hala, posilovna, tělocvična): 973,2 m 2
obestavěný prostor nové části: 1 861,1 m3
celkový obestavěný prostor: 7 535,1 m3

Odhad investičních nákladů:
halové prostory (curling, posilovna, tělocvična): 6 343,4 m 3 x 3 000 Kč = 19,03 mil. Kč
šatny, občerstvení: 1 191,7 m3 x 8 000 Kč = 9,53 mil Kč
celkové investiční náklady: 28,56 mil. Kč
ceny jsou pouze orientační a jsou uváděny bez DPH

