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Vstupná hala
529 m2 (plocha prízemia)
Hlavný nástup športového komplexu Cassosport tvorí vstupná hala na dvoch úrovniach.
Na prízemí sa nachádza recepcia, obchody a veľkokapacitné hygienické zariadenia pre verejnosť. Táto úroveň je
zároveň hlavným komunikačným uzlom, odkiaľ sa dostávame do ostatných priestorov športového komplexu (športové
plochy, obchody, reštaurácia, kluby, šatne).
Na poschodí sú situované služby rýchleho občerstvenia (nad vstupným schodiskom). Po stranách vstupnej haly sa
nachádzajú konferenčné priestory.
Viacúčelová športová hala
4027 m2
Ústredným priestorom komplexu Cassosport je viacúčelová športová hala s možnosťou vytvorenia plôch pre rôzne
športové a kultúrno-spoločenské akcie (ľadový hokej, basketbal, sálový futbal, hádzaná, tenis, koncerty, plesy, výstavy a
iné), viď schematické zobrazenie plochy využitia halového priestoru.
Výsuvné tribúny sú sprístupnené z galérie na úrovni prvého poschodia. Priestory VIP boxov a balkóna sa nachádzajú
v úrovni nad galériou.
prízemie
2686 m2
galéria
955 m2
VIP boxy
386 m2

telocvične
šatne
reštaurácia
salónik
kuchyňa
strešné záhrady
administratíva
komunikácie
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Športové obchody, bowling 2821 m2 max. kapacita osôb 5500
Športový obchod je situovaný pozdĺž viacúčelovej športovej haly, v jednej línii s navrhovanou štvorprúdovou
komunikáciou, v severnej časti športového komplexu. Má nezávislý vstup a vlastný komunikačný systém, napojený
na komplex. Predajné priestory sú umiestnené na prízemí a na prvom poschodí. Na druhom poschodí sa nachádza
multifunkčný priestor s kaviarňou, štyrmi bowlingovými dráhami a biliardovými stolmi.
obchodné priestory 1861 m2
bowling
960 m2
4

Športová dvojhala
2174 m2
Nachádza sa v juhozápadnej časti komplexu. Tvoria ju dve multifunkčné hracie plochy, určené pre sálový futbal,
tenis., basketbal, atď. Súčasťou dvojhaly je i športový bar s výhľadom na športové plochy.
5

Bedmintonová hala
686 m2
Súčasťou každého zo štyroch bedmintonových ihrísk je oddychová kója so stolmi a stoličkami, ktorá môže byť
doplnená malým tribúnovým sedením v prípade iného využitia haly, napr. na minifutbal, basketbal alebo tenis.
Priestor na aerobic
230 m2
Nachádza sa medzi bedmintonovou a veľkou športovou halou a je priamo prepojený s bedmintonovou halou (v
prípade aerobic maratónu možnosť vytvorenia spojeného priestoru).
7

Detská telocvičňa
151 m2
Je situovaná v „srdci“ športového komplexu, s vizuálnym kontaktom do priestoru aerobicu a športovej dvojhaly. Je
určená najmä na športové aktivity detí (resp. rodičov a detí) počas doby, keď sa rodič môže venovať vlastným športovým
aktivitám. Budú sa tu nachádzať plochy pre gymnastiku, tanec, hracia plocha na futbal, hokej, i detské preliezačky.
8

Golf klub a posilňovňa
580 m2
Tieto prevádzky sú situované do samostatného traktu medzi dvojhalou a veľkou halou. Na prízemí je umiestnený
golf klub, ktorého súčasťou budú tri golfové simulátory a cvičné odpalisko. Súčasťou klubu bude bar, slúžiaci potrebám
golfového klubu
i dvojhaly.
golf klub
327 m2
posilňovňa
253 m2
9

Polyfunkčná budova
2736 m2
Je situovaná do malého námestia, nachádzajúceho sa na východnej strane športového komplexu. Má dva nezávislé
vstupy, jeden z hotelovej časti a druhý s vlastnou recepciou. V prízemnej časti je osem šatní s vlastnými sprchami.
V suteréne je umiestnená sála s troma boxami pre stolný tenis a telocvičňa určená na gymnastiku a bojové športy. Na
prvom poschodí sa nachádza reštaurácia s kapacitou 100 osôb, s tanečným parketom, malým salónikom, strešnou
záhradou a šport pubom. Tretie a štvrté poschodie pozostáva z administratívnych priestorov.

max. kapacita osôb 100
max. kapacita osôb 30

10 Hotel
1618 m
kapacita lôžok 64
Hotelová časť uzatvára malé námestie športového komplexu z južnej strany. Pozostáva z partera, v ktorom sa
nachádza cukráreň, salón krásy, trafika a hotelová hala s kaviarňou. Cez parter prechádza pešia komunikácia, ktorá vedie
od veľkokapacitných parkovísk k výstavnému areálu, nachádzajúci sa západne od športového komplexu. V horných
štyroch podlažiach hotela sú umiestnené apartmány a dvojposteľové izby s lodžiou.
Z hotelovej haly je priamo prístupná prízemná časť polyfunkčnej budovy (šatne) a prvé poschodie hotela je napojené
na priestory reštaurácie.
hotelová hala
67 m2
salón krásy
51 m2
cukráreň
116 m2
kaviareň
107 m2
trafika
13 m2
izby
883 m2
komunikácie
381 m2
11 Rýchle občerstvenie
608 m2
Nachádza sa na druhom poschodí hlavnej vstupnej haly komplexu. Sú tu dve prevádzky rýchleho občerstvenia
s jedálňou a detským kútikom. Po oboch stranách halového priestoru na poschodí sú situované konferenčné priestory.
rýchle občerstvenie
286 m2
konferenčné priestory
231 m2
kaviareň
91 m2
12 Športový pub
168 m2
Súčasťou predpolia viacúčelovej športovej haly je športový pub s kapacitou 70 osôb, s barovým pultom a grilom.
13

6

291 m2
509 m2
223 m2
48 m2
140 m2
304 m2
921 m2
300 m2

Vodný svet

14 Vstupné námestie
Jeho súčasťou sú plochy slúžiace na rozptyl návštevníkov pred športovou halou a hotelovou časťou, ako aj privátne
parkoviská.
parkovisko - autobusy
2
- osobné auta 16
15 Park
Parkový priestor je situovaný južne od hotela a má priamu nadväznosť na parter, kde sa nachádza cukráreň,
kaviareň, salón krásy, atď. V prednej časti parku (bližšie k hotelu) je detské ihrisko s pieskoviskami a preliezkami,
v strednej časti sú rôzne atrakcie (nafukovací hrad, kolotoč, trampolína, BMX dráha) a v zadnej časti je minigolf
s altánkami. Celý park je popretkávaný cestičkami pre malých cyklistov a skejtbordistov.
16 Futbalové ihrisko
Nachádza sa západne od parku, s priamou nadväznosťou na šatne športového komplexu budov. Ihrisko s rozmermi
106x68m môže slúžiť na prípravu vrcholových športovcov, na účely žiackych futbalových zápasov alebo na rekreačný
futbal. Plochu je možné členiť na štyri menšie ihriská (40x20m) pre potreby napr. mestskej ligy a i. Súčasťou ihriska je
tribúna s kapacitou 700 osôb, s vlastnými šatňami a hygienickým zázemím.
17 Cyklisticko-korčuliarska trať
Jej dĺžka je 400m, šírka 3,5m. Obkolesuje park a futbalové ihrisko a je určená najmä potrebám cyklistov a korčuliarov.
Delí sa na tri rýchlostné pruhy. Môže byť predĺžená na okruh cca 700m, okolo celého športového areálu.
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