
Jestliže jste zodpovědný za financování, plánování, implementaci nebo řízení vodohospodářské infrastruktury ve městech a
obcích, efektivní hospodaření s vodou bude priorita ve Vaší agendě.

Aquecon, a.s. poskytuje integrovaný soubor technických, projektových a poradenských zkušeností a dovedností, aby zajistil, že
celý proces dodávky vodohospodářské infrastruktury proběhne hladce a efektivn ě ku prospěchu našich klientů.

Náš úspěch je založen na principech udržitelného rozvoje , to znamená, že při výběru nejhospodárnějšího návrhu řešení se
zaměřujeme na ekonomii životního cyklu, efektivitu a spolehlivost .

Naše zkušenosti a expertíza spočívá v komplexním, multidisciplinárním poradenství v oblastech:

� Generelů odvod ňovacích systém ů a distribu čních systém ů pitné vody
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Generel sportovních zařízení
Pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu
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� Generelů odvod ňovacích systém ů a distribu čních systém ů pitné vody
� Projek ční činnosti vodohospodá řské infrastruktury
� Investorské, inženýrské, geodetické činnosti, dota čního poradenství a poradenství v oblasti povod ňové ochrany
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Generel sportovních za řízení - MOTTO

�„Nedostatek tělesného pohybu napomáhá vzniku a rozvoji závažných civilizačních nemocí. Jejich diagnostikování a léčba je díky pokrokům
medicíny stále dokonalejší, ale také dražší. Výdaje společnosti za zdravotní péči rostou k mezi udržitelnosti.“
�„Ke zvratu tohoto nepříznivého vývoje je nezbytné, aby se v populaci zásadně zvýšil podíl spoluobčanů, kteří se díky způsobu života s dostatkem
pravidelného a přiměřeně intenzivního pohybu zdraví déle zachovají.“
�„Předpokladem k dosažení tak náročného cíle je vznik dostatečného počtu komplexních, časově i finančně dostupných, atraktivních zařízení,
která ke zdravému způsobu života s dostatkem pohybu motivují.“

(Generel pohybových zařízení města Brna, 1995)
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Mezinárodní závazky

Plánování odpovídajících pohybových aktivit svěřuje Evropská charta sportu, přijatá
evropskými ministry pro sport v květnu 1992 na Rhodu, do kompetence orgán ů

veřejné moci (čl.4, odst.3), a zavazuje je, „podporovat a ší řit provozování sportu
mezi veškerým obyvatelstvem , ať už jako zálibu ve volném čase nebo k upevnění
zdraví“ (čl.6, odst.1).

Předmět generelu

Předmět generelu sportovních zařízení je vymezen zejména následujícími cíli;

� Zjistit sou časný stav prostorového rozmíst ění sportovních za řízení a jejich
základních charakteristik, které jsou nezbytné pro analýzu (p asport sportovních
zařízení)

� Porovnat vypo čtenou pot řebu ploch se sou časným stavem stávajících za řízení zjišt ěným šet řením v terénu a šet řením u provozovatel ů
(školní t ělovýchova)

�Získat, na základ ě analýzy zjišt ěného deficitu či přebytku porovnávaných ploch, podklad a doporu čení pro návrh nového územního
plánu a pro p řípravu výstavby za řízení jejichž p řínos pro zdraví a zdatnost široké ve řejnosti bude mít nejv ětší efekt.

Metodika zpracování generelu

1) Propo čet pot řeb cvi čebních, užitných a urbanistických ploch , založený na výpočtu rozlohy cvičebních a užitných ploch účelových
jednotek, získaném z urbanistických ukazatelů aktualizovaných v rámci prací na generelu, jež udávají rozlohu území potřebnou k vybavení
města zařízeními pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu.

A to v rozsahu, skladbě a kvalitě odpovídající požadavkům kladeným na tato zařízení z hlediska; rozvíjení zdatnosti jedince, podpory zdraví
populace, motivace obyvatel k pohybové aktivitě, fyziologie sportovní výkonnosti, zákonitostí regenerace tělesných a duševních sil, tělesné
výchovy mládeže na školách, relevantní podoby a struktury těchto zařízení.

2) Pasport stávajících za řízení výkonnostního sportu (zajišťovaného občanskými sdruženími), pohybové rekreace (vykonávané širokou,
neorganizovanou veřejností), školní tělovýchovy (základních, středních a vysokých škol), ověřující stávající stav, zejména rozmístění, počet a
druhovou skladbu uvedených zařízení.

3) Bilance deficitu a p řebytku ploch. Bilance se odvozuje od rozdílů mezi údaji získanými pasportem stávajících zařízení a výpočtem potřeb
cvičebních, užitných a urbanistických ploch, daným hodnotou urbanistických ukazatelů a ekvivalentním počtem obyvatel.
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zařízení)

�Určit pot řebu cvi čebních, užitných a urbanistických ploch pro následující
funk ční typy;

� Výkonnostní sport
� Pohybovou rekreaci
� Školní tělovýchovu


