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ABSTRAKT  

Tématem mé práce bylo navrţení sportovně rekreačního areálu v Komárově, jehoţ hlavní 
dominantou je cyklistický stadion. Tato stavba bude plnit funkce moderního stadionu 
ve všech poţadovaných faktorech. Jeho kapacita bude pro 3 000 diváků. Stadion se řadí 
do kategorie staveb, kde forma následuje funkci, kterou je v tomto případě především 
umoţnění kvalitního výhledu na hrací plochu pro velký počet diváků. Vzhled stadionu určuje 
transparentní fasáda s pravidelným rozmístěním betonových sloupů, která umoţňuje okolí 
vidět dění ve stadionu a zároveň poskytuje zajímavé výhledy ven.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

velodrom, Favorit, dráhová cyklistika, atletika  

ABSTRACT  

The topic of my thesis was to design a sports and recreational complex in Komárov. Its main 
landmark is a cycling Stadium. This building will fulfill the functions of a modern Stadium in all 
of the required factors. Its capacity will be for 3 000 spectators. The stadium belongs to the 
category of buildings, where form follows function, which in this case is primarily to allow 
high-quality views of the playing surface for the large number of spectators. Specifies the 
appearance of the stadium facade with a regular deployment transparent concrete columns, 
which allows around to see what is happening in the stadium and at the same time provides 
interesting views.  

KEYWORDS  

velodrome, Favorit, track cycling, athletics  
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ÚVOD 

 

Zadáním práce bylo vypracování architektonicko-urbanistické studie velodromu v nově 

vznikajícím sportovním areálu v Brně Komárově. 

 

Cílem této práce je vytvoření nového objektu pro klub Favorit Brno, který by odpovídal 

poţadavkům na pořádání mezinárodních soutěţí v dráhové cyklistice a zároveň byl 

odpovídajícím zázemím pro tento klub. 

  



VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

 

Jedná se o návrh objektu pro dráhovou cyklistiku, jehoţ zřizovatelem i provozovatelem bude 

cyklistický klub Favorit Brno.  

 

Stavba má slouţit jak k mezinárodním závodům v dráhové cyklistice a dalších kolových 

sportech, tak k běţnému provozu klubu a celého sportovního areálu. 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠNÍ 

 

Území se nachází v jiţní části města Brna na pravém břehu řeky Svratky. Areál zahrnuje 

fotbalové a baseballové hřiště a dráha pro závody BMX, které budou zachovány. Na levém 

břehu řeky je potom nedávno vybudované koupaliště „Biotop“. 

  

Záměrem je vytvořit prostor pro volnočasovou rekreaci celé rodiny - mladých sportovců i 

jejich doprovodu. Proto je zde kromě nově navrţených ploch pro raketové sporty a 

velodromu také dopravní hřiště, skatepark, parcourové hřiště, lezecká stěna a inlajnová 

dráha s cvičnou BMX dráhou. Z důvodu nedostatku ubytovacích kapacit v okolí bude nad 

koupalištěm místo skladů vybudován příměstský kemp se stáním pro karavany, který bude 

pouţíván převáţně při pořádání sportovních akcí v areálu. Dále dojde k vybudování nových 

parkovacích ploch v severní části pozemku a navýšení parkovacích kapacit parkoviště u 

basebalového hřiště. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠNÍ 

 

Stavba je kompaktní organicky tvarovanou hmotou na eliptickém půdrysu. 

 

Kompaktní hmota v sobě integruje na třech podlaţích několik základních funkčních částí, 

prostory pro návštěvníky, zázemí sportovců a vedení klubu a technické zázemí budovy. 

Dispozice a účel jednotlivých částí se liší, ale navzájem se všechny prolínají. 

 

Část pro veřejnost v 1NP zahrnuje vstupní halu s občerstvení, dále také VIP salonek, 

kavárnu a prodejnu sportovního vybavení. Ze vstupní haly se dostaneme do 2NP, odkud je 

přístup k tribunám pro 3 000 diváků, VIP tribunám a stanovišti tisku.  

 



Klubová část zahrnuje zázemí pro vedení klubu a tisk, šatny pro sportovce, trenéry a 

rozhodčí, posilovnu, fyzioterapeutické prostory, malé wellnes a běţecký tunel. 2NP a tedy 

samotné sportovní prostory jsou přístupné pomocí ramp. Prostor sportoviště je koncipovaný 

jako multifunkční. Zahrnuje nejen velodrom, ale také atletickou dráhu a hřiště pro lehkou 

atletiku, jako je vrh koulí, skok so dál, do výšky a skok o tyči. V případě cyklistických závodů 

se sportoviště lehké atletiky uklidí a nahradí je kóje pro sportovce. Wellnes, fyzioterapie, 

běţecký tunel a posilovna budou mimo závody přístupné veřejnosti.  

 

Součástí objektu jsou také prostory technického zázemí, kde se nachází technická místnost, 

menší parkoviště pro potřeby klubu s 32 parkovacími místy. 

 

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt je zaloţen na plošných základech pod rámovou konstrukcí tribun a základových 

pasech se základovou deskou z prostého betonu tl. 200mm vyztuţenou KARI sítí. 

 

Základní nosná konstrukce tribun je tvořena ţelezobetonovými sloupy o rozměru 

750x4000mm doplněné o ţelezobetonové rámy dle statického výpočtu a deskou tl.200mm. 

Vnitřní prostor dráhy je vynesen pomocí stěnového systému a deskou tl.200mm. Nosné 

stěny mají tloušťku 300mm a příčky 150mm. Konstrukční výšky jsou v jednotlivých částech 

objektu různé. 

 

Obvodový plášť je skleněný systému Schuco typ UCC 65 SG. 

Střecha objektu je jednoplášťová s titanzinkovou střešní krytinou. Je vynesena dřevěnými 

lepenými lamelovými vazníky o rozměru 480x4000-3000mm spřaţených do středového 

světlíku (konstrukce světlíku je taktéţ dřevěná lepená, systém KERTO).  

 

Celkový výška objektu je 29,45m. 

 

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

TEPLO 
 

Vtápění objektu i chlazení objektu a přípravy teplé uţitkové vody bude řešena pomocí 

tepelného čerpadla země-voda doplněný o elektrický ohřev v případě většího vytíţení. 

 



VZDUCHOTECHNIKA 
 

Větrání objektu bude zařízeno pomocí rekuperačních vzduchotechnických jednotek. 

 

Ve všech sociálních zařízeních a šatnách je podtlakové větrání. Přetlakové větrání je 

uvaţováno v chráněných únikových cestách tam, kde není moţnost větrat přirozeným 

způsobem. Nároky na výměnu vzduchu jsou stanoveny dle přílohy č. 1 k vyhlášce 6/2003 

Sb. V návrhu je uvaţováno s centrálními systémy, kde jsou jejich jádrem centrální 

vzduchotechnické jednotky umístěné v 1NP v technické místnosti objektu bazénu. Ty 

zajišťují dopravu upraveného a znehodno- ceného vzduchu, včetně úpravy vzduchu (filtrace 

a předehřevu).  

 

Pro vzájemnou polohu sání a výfuku vzduchu je nutné dodrţet minimální vzdálenosti. Místo 

nasávání a výfuku vzduchu bude místěno na severní straně fasády. Přívod a odvod vzduchu 

je realizován dvojicí vzduchovodů, odkud je vzduch rozváděn do příslušných místností. 

Distribuce vzduchu je volena tak, aby došlo k zabránění kondenzace na stavebních 

konstrukcích – ofukování prosklených ploch atd. Ventilátory musí být opatřeny tlumiči hluku 

pro zajištění poţadavků stanovených platnou vyhláškou. Obdobně bude utlumena hlučnost 

od chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. 

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSNÍ ŘEŠENÍ 

 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby bylo konzultováno s příslušným odborníkem působícím 

na VUT FAST, panem Ing. arch. Jiřím Skálou, Ph.D. 

 

Objekty budou navrţeny v souladu s normovými hodnotami poţární bezpečnosti se zřetelem 

k vybavení poţárně bezpečnostními zařízeními. Jsou navrţena bezpečnostní opatření v 

podobě EPS (elektronický poţární systém), který monitoruje celý objekt. 

 

Jsou navrţeny 4 CHÚC, které zajišťují únik osob z vyšších pater a tribun. Únik z 1NP bude 

přímo na terén. Vţdy je dodrţena délka úniku na volné prostranství nebo do CHÚC do 50-ti 

metrů. 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

 

Řešené území   25,03 ha   

Parkovací stání   vnitřní 30 + 2  

     vnější 150 + 4 

 

Zastavěná plocha   39 357,370m2 

Obestavěný prostor   1 013 058m3 

Uţitná plocha    78714,74 m2 

  



ZÁVĚR 
 

Objekt jsem se snaţila navrhnout tak, aby se citlivě začlenil do daného prostředí. Byl 

navrţen jako lehká kopuloidní stavba která svou transparentností a organickým tvarem 

střechy nerušila z dálkových pohledů v okolí, ale zároveň vytvořila prostorovou dominantu. 

Svým moderním řešením provozu a vnitřním uspořádáním se snaţí přiblíţit celosvětovým 

trendům v navrhování sportovních stadionů. 
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Abstrakt práce  Tématem mé práce bylo navrţení sportovně rekreačního areálu 
v Komárově, jehoţ hlavní dominantou je cyklistický stadion. Tato stavba 
bude plnit funkce moderního stadionu ve všech poţadovaných faktorech. 
Jeho kapacita bude pro 3 000 diváků. Stadion se řadí do kategorie 
staveb, kde forma následuje funkci, kterou je v tomto případě především 
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betonových sloupů, která umoţňuje okolí vidět dění ve stadionu a zároveň 
poskytuje zajímavé výhledy ven. 
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jazyce  

The topic of my thesis was to design a sports and recreational complex 
in Komárov. Its main landmark is a cycling Stadium. This building will fulfill 
the functions of a modern Stadium in all of the required factors. Its 
capacity will be for 3 000 spectators. The stadium belongs to the category 
of buildings, where form follows function, which in this case is primarily 
to allow high-quality views of the playing surface for the large number 
of spectators. Specifies the appearance of the stadium facade with 
a regular deployment transparent concrete columns, which allows around 
to see what is happening in the stadium and at the same time provides 
interesting views.  
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