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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti 
Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od 
roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již nevyhovují potřebám okruhu, obzvláště jde li o 
závodní akce Evropského a světového významu. Navržená budova vychází z technického a 
logicko-racionálního návrhu, který se opíral o znalost provozu v nově budovaných areálech 
pro Formule1 po celém světě.  
  
Klíčová slova 
Velká cena Brna 
Ředitelství 
Autodrom 
Motodrom 
Závodní okruh Brno 
Hlavní objekt 
  
  
  
Abstract 
The master&apos;s thesis was to design a new head office grand prix of racings circuit, 
located near Brno. That was the aim. Racing circuit was built in 1987. Grand prix have a 
tradition here since 1930. The current buildings (1987) do not meet the needs of riders, 
especially in European and world competitions. The proposed building is based on the 
technical design and logical design, which was formulated with the knowledge of the 
operation in the newly built premises for the F1 cars in the World.  
  
Keywords 
Autodrom 
Motodrom  
Paddock 
Circuit Brno 
Building of the main grandstand and head office  
Grand Prix Brno 
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ÚVOD 
  
 Brněnský závodní okruh byl vytvořen nadšenci motoristického sportu v roce 1929. O jeho 
vytvoření a následnou podporu se významně zasloužil prezident T.G. Masaryk. Velkou iniciátorkou 
jeho vytvoření byla také významná osobnost mezinárodního motoristického sportu naše 
automobilová závodnice Eliška Junková. Trať tehdy vedla otevřenou krajinou. Okruh měřil 29 km. 
 Nový autodrom, tak jak je dnes znám, byl otevřen v roce 1987. Trať zbudovaná v roce 1929 již 
nevyhovovala bezpečnostním parametrům. Okruh v současné době nabízí velmi atraktivní 
motocyklové a automobilové závody. Okruh je často využíván mnoha světovými značkami 
k testovacím jízdám. Jeho výjimečnost je dána zajímavě postavenou tratí, která tvrdě a 
nekompromisně prověřuje schopnosti jezdců i strojů. 
 Okruh má za sebou 25letou úspěšnou existenci. Přes mnohé úpravy sportoviště, či účelové 
dostavby, které ne vždy zdůrazňují charakter sportoviště a souvisejí s dynamickým vývojem tohoto 
sportu, je okruh stále aktuální. 
 Masarykův okruh potřebuje nezbytně vyřešit provozní vztahy, umožňující reagovat na 
současné a hlavně budoucí požadavky tohoto sportu a to jak ze strany jezdců, týmů tak i diváků a 
návštěvníků.  V další etapě bude následovat návrh hlavních objektů.  Protože mimo obdiv 
k motorismu jde i o společenskou prestiž. Tak zcela logicky vyžaduje areál nejen kvalitně vyřešené 
funkce a provozy, ale i adekvátní prostředí a vzhled. 
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01 HLAVNÍ IDEA 
 

 Návrh budovy ředitelství a boxů je velice složitá záležitost, nejen pro chybějící typologické a 
normativní podklady v této oblasti, ale hlavně proto, že objekt je složitým propletencem různých 
provozů a funkcí. Také jen málo lidí má tu příležitost nakouknout do zákulisí velkých závodů a poznat 
jak vše skutečně funguje a co je opravdu potřeba. Nejvíce se stavba dá připodobnit k průmyslové 
stavbě s administrativním zázemím. I zde by bylo potřeba technologa, který by předem navrhl 
postupy a provozy. studiem obdobných staveb lokálního významu jsem vypozoroval, že tyto stavby 
jsou jednoduchých, provozem formovaných tvarů. Vše tam má svoji logiku a funkci. Jsem přesvědčen, 
díky znalosti poměrů, že v Brně by taktéž vznikla stavba jednoduchá, účelná, logická. Designové 
výstřelky by stavba nechala Bahrainu a monument Číně. 
 Tvar a délka cílové rovinky s nájezdem a výjezdem z boxů je dána současným návrhem trati. 
Nájezd i výjezd do boxů je v mezních polohách ( téměř zasahují do zatáček). Při dodržení normových 
sklonů nájezdu a výjezdu dostáváme délku rovinky před depem. Dle pravidel FIA rovinka musí 
přesahovat objekt dep o 25m. Splněním nařízení FIA a zapracováním limitů trati dostáváme délku 
objektu s depy(garážemi). Při povinné šířce boxů 7m dostáváme nejvýše 34 boxů v objektu.  Také je 
nutné, aby stavba byla umístěna rovnoběžně s tratí. 
  První podlaží v budově ředitelství je určeno technickému zázemí objektu a prostoru 
komisařů. Vozidla z garáží vyjíždí na obslužnou komunikaci kolem trati. Proto je první podlaží 
orientované rovnoběžně k obslužné komunikaci. Tak jako funkce v prvním podlaží jsou základní pro 
provoz budovy a závodů, je hmota prvního podlaží koncipována jako těžká hmota (sokl). Objekt boxů 
a ředitelství je oddělen z důvodu požárně bezpečnostních. 
 Následující podlaží v budově ředitelství jsou určena VIP hostům a novinářům. Důležité je 
sledovat dění u startu a na trati. Proto je objekt v těchto podlažích rovnoběžný s tratí. 
 

02 VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
 

 Budova ze zadání diplomové práce leží v Jihomoravském kraji, 20km západně od města Brna 
a poblíž obce Ostravačce a Žebětín. Právě na rozhraní katastrů těchto dvou obcí se nalézá závodní 
moto dráha - Masarykův okruh (tzv. Velká cena Brna). Místo našeho pracovního zájmu. 

 Jde o areál pro automobilové a motocyklové závody. Díky pořádání několika evropských a 
jednoho světového závodu je okruh celosvětově známí.  Svůj věhlas si okruh vydobyl už dávno. Již 
v roce 1929 byl zbudován první předchůdce dnešního okruhu (viz výkres historie okruhu). Po mnoha 
změnách délky trati, bylo rozhodnuto, že v roce 1984 bude zbudován nový moderní okruh, který 
bude vyhovovat všem současným standardům ( viz výkres parametry okruhu). V roce 1987 byl okruh 
dostavěn a zahájen provoz.  

 Poloha okruhu není náhodná, Brno je tranzitním městem evropského významu, kříží se vněm 
hned několik významných tras ze všech koutů Evropy. I proto je okruh umístěn v blízkosti významné 
dálnice. Dále nutno vyzdvihnout umístění okruhu v terénu. Areál je celý kryt hustým monokulturním 
porostem smrkových lesů, které efektivně snižují hluk produkovaný závodními motory. Výhodné 
umístění v reliéfu krajiny umožnila vznik fenomenální trati s mnoha převýšeními, rychlostními i 
technickými pasážemi. ( V čase výstavby se několikrát proti vzniku nové trati demonstrovalo.) V části 
trati kde je cílová rovinka a také hlavní budovy, je terén dokonale rovný, ale v dalších částech už trať 
stoupá, to umožňuje pěkný výhled na celou trať i závod. Přírodní svahy jenž byly chytře využity jako 
přírodní tribuny dotvářejí atmosféru tohoto přírodního okruhu. Novodobé okruhy budované v tomto 
století jsou všechny vybudovány na rovině. 
 Areál závodního okruhu má umělé centrum, které vzniklo u cílové rovinky. Na závodní 
rovinku navazuje objekt dep a servis. Na tyto objekty pak stavba ředitelství, komentátorů, tisku, 
občerstvení a bezpečnostních složek okruhu. Jednou ze základních staveb, které na okruhu chybí je 
objekt hlavní kryté tribuny. Který je dočasně suplován mobilní pronajímatelnou tribunou. Budova 
ředitelství i dep již dnes po 25 letech od vzniku neodpovídají svoji náplní a hlavně kapacitou 
stoupajícím nárokům Asociace automobilových závodů FIA ani nárokům pořadatelů. 
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03 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

03.1  HISTORIE ÚZEMÍ A SOUČASNÉ VYUŽITÍ 

 Jak jsem již výše napsal, je areál dopravně velice špičkově napojen na hlavní dopravní trasy i 
na samotné město Brno. Velkým kamenem úrazu je malé množství parkovacích ploch, při evropsky a 
světově významných závodech s masovou účastí obyvatelstva. Tento problém je operativně řešen 
pronájmem zemědělských ploch v blízkosti hlavních cest. Dalším problémem je vzdálenost okruhu od 
města. K okruhu je možné se dostat pouze osobním automobilem. Provozování autobusové linky bylo 
pro ztrátovost zrušeno. Jen v hlavní závod sezóny jsou vypravovány na účet pořadatele kyvadlové 
spoje z centra města. Díky tomuto stavu je téměř nemožné přilákat na menší akce větší počet 
návštěvníků. 

Samotný areál jehož tvar je prvotně ovlivněn profilem trati je také velice logicky a funkčně 
vystavěn. Všechny budovy mají správné vazby a přístupy na okruh. Největším problémem je celková 
zanedbanost, zchátralost okruhu a některé chybějící funkce.   

 
03.2  NÁVRH 

Na okruhu bylo nutné doplnit tyto chybějící části. Hlavní vstup s moderními pokladnami a 
turnikety, síň slávy, hlavní tribuna, přírodním tribunám zpevnit a odvodnit povrch, vytvořit prostor 
pro bydlení servisu týmu (dnes jezdí do hotelů mimo okruh nebo spí v obytných kamionech), bude i 
potřebná čistička odpadních vod, studna a vodojem, sport bar, rozdělení hl. komunikace v areálu 
zvlášť pro návštěvníky a zvlášť pro bezpečnostní složky okruhu. Hlavním dílem je vytvoření velkých 
multifunkčních ploch s napojením na inženýrské sítě a nové plochy parkovišť. Protože není možné 
spojovat dvě rozdílné skupiny osob, které se při vrcholných závodech pohybují v areálu, bylo 
závodiště upraveno tak, aby návštěvníci okruhu byly odděleni od jezdců, pořadatelů a hostů týmů. 
Silnice spojující zastavěné centrum okruhu s okolím je pro automobily jen jedna, a tak musí být 
rozšířena a pruhy odděleny. Logickým nápadem bylo také docíleno větší mobility návštěvníků, kteří 
se do teď musí držet pouze v sektoru svojí tribuny a nemohou migrovat za zábavou po okruhu. Mým 
velkým cílem bylo nalákat lidi pomocí tří nových mostů do centra okruhu na volné plochy, kde bude 
k dispozici nepřeberná nabídka aktivit. Celý okruh jsem doplnil o novou vzrostlou zeleň, která bude 
tlumit hluk a dotvářet otevřená prostranství. 
 

04 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Objekt ředitelství a dep je funkčně závislý na závodní trati, ta je podmínkou pro pořádání 
závodů. Je navržená tak aby umožnila zajímavý sportovní zážitek. Ostatní objekty už jen trať doplňují 
a jsou na závislé.  
 Návrh budov i proto logicky vychází se spojení s tratí. Stavby k závodním okruhům postavené 
po celém světě jsou  jednoduché racionální. Jednak protože jde spíše o výrobní objekt, který je 
racionálně postavem podle provozů a funkcí, jednak proto, že každá koruna uspořená při stavbě dep, 
může být použita pro zvelebení okruhu, a ten přeci vydělává. Ale i tak je nutné vždy vytvořit takovou 
stavbu, která návštěvníka zaujme a podle níž okruh identifikuje. 
 První nadzemní podlaží dep je jasně definované nařízeními FIA. Počet boxů, rozměry, výšky, 
poloha. Proto i objekt ředitelství a jeho první podlaží, které obsahuje technické zázemí a garáže 
komisařů je orientováno s pomocnou komunikací na niž vozidla komisařů vjíždí. Hmota je to těžká 
plná, spojená se zemí. Druhé nadzemní podlaží ředitelství je otevřené pro VIP veřejnost. Sál, 
restaurace, obchody, foyer, terasa jsou místa kde návštěvník chce vidět na trať a zároveň být viděn. 
Právě proto je toto patro celé prosklené s orientací na závodní rovinku. Další z pater náleží 
novinářům, hmota podlaží je také orientována a rovnoběžná s tratí. Okenních otvorů není tolik a jsou 
kryté před dopadajícím sluncem a zraky zvědavých návštěvníků. To samé platí i pro čtvrté nadzemní 
podlaží, které je administrativní a je doplněno o zahradu. 
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Při nových plánech na okruhy formule jedna se nově objevují objekty za depy, jako buňky se 
zázemím pro jezdce, V prvním podlaží sklady v dalším podlaží sál a nakonec pokoje. Současné 
uspořádání trati neumožňuje prostorově vystavět tento nový trend. Proto abych byť jen částečně 
držel krok s dobou, umístil jsem boxy na střechu dep. 
 Objekt je moderní, čitelný tvar je vyvozen od funkce. Je možné i říct, že tvoří kontrast 
s dynamickým sportem, který se vyznačuje aerodynamickými tvary. 

 
05 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

05.1  1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ŘEDITELSTVÍ 

V prvním podlaží ředitelství jsou umístěny garáže a dílny komisařů, lékař, technicko skladové 
místnosti a zázemí zaměstnanců šatny a sprchy. Lékař má vyšetřovnu přístupnou od trati i z parkovišť 
před objektem. Tím je dosaženo toho, že první pomoc mohou využívat zaměstnanci i návštěvníci, 
také bylo potřebné vytvořit prostor pro odběr krve na dopingové testy jezdců. Komisaři mají 
oddělené šatny dle pohlaví a v nich umývárny a toalety. Také potřebné laboratoře na testování paliva 
a garáže na testování vozidel. Šatny zaměstnanců (prodavači, servírky, pokojské, barmani, hostesky, 
uvaděčky,…) Jsou dělené dle pohlaví. Umývárny a toalety jsou samozřejmostí. Šatny jsou navíc pro 
potřeby účinkujících v předzávodních ceremoniálech doplněny o maskérny, zkušební kabiny, 
zrcadlové plochy.  Z prvního nadzemního podlaží je přístupná galerie úspěchů a vozidel. Poloha 
galerie umožňuje návštěvu VIP návštěvníku v zóně jezdců i návštěvníkům bez bonusových vstupenek.  

 
05.2  2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ ŘEDITELSTVÍ 

 Druhé podlaží je opatřeno hlavním vstupem do foyer. Dále zde nalezneme restauraci, 
obchody a sál pro VIP.  Foyer je otevřené přes celo výšku budovy a spojuje všechny podlaží 
schodištěm a výtahy. U vstupu se nachází informační pult a pult pro akreditaci jezdců, týmů i 
novinářů. Z foyer jsou přístupné obchody (bankovní pobočka s bankomatem)a fan shop. Na každém 
patře jsou toalety a přebalovaní místnost. Důležitou součástí prvního podlaží je prostor pro úklidový 
stroj. Z prvního podlaží ve foyer je přístupná, pomocí skleněného krčku, budova s V.I.P salónky.  
Kuchyň restaurace je propojena s V.I.P sálem i plochou restaurace, také výtah v šachtě umožňuje 
předchystané pokrmy dopravovat do podlaží výše.  V tomto podlaží jsou i salónky pro jezdce, kteří 
čekají na stupně vítězů nebo rozhovory s novináři. 

 
05.3  3. NADZEMNÍPODLAŽÍ ŘEDITELSTVÍ 

Třetí podlaží je určeno novinářům, fotografům, televizním studiím, komentátorům.  Kteří 
potřebují  také občerstvení, toalety, šatny, IT. podporu a grafické i foto studia. 

 
05.4  4. NADZEMNÍPODLAŽÍ ŘEDITELSTVÍ 
 
 Čtvrté podlaží je administrativní. Z části jde o kanceláře vedení okruhu a z části kanceláře pro 

hodnostáře, delegáty a organizátory závodů. Všechna podlaží v budově jsou spojena dvěmi schodišti 
a čtyřmi výtahy. Jedna komunikační vertikála je určena hostům a druhá komisařům a jezdcům.  

 
05.5       NADZEMNÍPODLAŽÍ DEP 

Křídlo vybíhající z hlavní budovy má v prvním podlaží umístěny závodní boxy. Druhé podlaží je 
určeno pro VIP salónky, přednáškový sál do 100osob a toalety s umývárnou. Třetí podlaží je tvořeno 
terasou a bodově umístěnými salónky, které budou tvořit s pokoji v 4.NP bytovou jednotku. Přes tyto 
salónky se po schodech dostáváme do čtvrtého podlaží kde jsou dva pokoje a toaleta se sprchou. 
Všechna podlaží jsou spojena výtahy i schodišti. 
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06 KONSTRUKČNĚ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
06.1  KONSTRUKČNÍ SYSTÉM  

 
Všechny nové stavby v areálu budou vyrobeny z betonu a oceli. Na základové konstrukce objektů 

(roznášecí patka a piloty) je využit beton. Konstrukce objektu s boxy je tvořena klasickým 
železobetonovým skeletem 7x7m s bezprůvlakovou deskou. Sloupy jsou průřezu 400x400mm , deska 
je tlustá 350mm. Schodiště je přímé a jednoramenné, také z železobetonu. Hlavní objekt je navržen 
z moderní speciální konstrukce určené pro výškové administrativní budovy. Nosný vertikální prvek 
(štenýř) který je vytvořen z masivního železobetonu vynáší ocelové příhradové konzoly, jenž tvoří 
strop a střechu. Tyto prvky jsou po obvodu ztuženy a bodově podepřeny sloupy pro eliminaci rozdílů 
v pruhybu. Samotná podlaha je vytvořena pomocí trapézových plechů a železobetonu. Vyzdívky 
konstrukce, příčky i nosné stěny jsou z Ytongu. Objekt je zateplen Minerální vlnou, která je kotvena 
do konstrukce.  

 
06.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU  

Objekt je větrán kombinací přirozeného větrání okny a nuceného větrání pomocí VZT. Celý objekt 
bude rozdělen do několika okruhů, které budou samostatně větrány VZT.  I přes převážně letní 
provoz bude objekt vytápěn. Jde o prostory kanceláří a VIP sálu, které jsou užívány celoročně a o 
temperování objektu na +5°C, aby nedocházelo k degradaci konstrukcí chladem a vlhkostí.  Vytápění 
bude kombinací teplovodního rozvodu s elektrickým ohřevem. A elektrických přímotopů. 
V přechodových měsících bude pro zmírnění provozních nákladů zapojen do teplovodního systému 
ohřev vody v solárních kolektorech, které se umístí na střechu.  Celý areál je napojen pouze na 
rozvod elektriky z drátů velmi vysokého napětí přes areálovou trafostanici. 

 
 06.3 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ A SOUBORY  

V objektu se nachází čtyři osobní výtahy rozměrů kabiny 2100/1400mm. Jeden výtah pro dopravu 
potravin a surovin do kuchyně a jeden výtah pro dopravu hotových jídel do třetího a čtvrtého podlaží. 
Objekt bude vybaven systémem EPS i hasících rozvodů. Mezi řízením trati a komisaři se záchranným 
systémem jsou zhotoveny více kanálové nezávislé komunikační systémy, pro bezpečné řízení zásahu. 

 
06.4  MATERIÁLY 

Hlavním materiálem užitým na stavbě je železobeton. Z něhož je vystavěn nosný tubus u 
objektu ředitelství, stropy a celý skelet u křídla s depy. Hlavní objekt má stropní desky vynášen 
pomocí ocelových příhradových nosníku a konzol, které jsou lokálně spojeny sloupy. Na příčky a 
vyzdívky jsou užívány tvárnice z lehčeného betonu. Objekt je mimo střechu zateplen minerální plstí, 
na střeše je užito polystyrenu.  Rámy oken a dveří v prosklených stěnách jsou hliníkové. Vnitřní dveře 
i zárubně jsou s MDF desek. 

 
06.5.  ARCHITEKTONICKO KONSTRUKČNÍ DETAIL – ŘEZ FASÁDOU 

Řez fasádou je veden hlavním objektem – budovou tzv.  ředitelství. Jde o výškový (vertikální 
řez). Řez je proveden tak, aby reflektoval materiálové a technické řešení fasády v přiměřeném 
měřítku pro tento rozsah projektu. Opakující a totožná podlaží jsou vynechána. Výška podlaží je 
zkrácena vynecháním monotónních pasáží.  Z řezu je patrné že stropní konstrukce jsou ocelové 
příhradoviny lokálně podepřené sloupy a ztužené v rovině kolmé na nosníky. Pochuzí podlaha je 
provedena díky ocelovým trapézovým plechům s nabetonávkou. Samotná čistá podlaha je postavena 
stojkách a je tvořena kamennými deskami. Vzniklá dutina pod podlahou slouží pro rozvody. Také 
prostor v stropní příhradovině a nad podhledem je využit pro rozvody a pro zápustná světla. 
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Konstrukce oken je v hliníkových rámech. Před sklem je natažená screen PE fólie pro zamezení 
solárních zisků. 

01.6 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

Architektonický detail byl vypracován na zábradlí na terase objekt s depy.  Místo bylo vybráno 
záměrně neboť se do něj vtělilo hned několik problému. Jde o místo kde bude zábradlí namáháno 
ohybem od osob, které se budou naklánět, aby spatřili auta pod sebou při pit stopu. Zároveň bylo 
z kompozičně architektonického hlediska nutné, aby zábradlí bylo tvořeno čistě sklem. Dalším 
požadavkem bylo zamezení pádu drobných předmětu návštěvníku do prostoru trati. Nakonec se i 
musela splnit všechna technická opatření, jako například dilatace, kotvení, odvodnění.  Skleněné 
zábradlí je ve výšce 1300mm což zabraňuje nadměrnému naklánění nad trať (nemožnost se ohnout 
v pase ale pouze naklonit v trupu), dále je na zábradlí madlo, které ještě oddaluje tělo dále od 
zábradlí. Madlo a uvedená výška skla, návštěvníka ergonometricky nutí pouze ke dvěma polohám 
rukou při pozorování závodů( dlaně na madlu a nebo lokty na madlu), čímž je z části také bráněno, 
aby předměty v ruce návštěvníka ( nebo brýle na hlavě ) spadli přes 400mm širokou plochu atiky. 
Zároveň je přes atiku dobře vidět. Skleněné zábradlí je pevně kotvené s umožněním odvodněním 
atiky. Kotvení je patrné pouze z terasy a nepůsobí rušivě tak jako když je z tribun viditelné pouze sklo 
zábradlí. 

 
07 EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

Areál funguje pouze v měsících od 30. dubna do 31. října. V tomto období se uskuteční na okruhu 
kolem 11 akcí. Mimo sezónu je v provozu pouze administrativní patro objektu ředitelství. Objekt 
bude vytápěn na +5°C a administrativa na +21°C. Půjde o vodní systém který bude ohříván elektrikou 
a v přechodových měsících i ze solárních systémů. 
 Areál je závislý na dovozu vody a odvozu fekálií, což je velmi finančně náročné. Řešením je 
prohloubení stávající vysychající studny. Dle hydrogeologických podkladů , získaných z vrtů, které 
testovaly zamořenost půdy pod čerpací stanicí v areálu, je zřejmé, že prohloubení studny z roku 1983 
o 10-15m, v čtvrtohorních sedimentech, přivede dostatek vody. V těsné blízkosti studny je 
přečerpávací a filtrační objekt, který čerpal vodu do objektu ředitelství. Projekt uvažuje se zřízením 
vyhlídkové věže v blízkosti hlavní tribuny a také v blízko stávající studny, na vyhlídkové věži by byl 
umístěn malý vodojem, z něhož by samospádem pod tlakem vodního sloupce tekla voda do objektů v 
centru okruhu. Stávající čerpací stanice by čerpala vodu do vodojemu. Možnost instalace tepelného 
čerpadla (do hlubokého vrtu studny) pro ohřev vody nebo vytápění je nepravděpodobná a musela by 
být použití v další fázi průkazně ověřeno. 
 Dále by se ze střech tribun i ostatních objektů jímala dešťová voda do podzemních nádrží, 
voda v nádržích by sloužila k úklidu, splachování toalet, zalévání nově zasazených stromů na 
pronajimatelných plochách za tribunou. 
 Na ničení fekálií bude postavena čistička odpadních vod. Umístění je po spádu a co nejdále 
od míst, kde by mohla rušit zápachem návštěvníky, ale přesto poblíž hlavních staveb, které se do čov 
napojí pomocí nové kanalizace.  Vzdálené objekty bude výhodnější obsluhovat fekálním vozem. Každý 
ze vzdálených  objektů bude  mít septik. Vyčištěné splaškové vody budou vypouštěny do umělých 
nádrží (jezírek). Velikost jezírek bude určena výpočtem tak, aby odpar z hladiny a však odpovídal 
průměrnému nátoku z čov. Jezírka budou doplňovat golfové hřiště o nové překážky. Mohou být 
osázených orobincem a bambusem, jenž kořeny vodu dočistí. K omezení přemnožení komárů bude 
do jezírek vysazena ryba. Jezírka mohou sloužit i jako zásobárna požární vody. 
 Plánuje se zasazení stovek listnatých neopadavých stromů obzvláště v prostorech kolem 
velkých pronajimatelných ploch. stromy budou sloužit jako bariéra větru a hluku, budou vrhat stín a 
zamezí pocitu vykořeněnosti, který je díky rozlehlým plochám všudypřítomný.( vhodný typ vybrán po 
konzultaci s dendrologem). 
 Stavby jsou plánované jako co nejvíce prefabrikované a montované pro zrychlení a zlevnění 
výstavby. Provoz staveb bude energeticky minimální. 
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 Bude postaveno a opraveno jen několik málo hlavních budov, ostatní potřebné funkce budou 
po dobu závodů řešeny stany a kamiony ( pivnice, trh, občerstvení, fan shop, půjčovny...) které se 
postaví na pronajimatelných plochách a napojí na energetické body. 
 

08 ZÁKLADNÉ VÝMĚRY A BILANCIE 

Plocha areálu: 1183581 m2 = 118,35 ha 
Řešená plocha: 26580 m2 =  2,6 ha 
Zastavěná plocha: 9244 m2 = 0,924 ha 
Obestavěný prostor: 72000 m3 

 
Parkování: 
Hlavní parkoviště: 2015 aut 
Parkoviště u vstupu: 250 aut 
Parkoviště u koncertní plochy: 220 aut 
Parkoviště u V.I.P. tribun 130 aut a 10 autobusů 
Parkovací plochy pro zaměstnance 90 aut 
 
Plochy v areálu: 
Koncertní plocha: 14 110m2 
Plocha paddocků: 39 332 m2 
Pronajimatelná plocha u zadního vstupu: 5237m2 
Pronajimatelná plocha u hlavního vstupu: 8707 m2 
Plocha emergenčního centra: 1970m2 
 
Plocha v objektu: 
TZB prostory: 280m2 
Šatny+ hygienické zázemí šaten: 760m2 
Plocha určená komisařům: 254m2 
První pomoc: 153m2 
Galerie úspěchů: 1400m2 
Kuchyň + sklady a zázemí: 550m2 
Restaurace: 138m2 = 50míst 
Foyer: 670m2 
V.I.P sál: 1110m2 
Press room: 1000m2 + 400m2 fotografové = 300míst 
TV studia: 350m2 
Komentátorské posty: 96m2 
Administrativa: 1355m2 

 
Garáže: 3000m2 = 30 boxů 
V.I.P salónky 2300m2 
Auditorium: 280m2 = 100 sedadel 
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 ZÁVĚR 
 
 Výše popsaný záměr umožní autodromu provozovat motorový závodní sport s provozy a 
bezpečnostními opatřeními zbudovanými podle nejnovějších poznatků, které jsou aplikovány na 
nových tratích po celém světě. Návrh nezapomněl na budoucnost a tak konstrukční systémy umožní 
dynamickou aktualizaci a proměnu funkcí při každém vývoji nových závodních systémů. 
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seznam použitých zkratek: 
 
F1 – formule 1  - závodní vozidlo 

FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Mezinárodní automobilová federace 

V.I.P - very important person  -  velmi důležitá osoba 

IT - information technology  -  informační technologie 

VZT – vzduchotechnika 

EPS - elektronická požární signalizace 

PE – polyethylen  

NP – nadzemní podlaží 

ČOV – čistička odpadních vod 
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