
Sportovní areál 
Velké Přílepy

rekonstrukce



CÍL
• rozvoj, podpora sportu a tělovýchovy v obci

•zlepšení a vytvoření podmínek pro volnočasový 
sport dětí, mládeže a všech obyvatel obce



Dílčí cíle:

 rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště

• výstavba rovinky a  sektorů pro skoky a hody/vrhy

• rovinka – více než 3 dráhy o šíři 1,22 m/ 1 dráha

• rekonstrukce – přemístění stávajícího atletického zázemí do 
konce rovinky (rozběh skok daleký)

 výstavba víceúčelového hřiště pro tato sportovní odvětví: tenis, 
basketbal, street basketbal, fotbal, házená, volejbal, 
badminton, stolní tenis a další volnočasové aktivity občanů 

 propojení sportovišť v centru obce zpevněnou cestou

 další rozvoj obce je dle územního plánu (2013, s. 4) - stabilizace 
rezidenčního charakteru obce a posílení přírodně-rekreačního 
potenciálu, zejména v centrální části obce



Historie řešení 
rekonstrukce 
sportovního 
areálu

•2016 - návrh rekonstrukce fotbalového 
hřiště, výstavba atletická rovinka

•2017 - architektonická studie

•2018 - 3 varianty řešení

•2019 - posouzení variant sportovním 
výborem – doporučení vhodné varianty         
k realizaci 



Návrh 2016



Architektonická 
studie 2017



Varianta 1



Varianta 2



Varianta 3



Průběh 
posouzení 
variant 

 Doporučení varianty Sportovním výborem:

 Varianta 3 je nejvhodnější:

 propojuje a ponechává stávající rozměry hřiště se 
zázemím pro atletické disciplíny.

 předpokládá efektivní využití prostoru a vybudování 
dalších sektorů a prostor pro atletiku (atletické disciplíny-
skoky, vrhy, hody).  

 umožňuje vznik prostoru na severovýchodní straně 
areálu a položení tartanu, a rozšíření běžecké rovinky na 
co největší počet drah spolu se zakončením drah jako 
rozběh pro skok daleký na jižní straně. Doskočiště bude 
umístěno mimo rovinku.

 priorita je  rozšíření hygienického zázemí v prostoru 
kabin, zázemí pro občerstvení (bufet), vybudovat sklad 
sportovních potřeb v nově vzniklé tribuně i možného
zázemí pro malé děti v blízkosti hřiště.



Návrh 
usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem 
rekonstrukce sportovního areálu na základě 
varianty 3, tj. rekonstrukce fotbalového 
areálu, vybudování atletické rovinky a 
dalšího atletického zázemí, vybudování 
víceúčelového hřiště a rozšíření hygienického 
zázemí v prostoru kabin, zázemí pro 
občerstvení (bufet), vybudování skladu 
sportovních potřeb v nově vzniklé tribuně, 
zázemí pro malé děti v blízkosti hřiště, 
parkoviště. 

Na základě tohoto záměru bude zahájeno 
poptávkové řízení na projektovou 
dokumentaci.



Za pozornost děkuje Sportovní výbor


