
 

 

 

 

Svitavy, 25. dubna 2018 

 

Sportovní hala a tělocvična Šapitó má nové zázemí 

Unikátní sportovní hala a tělocvična, kterou známe pod názvem Šapito, byla otevřená v roce 2017, 
letos získala nové vstupní zázemí, jehož součástí jsou dvě šatny, sprchy a skladové prostory pro 
ukládání nářadí.  Zázemí je s halou propojené spojovací chodbou a řeší dosud problematické 
využívání záchodů, na které museli žáci přecházet přes místní komunikaci.  
 
Až dosud docházely děti i další sportovci na toalety na nedalekou tribunu stadionu, která se nachází 
za veřejnou komunikací. Při špatném počasí a z hlediska bezpečnosti nešlo o ideální řešení. Žáci 
místních škol se také dosud museli převlékat buď přímo v hale nebo využívat vzdálenější objekt 
tribuny stadionu, což bylo velkou komplikací zejména v zimních měsících. Proto zadalo město už 
v průběhu stavby haly v roce 2017 zpracování projektové přípravy šaten a sociálního zázemí, které 
budou dostavěny v tomto týdnu.  
 
Hygienické zázemí a šatny stejně jako již hotová sportovní hala jsou určené pro žáky svitavských škol 
v rámci tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit, dále jako tréninkové i soutěžní prostory pro 
oddíl atletiky a oddíl florbalu.  
 
Půdorysný rozměr stavby je 28,7 x 5,1 m se zastavěnou plochou 146,5 m2, maximální výška stavby od 
úrovně je 2,8 m. Členěna je na dva prostory šaten (muži a ženy) přístupné ze vstupního zádveří. 
Šatna, která má kapacitu 16 osob, je propojena s hygienickým zázemím, součástí kterého je 
umývárna se sprchami (předsíň) a záchod.  
 
Projekt je realizován z prostředků rozpočtu města Svitavy s podílem spolufinancování  Ministerstvem 
financí ČR pomocí podprogramu nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálních škol. Celkové náklady činí 6,8 milionů korun, z toho je dotace 4,8 milionu a náklady 
města 2 miliony korun, tedy asi 30 % prostředků.  
 
Hala a tělocvična Šapitó s atletickou klopenou trojdráhou a multifunkčním povrchem pro celou řadu 
míčových her, jejíž součástí je sociální zázemí, byla otevřena v roce 2017. Jedná se o unikátní stavbu, 
kterou má město Svitavy v úmyslu přihlásit do soutěže „Stavba roku“.  Díky vyhrazenému půdorysu 
se v původním záměru nabízela pouze nákladná řešení ze zahraničí. Nakonec se zadání ujala 
projekční kancelář ADONIS PROJEKT Hradec Králové, která společně s místní firmou Svitap navrhla 
originální řešení, a to nejen tvarem, díky kterému hala nese název Šapitó, ale také použitými 
technologiemi. Konstrukci tvoří nosníky z ohýbaného hliníku, na které spočívá zateplená textilní fólie. 
Výstavba celé haly stála necelých 34 milionů korun, z nich 28 milionů získalo město z dotace 
ministerstva financí. 
 
Jiří Škrabal, Lucie Macášková 
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