STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO
AREÁLU BAZALY V OSTRAVĚ
RENOVATION OF THE FOOTBALL
COMPLEX BAZALY IN OSTRAVA
Pavel Krátký, Hana Šeligová, Lukáš Panna, Pavel Šípek, Tomáš Michalec

Po několikaletých peripetiích byl v Ostravě na místě bývalého fotbalového stadionu Bazaly
postaven nový sportovní areál. Město tím získalo prostor, který nyní slouží pro trénink
i žákovské a dorostenecké turnaje, resp. utkání dospělých v nižších výkonnostních soutěžích,
a hlavně je tak i nadále určen veřejnosti. V článku je podrobně popsán návrh a výstavba
nových betonových konstrukcí – hlavního objektu areálu, pilotových stěn, díky nimž mohly
být hrací plochy v jižní části hlouběji zaříznuty do svažitého terénu a jejichž výstavba byla
mimo jiné ovlivněna i poddolováním území, a úhlových stěn, které vyrovnávají výškové
rozdíly mezi sousedícími plochami.
After several years of vicissitudes, a new sports complex was built in Ostrava on the site
of the former Bazaly Football Stadium. The city thus gained a space that is now used
for training as well as novice and youth tournaments, or adult matches in lower levels
respectively, and most importantly it is still intended for the public. The article describes in
detail the design and construction of new concrete structures – the main object of the area,
pile walls, thanks to which the playing areas in the southern part could be cut deeper into
the sloping terrain and whose construction was influenced by mining, and retaining walls
that balance height differences between adjacent surfaces.
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