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ABSTRAKT  

 

P!edm"tem mé diplomové práce je !e#ení rekonstrukce pavilonu „B“ Brn"nského v$stavi#t", 
kter$ se nachází na ulici K!i%ovského v blízkosti brány &íslo 4. Nové funk&ní vyu%ití objektu 
bude multifunk&ní sportovní hala. Toto vyu%ití bylo stanoveno na základ" komplexního 
urbanisticko– architektonického návrhu, kter$ byl v rámci specializovaného ateliéru v zimním 
semestru #kolního roku 2017/ 2018 vypracován. 
 

V rámci studie rekonstrukce je po&ítáno s vytvo!ením nové vn"j#í obálky v&etn" p!edsazené 
fasády tvo!ené z ocelové nosné konstrukce a polykarbonátov$ch polopr'hledn$ch desek. 
Dále jsou navrhnuty vnit!ní dispozice, které odpovídají nové funk&ní náplni budovy. Jsou zde 
vytvo!eny prostory pro halové sporty, tribuny, hygienické zázemí, #atny, provozní prostory, 
bary, st!e#ní wellness, &i venkovní sportovní plochy, které se nachází na st!e#e budovy. P!i 
rekonstrukci byl kladen velk$ d'raz na vyu%ití stávajících zajímav$ch konstruk&ních &i 
technologick$ch !e#ení, které se v objektu nachází. Nap!íklad je vyu%it stávající halov$ 
mostov$ je!áb, kter$ slou%í jako nosi& multimediálního sportovního LED ukazatele.    

 

KLÍ!OVÁ SLOVA  

 

multifunk&ní sportovní hala, rekonstrukce, p!edsazená fasáda, polykarbonátová deska, 
mostov$ je!áb, ulice K!i%ovského, brána &íslo 4 

 

ABSTRACT  

 

The theme of my diploma thesis is reconstruction of old exhibition hall “B” of BVV Trade 
Fairs Brno which is located at K!i%kovského street near BVV gate no. 4. The exhibition hall 
is converted to multifunctional sports hall. This function is result of complex urban 
analysis, which was theme of winter semester thesis of the academic year 2017/2018. 
 
The exhibition hall gets a new curtain wall facade. Curtain wall sustains of steel 
construction and semi-transparent polycarbonate panels. The study converts rooms 
according to new usage of the hall. There are smaller halls for indoor sports, dividable 
central hall, tribunes, bars, locker rooms, roof wellness and outdoor multifunctional 
playgrounds at the roof of the hall. The study takes advantage of uncommon technical 
solutions of the hall. For example bridge crane which is newly used as carrying 
construction for LED multimedia cube. 

 

KEYWORDS 

 

multifunctional sports hall, reconstruction, curtain wall facade, polycarbonate board, 
bridge crane, krizovsky street, gate number 4  
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Úvod:  

 

Brn!nské v"stavi#t! oslaví v tomto roce 90. v"ro$í vzniku. Návrat v"stavi#t! do vlastnictví m!sta 

Brna a zásadní zm!ny ve v"stavnictví vy%adují nov" komplexní pohled na cel" areál BVV, kter" je 

jedním z nejcenn!j#ích území ve m!st!. V rámci specializovaného ateliéru, kter" p&edcházel 

samotné diplomové práci, bylo &e#ení urbanistického generalu v$etn! vazeb na okolní m!stskou 

strukturu – Riviéru, Anthropos, vodárnu, Masarykovu $tvr', Mendlovo nám!stí a Univerzitní kampus 

Bohunice. Cílem tedy byl návrh uceleného urbanisticko-architektonického komplexu stávajících, 

renovovan"ch a nov"ch objekt( s r(zn"mi funkcemi pro v"stavnictví, kongresy, sport, rekreaci, 

volno$asové aktivity a dal#í mo%né funkce ze zásobníku funkcí. Na základ! proveden"ch pr(zkum( 

a rozbor( stávajícího stavu byl vypracován komplexní urbanisticko– architektonick" koncept 

revitalizace místa a jeho Genia loci. 

 

V rámci diplomové práce je &e#en konkrétní objekt, pavilon „B“ Brn!nského v"stavi#t!, kter" v rámci 

specializovaného ateliéru dostal nové funk$ní vyu%ití, a to konkrétn! multifunk$ní sportovní halu. 

Je tedy &e#ena celková rekonstrukce objektu, v$etn! prostoru kolem budovy, funk$ního vyu%ití, 

vnit&ních dispozic, technick"ch inovací, hospodárnosti energií a vn!j#ího i vnit&ního vzhledu. Objekt, 

kter" byl zkolaudován v roce 1958, a pro#el zásadní rekonstrukcí v roce 1984, je tedy celkov! 

zmodernizován, aby mohl slou%it jak obyvatel(m m!sta Brna, tak obyvatel(m nové residen$ní 

$tvrti, která v rámci specializovaného ateliéru vznikla v oblasti dne#ního velodromu a Riviéry.  
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  1.2 Urbanistické "e#ení 
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  1.5 Konstruk!ní a materiálové "e#ení 
  1.6 Ekologické aspekty návrhu 
  1.7 Základní v$m%ry  
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1.1! Vymezení a ú!el stavby 

  

  Brn%nské v$stavi#t% oslaví v tomto roce 90. v$ro!í vzniku. Návrat v$stavi#t% do 

vlastnictví m%sta Brna a zásadní zm%ny ve v$stavnictví vy'adují nov$ komplexní pohled na 

cel$ areál BVV, kter$ je jedním z nejcenn%j#ích území ve m%st%. V rámci specializovaného 

ateliéru, kter$ p"edcházel samotné diplomové práci, bylo "e#ení urbanistického generalu 

v!etn% vazeb na okolní m%stskou strukturu – Riviéru, Anthropos, vodárnu, Masarykovu 

!tvr(, Mendlovo nám%stí a Univerzitní kampus Bohunice. Cílem tedy byl návrh uceleného 

urbanisticko-architektonického komplexu stávajících, renovovan$ch a nov$ch objekt) 

s r)zn$mi funkcemi pro v$stavnictví, kongresy, sport, rekreaci, volno!asové aktivity a dal#í 

mo'né funkce ze zásobníku funkcí. Na základ% proveden$ch pr)zkum) a rozbor) 

stávajícího stavu byl vypracován komplexní urbanisticko – architektonick$ koncept 

revitalizace místa a jeho Genia loci. V návrhu musí b$t kladen d)raz na urbanistické 

a architektonické hodnoty areálu, zachování nebo zv$#ení atraktivity urbanisticky 

hodnotného celku nadm%stského v$znamu, stávající dopravní a p%#í napojení areálu 

v$stavi#t%, dostupnost a obslu'nost území (IAD, VHD, cyklo a p%#í doprava), kvalitní ve"ejná 

prostranství s dostatkem zelen%, na jasné provozní odd%lení !ásti areálu otev"ené trvale 

pro ve"ejnost a !ásti slou'ící BVV, bezbariérové u'ívání, na jasnou a p"ehlednou dopravní 

obslu'nost celého areálu, na podmínky pro kapacitní parkování v dob% konání akcí. Návrh 

by m%l spl*ovat ve#kerá po'adavky, které byly stanoveny v zadání specializovaného 

ateliéru. 

 

  V rámci diplomové práce je "e#en konkrétní objekt, pavilon „B“ Brn%nského 

v$stavi#t%, kter$ v rámci specializovaného ateliéru dostal nové funk!ní vyu'ití, a to 

konkrétn% multifunk!ní sportovní halu. Je tedy "e#ena celková rekonstrukce objektu, 

v!etn% ve"ejného prostoru kolem budovy, funk!ního vyu'ití, vnit"ních dispozic, technického 

vybavení, technick$ch inovací, hospodárnosti energií a vn%j#ího i vnit"ního vzhledu. Objekt, 

kter$ byl uveden do provozu v roce 1958, a pro#el zásadní rekonstrukcí v roce 1984, kdy 

k n%mu byla p"istav%na vstupní a spojovací p"ístavba, je tedy v rámci diplomové práce 

celkov% zmodernizován.  Díky této transformaci bude objekt slou'it v rámci celé nové 

urbanisticko – architektonické koncepci nejen obyvatel)m m%sta Brna, ale také 

obyvatel)m nové residen!ní !tvrti, která vznikla na plo#e dne#ního Velodromu, Riviéry 

a p"ilehlého okolí.   

 

1.2! Urbanistické "e#ení 

 

 Celkové urbanistické "e#ení území Brn%nsk$ch veletrh) bylo vypracováno se 

z"etelem na po'adavky vypsané spole!ností BVV (viz. vymezení a ú!el stavby) a na 

samotné limity daného území. P"ed návrhem byl vypracován problémov$ v$kres, kter$ 

z"eteln% popisuje limity dané lokality. Dále byla zpracována anal$za v$voje BVV, kde je 

popsán historick$ v$voj celého areálu. Dal#í d)le'itou anal$zou pro samotn$ koncept a 

posléze i návrh byla anal$za dopravy. 

  

 D)le'ité pro základní koncept urbanistického "e#ení bylo vymezení památkov% 

chrán%n$ch objekt), které budou nadále sou!ástí BVV. Nemén% d)le'ité bylo takté' 

vymezení chrán%n$ch pohledov$ch os, chrán%n$ch ve"ejn$ch prostranství a hodnotn$ch 
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objekt), které budou takté' zachovány, nebo modifikovány. Z takto vymezen$ch prvk) 

vznikla základní ideová konstrukce.  

  

 Hlavní my#lenka konceptu je propojení ulice Hlinky, a tudí' i celé Masarykovy !tvrti, 

nejen se sou!asn$m areálem BVV, ale hlavn% s Riviérou u "eky Svratky. Proto vzniká nov$ 

hlavní ve"ejn$ prostor (park), kter$ prochází od sou!asné zastávky MHD V$stavi#t% vstup 

G2, p"es chrán%n$ prostor p"ed záme!kem, a' po Riviéru a tím zcela jasn% definuje nové 

rozd%lení areálu na ve"ejnou a neve"ejnou !ást. Tento ve"ejn$ prostor je dále napojen na 

ulici Hlinky, kde se po!ítá s její celkovou rekonstrukcí. Dal#ím st%'ejním prvkem konceptu 

je dopln%ní památkov% chrán%né osy hlavního vstupu BVV a Riviéry. Touto osou je nov% 

jasn% definováno území v oblasti b$valého velodromu a je jí i dopln%no území v oblasti 

riviéry. Nov$ hlavní vstup do areálu BVV je v konceptu navrhnut v ose pavilonu „Z“ k ulici 

Hlinky. Zde bude p"ebudována zastávka MHD Lipová, aby mohl vzniknout nov$ 

reprezentativní hlavní vstup, kde bude sídlit i vedení BVV. D)le'itá je nov% i osa mezi 

sou!asn$m pavilonem „C“ a pavilonem „E“, která je ozrcadlena p"es osu pavilonu „Z“ a tím 

vzniká nov$ hlavní vstup pro náv#t%vníky, kte"í p"ijí'dí na veletrhy osobními automobily.  

V západní !ásti areálu BVV je koncep!n% po!ítáno se servisním zázemím pro BVV. 

Ve volném míst% mezi sjezdem z Pra'ské radiály do areálu BVV a ulicí Bauerova, je p"ipraven 

prostor pro po'ární stanici. Tento prostor plo#n% odpovídá p"esn% po'adavk)m HZS 

Jihomoravského kraje.  

 

 Základní architektonicko – urbanistick$ koncept tedy vychází z památkové ochrany, 

památkov% chrán%n$ch pohledov$ch os a d)le'it$ch ve"ejn$ch prostranství. Dále vychází 

z anal$zy v$voje budoucích veletrh), která byla zpracována BVV. Hlavní ideou je propojení 

celého areálu s okolním územím a zp"ístupnit ho z velké !ásti ve"ejnosti tak, aby se 

Brn%nské veletrhy staly nedílnou sou!ástí 'ivota v Brn%. Pro docílení v%t#í koncentrace lidí 

v areálu je zde navr'ena bytová zóna, její' atraktivita je zalo'ena na propojení s riviérou 

a "ekou. Tímto zp)sobem je v konceptu po!ítáno s o'ivením 'ivota, obchodu, slu'eb 

a pracovních p"íle'itostí v této oblasti. Samotn$ nov$ areál BVV je situován v západní !ásti 

sou!asného areálu, kde je vhodn% napojen na Pra'skou radiálu a takté' na VMO (velk$ 

m%stsk$ okruh m%sta Brna), pro lep#í obsluhu celého areálu. V#echny tyto koncep!ní 

my#lenky respektují po'adavky na plochy od BVV.  

 

 Urbanistické "e#ení kolem samotného objektu, kter$ je p"edm%tem diplomové 

práce, do zna!né míry vychází z celkového urbanistického "e#ení. Kolem sportovní haly byly 

navr'eny nové ve"ejné zpevn%né plochy, které umo'ní lep#í p"ístup velkému objemu 

náv#t%vník) do budovy, jak ze západní, tak z v$chodní strany. Západní vstup navazuje na 

hlavní urbanistickou p%#í osu z b$valého hlavního vstupu BVV k Rivié"e. Ze severní a ji'ní 

strany jsou navrhnuty zpevn%né obslu'né komunikace, které umo'*ují najetí zásobovacích 

automobil) k p"íslu#nému vchodu do objektu, a( u' slu'ebního, !i ve"ejného. Byl také 

p"e"e#en ve"ejn$ prostor p"ed severozápadním vstupem do objektu, kter$ takté' slou'í pro 

náv#t%vníky baru, kter$ se nachází uvnit" budovy. Podél ulice K"i'ovského se nachází kolmá 

parkovací stání, kde bude vy!len%no 5 parkovacích stání pro zam%stnance vedení 

a speciální hosty sportovní haly.  
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1.3! Architektonické "e#ení 

 

 Základní my#lenka konceptu spo!ívá v ponechání zásad provozního rozd%lení 

celého pavilonu B. Hlavní v$stavní prostor bude ponechán a p"izp)soben pro hlavní 

sportovní plochu v!etn% umíst%ní mobilních tribun. Ji'ní a severní !ást, která v dne#ní dob% 

slou'í k provoznímu zázemí bude ponechána ke stejnému ú!elu i v novém návrhu. V ji'ní 

!ásti se tedy budou nacházet wc pro diváky, #atny, sprchy s wc a um$várnou a cvi!ební 

sály. V severní !ásti se bude nacházet provozní zázemí, kancelá"e, meeting room a bar, 

kter$ bude rozd%len na spodní a horní VIP !ást. Ve t"etím pat"e, kde doposud byla pouze 

v$stavní nebo p%#í galerie, bude rozvinut koncept multifunk!ní sportovní haly. Nachází se 

zde sály pro fitness a posilování, volné sály pro r)zné pohybové sporty v!etn% tance, boxy 

pro squash, badminton, nebo ping pong. Plocha objektu je obohacena o p)dorys st"echy, 

kde se nov% budou nacházet dva zmen#ené tenisové kurty, st"e#ní letní bar a objekt 

wellness, kter$ bude rozd%len na vnit"ní a venkovní !ást. V objektu bude ponechána 

stávající mostní dráha s je"ábem. Ten bude modifikován pro osazení multimediální LED 

kostky ur!ené k promítání záznam) !i pr)b%'n$ch v$sledk) b%hem sportovních utkání. Dále 

budou na této dráze osazeny pr)vlaky, s kter$mi bude mo'no pohybovat po mostovce, na 

kter$ch budou umíst%ny rampy pro osv%tlení, nebo úchyty pro napínání d%lících sítí. 

 

 Architektonické "e#ení vn%j#í fasády odkazuje na objemové ztvárn%ní objektu p"ed 

jeho rekonstrukcí. Rekonstrukce prob%hla v roce 1984 a k objektu byla p"istav%na vstupní 

!ást.  Fasádu objektu tvo"í p"edsazená pozinkovaná ocelová konstrukce, ke které jsou 

p"ikotveny polykarbonátové desky. Tato fasáda neslou'í pouze celkovému vzhledu, ale je 

na ni mo'no promítat nap"íklad logo objektu „B sport“, termíny konání r)zn$ch sportovních 

akcí, anebo je mo'né promítat 'ivé vysílání ze sportovních utkání, která se v hale konají.  

  

 Vnit"ní architektonické "e#ení bylo takté' inspirováno vzhledem z p"ed 

rekonstrukce. Jsou pou'ity omítky bílé barvy. Pro rozd%lení dispozic jsou pou'ity zd%né 

p"í!ky, p"í!ky z copilitu, anebo sklen%né p"í!ky. Dominujícím prvkem hlavního prostoru jsou 

mobilní tribuny, které jsou oblo'eny protipo'ární d"ev%nou d$hou, která navozuje 

v$jime!nou atmosféru v hale.  

 

1.4 Dispozi!ní "e#ení 

 

 V prvním nadzemním podla'í se nachází na západní stran% hlavní vstup do objektu. 

Ten je umíst%n na hlavní p%#í ose areálu. P"es zapu#t%né záv%t"í je vstup do zádve"í, kde je 

umíst%na recepce.  Odtud je mo'nost jít p"ímo na tribuny nebo do zázemí (#atny), pomocí 

schodi#(, v$tah) !i eskalátor). V ka'dém z roh) objektu (!ty"i místa) se nachází wc pro 

diváky v!etn% imobilních. Na tento prostor navazují ji' zmín%né vertikální komunika!ní 

schodi#t% v!etn% v$tah).  Na ji'ní stran% se dále nachází #atny pro sportovce v!etn% 

um$váren, sprch a wc, #atny pro rozhod!í v!etn% um$várny, sprch a wc, a místnost pro 

léka"e (ambulance). V severní !ásti se nachází servisní !ást objektu, která obsahuje #atny 

pro zam%stnance, denní místnost pro zam%stnance, chodby, dílnu, sklady, ná"a+ovnu 

a v$m%níkovou stanici.  
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 Druhé nadzemní podla'í se nachází pouze na ji'ní a severní !ásti objektu. Ji'ní !ást 

stejn% jako v prvním nadzemním podla'í obsahuje #atny pro sportovce v!etn% um$váren, 

sprch a wc. V severní !ásti se nachází wc, kancelá" "editele, která obsahuje sekretariát, 

hlavní kancelá", zasedací místnost, sklad a kuchy*ky, a v neposlední "ad% t"i meeting room, 

pro sportovní kluby.  

 

 V t"etím nadzemním podla'í, krom% vertikálních komunika!ních ploch a wc 

umíst%n$ch v severozápadním a severov$chodním rohu objektu se nachází #atny pro 

imobilní v!etn% wc, um$várny a sprch, dva cvi!ební sály, fitness centrum, rozd%lené na dva 

hlavní sály a cvi!ební sál. Dále se zde nachází bar, kter$ obsahuje plochu pro sezení, bar, 

zázemí pro p"ípravu jednoduch$ch pokrm) (kuchyn%, p"ípravna, sklady a sklad odpadk)) a 

zázemí pro zam%stnance v!etn% #atny a sprch, které jsou rozd%leny na mu'skou a 'enskou 

!ást. Ve v$chodní !ásti t"etího nadzemního podla'í jsou navrhnuty kóje pro sporty jako je 

squash, badminton a ping pong.  

 

 ,tvrté nadzemní podla'í se stejn% jako druhé nadzemní podla'í rozléhá pouze 

v severní a ji'ní !ásti. V ji'ní se nachází pouze vertikální komunikace, v$tah a místnost pro 

vzduchotechniku. V severní !ásti se nachází místnost pro vzduchotechniku a schodi#t% 

s v$tahem, kter$ je napojen p"es chodbu do sky baru, kter$ se nachází p"ímo nad barem ve 

t"etím nadzemním podla'í. Tento prostor je mo'né pomocí posuvn$ch st%n rozd%lit na t"I 
samostatné úseky, anebo m)'e vytvo"it jeden velk$ sál. Uprost"ed se nachází bar a je zde 

i p"ístup pomocí schodi#t% o patro ní'e.  

 

 Z pátého nadzemního podla'í je p"ístup na st"echu objektu. V severozápadní !ásti 

se nachází schodi#t% s v$tahem a sklady. Odtud je mo'né vejít na dva tenisové kurty, které 

se nachází na st"e#e objektu. V jihozápadní !ásti se nachází schodi#t% s v$tahem, wc pro 

náv#t%vníky a sklad. V ji'ní !ásti je st"e#ní bar, kter$ bude v provozu v letních m%sících, je 

zde navrhnuto posezení na lehátkách, matracích, !i zahradních k"eslech a cel$ prostor je 

dopln%n o zele*. V jihov$chodní !ásti ústí vertikální komunikace do wellness. Tento prostor 

obsahuje recepci, masérsk$ salón, zázemí pro zam%stnance, #atny rozd%lené na mu'skou 

a 'enskou !ást, jejich samostatné hygienické zázemí v!etn% zázemí pro hendikepované. 

Dále je zde vnit"ní wellness, které obsahuje sauny, sprchy, ochlazovací bazénky, teplou 

láze* pro nohy, ví"ivky a odpo!ívárnu s lehátky. Z vnit"ní !ásti wellness je mo'né vejít i do 

venkovní !ásti, která obsahuje sauny, ví"ivky, odpo!ívárnu a bar. Cel$ tento prostor je 

dopln%n o vhodnou zele*.  

 

1.5 Konstruk!ní a materiálové "e#ení 

 

 V rámci rekonstrukce dojde k sanaci stávajícího obvodového plá#t% jak zd%ného, 

tak ve#ker$ch sklen%n$ch ploch. Dále dojde k sanaci konstrukce ploché st"echy.  V interiéru 

budou odstran%ny ve#keré vnit"ní d%lící p"í!ky, které momentáln% v objektu jsou. Budou 

takté' asanovány n%které !ásti konstrukce podlah, podhledy a ve#keré omítky. Objekt bude 

odstrojen na hlavní nosn$ skelet, kter$ tvo"í ocelové sloupy a pr)vlaky, a 'elezobetonové 

stropní desky.  
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 Nová obálka budovy bude vyhotovena z moderních materiál) tak, abychom docílili 

co nejni'#ích tepeln$ch ztrát a eliminovali v#echny mo'né tepelné mosty, které na objektu 

byly, nebo by mohly potenciáln% vzniknout. V#echny architektonické i technické detaily 

budou této skute!nosti maximáln% p"izp)sobeny. Obálka budovy bude tvo"ena kombinací 

obvodového fasádního systému Schücko a zd%ného systému Ytong, kter$ bude zateplen 

z vn%j#í strany kontaktním zateplovacím systémem. Konstrukce ploché st"echy bude 

takté' z nov$ch skladeb a materiál) tak, aby nám v nejkriti!t%j#ích místech spl*ovala 

prostupy tepla dle normy ,SN. T%mito opat"eními minimalizujeme tepelné úniky zevnit" 
budovy, !ím' #et"íme náklady na vytáp%ní objektu. Dále bude na st"e#e provedena nová 

pokládka st"e#ní krytiny pro ploché st"echy (hydroizolace), tak abychom zamezili vnikání 

de#(ové vody do objektu. Pou'ijeme nové moderní materiály, dle p"edepsan$ch technologií, 

aby nám vznikla dokonalá odvoditelná plocha. Na tuto plochu pak naneseme poch)zí vrstvy, 

a( u' terasové mod"ínové palubky, anebo venkovní sportovní plochy z um%lého povrchu. 

Z fasádního systému Schücko by byly vyhotoveny sv%tlíky jak na úrovni pátého 

nadzemního podla'í, tak i na st"e#e objektu. Díky tomuto systému bychom eliminovali velké 

tepelné ztráty, které objekt vykazuje v sou!asnosti. 

 

 Fasádu budou tvo"it polopr)hledné polykarbonátové dílce, které budou kotveny do 
pozinkované ocelové konstrukce z uzav"en$ch profil). Tyto profily budou kotveny k nosné 
obálce budovy (zdící systém Ytong, stropní konstrukce). Pro eliminování tepeln$ch most) 
budou pr)"ezy v#ech profil) v kritick$ch místech vypln%ny tepeln% izola!ní p%nou. Ocelová 
pozinkovaná nosná konstrukce je navrhnuta po konzultaci se statikem ocelov$ch 
konstrukcích. Jednotlivé díl!í profily v#ech prvk) v!etn% spoj) by byly up"esn%ny a' po 
podrobném statickém v$po!tu, kter$ není p"edm%tem architektonické studie. Statick$ 
v$po!et by se provedl a' v dal#ích stupních projektové dokumentace.    
 
 V interiérech budou dle návrhu vystav%ny nové st%nové konstrukce, které budou 

p"evá'n% zd%né anebo z copilitu. Pouze v místech sportovi#( (h"i#t% na squash, sály atd.) 

budou pou'ity sklen%né st%nové systémy s odolností na nárazy. V místech sportovních 

ploch bude stávající konstrukce podlahy asanována a bude nahrazena novou odpru'enou 

vyh"ívanou podlahou, která bude vyhovovat standard)m pro sportovní haly. V#echny 

provozní místnosti s mokr$m provozem (#atny, sprchy, wc) budou realizovány s velmi 

vysok$mi nároky na neprostup vody do konstrukce. Dále zde budeme dbát na 

protiskluznost finálních podlahov$ch krytin.  

 

 Na st"e#e objektu se nachází nové p"ístavby, které budou konstruk!n% vytvo"eny 

ze systému KOMA Modular. To znamená, 'e se bude jednat o ocelové modulové bu*ky, 

které budou na plochu st"echy dopraveny za pomocí autoje"ábu a budou ukotveny k st"e#ní 

konstrukci závitov$mi ty!emi na chemickou kotvu.  

 

1.6 Ekologické aspekty návrhu 

 

 V rámci rekonstrukce je stávající obálka budovy nahrazena novou, která nejen 'e 

spl*uje normu ,SN 73 0540-4 tepelná ochrana budov, ale tato obálka je navrhnuta tak, a 

z takov$ch materiál), aby byla hospodárnost vytáp%ní v objektu co mo'ná nejlep#í. Vytáp%ní 

je zde "e#eno novou v$m%níkovou stanicí, která je napojena na parovod BVV. Je zde 



PR&VODNÍ ZPRÁVA 7 

navrhnuto vytáp%ní v kombinaci s podlahov$mi konvektory, podlahov$m vytáp%ním a 

vzduchov$m vytáp%ním.  

 V rámci rekonstrukce je i navrhnut princip hospodárnosti s de#(ovou vodou. Tato 

voda bude jímána do nádr'e, kde bude upravována a p"e!erpávána do nádr'e pro 

zavla'ování zelen% kolem objektu a zelen% na st"e#e objektu. ,ást de#(ové vody bude 

p"e!erpávána do nádr'e, kde bude upravována na pitnou vodu. Tato voda se bude poté 

moct vyu'ívat na splachování wc, do sprchy, anebo bude !erpána do zásobník) na oh"ev 

teplé vody. 

 Pro oh"ev teplé u'itkové vody se bude vyu'ívat kombinace teplého média 

z v$m%níkové stanice a solárních kolektor), které jsou umíst%ny na st"e#e objektu.     

  

1.7 Základní v$m%ry (plocha pozemku, zastav%ná plocha, celková u&itková plocha,   

 obestav%n$ prostor) 

  

 Plocha pozemku       11 240 m2 

 Zastav%ná plocha         8 805 m2 

 Celková u'itná plocha        18 875 m2 

 Obestav%n$ prostor                  195 470 m3 

 Maximální kapacita divák)        2 500 divák) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záv!r 

  
V!sledkem mé práce je komplexní návrh rekonstrukce pavilonu „B“ Brn"nského v!stavi#t" 
v rozsahu architektonické studie, která $e#í prostor kolem objektu, jeho celkové funk%ní vyu&ití 
v%etn" provozu, vn"j#í fasádu, vnit$ní dispozice, návrh materiál' v interiéru i exteriéru. 
Funk%ní vyu&ití odpovídá mo&nostem objektu na jeho novou adaptaci. Dále také vypl!vá 
z urbanistického konceptu, kter! byl v rámci specializovaného ateliéru v zimním semestru 
2017/2018 v dané lokalit" navr&en.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brn" dne 16. 5. 2018    

         ……………..……………………. 
         Vypracoval: Tomá# Knot  
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 P!edm"tem mé diplomové práce je !e#ení rekonstrukce pavilonu „B“ 
Brn"nského v$stavi#t", kter$ se nachází na ulici K!i%ovského v blízkosti brány 
&íslo 4. Nové funk&ní vyu%ití objektu bude multifunk&ní sportovní hala. Toto 
vyu%ití bylo stanoveno na základ" komplexního urbanisticko– 
architektonického návrhu, kter$ byl v rámci specializovaného ateliéru v zimním 
semestru #kolního roku 2017/ 2018 vypracován. 

V rámci studie rekonstrukce je po&ítáno s vytvo!ením nové vn"j#í obálky 
v&etn" p!edsazené fasády tvo!ené z ocelové nosné konstrukce 
a polykarbonátov$ch polopr'hledn$ch desek. Dále jsou navrhnuty vnit!ní 
dispozice, které odpovídají nové funk&ní náplni budovy. Jsou zde vytvo!eny 
prostory pro halové sporty, tribuny, hygienické zázemí, #atny, provozní 
prostory, bary, st!e#ní wellness, &i venkovní sportovní plochy, které se nachází 
na st!e#e budovy. P!i rekonstrukci byl kladen velk$ d'raz na vyu%ití stávajících 
zajímav$ch konstruk&ních &i technologick$ch !e#ení, které se v objektu 
nachází. Nap!íklad je vyu%it stávající halov$ mostov$ je!áb, kter$ slou%í jako 
nosi& multimediálního sportovního LED ukazatele.    



 
 

v  
 

 

The theme of my diploma thesis is reconstruction of old exhibition hall “B” of 
BVV Trade Fairs Brno which is located at K!i%kovského street near BVV gate 
no. 4. The exhibition hall is converted to multifunctional sports hall. This 
function is result of complex urban analysis, which was theme of winter 
semester thesis of the academic year 2017/2018. 
 
The exhibition hall gets a new curtain wall facade. Curtain wall sustains of 
steel construction and semi-transparent polycarbonate panels. The study 
converts rooms according to new usage of the hall. There are smaller halls 
for indoor sports, dividable central hall, tribunes, bars, locker rooms, roof 
wellness and outdoor multifunctional playgrounds at the roof of the hall. The 
study takes advantage of uncommon technical solutions of the hall. For 
example bridge crane which is newly used as carrying construction for LED 
multimedia cube. 

 

 
  

multifunk&ní sportovní hala, rekonstrukce, p!edsazená fasáda, 
polykarbonátová deska, mostov$ je!áb, ulice K!i%ovského, brána &íslo 4 
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multifunctional sports hall, reconstruction, CURTAIN WALL facade, 
polycarbonate board, bridge crane, krizovsky street, gate number 4  
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