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Předmětem diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu v Brně 
Komárově, jež má nahradit dnes již olympijským normám nevyhovující velodrom 
na brněnském výstavišti a zajistit tak nové a lepší podmínky nejen pro základnu klubu 
Favorit Brno, ale i pro všechny ostatní nadšené sportovce dráhové cyklistiky. Ale studie 
počítá i s rozšířením dalšího sportu a to je atletika, která zde v Brně má nedostatečné 
kryté tréninkové plochy. A proto v této diplomové práci doplňuji cyklistiku daným 
sportem, aby budova mohla nabídnout co nejvíce, nejen vrcholovým sportovcům, ale 
i příležitostným nadšencům a maximálně tak obohatit své okolí. Budova byla navržena 
v kombinaci beton, ocel a sklo. Kdy velká prosklená fasáda je stíněná velkým 
přesahem střechy, která v letním období bude sloužit jako přirozené stínění.  
Dané diplomové práci předcházel specializovaný atelier TG02, který se věnoval rozvoji 
přilehlé plochy a to bikrosové dráze BMX, která by měla úzce spolupracovat s novým 
cyklistickým stadionem. Dané území v Komárově Brno, tak nese velký sportovní 
potenciál, který bude záhodno i nadále rozvíjet.  

Velodrom, sport, Brno, Komárov, sportovní areál Hněvkovského, cyklistika, BMX, 
Favorit Brno, relax, skleněná fasáda, železobetonový skelet, ocelová příhradová 
konstrukce, atletika, rekreační sport  

The diploma thesis is focused on an architectonic study of cycling stadium in Brno 
Komárov that shall substitute the current velodrome at Brno´s fair ground that does not 
conform to current Olympic standards and that shall provide new and better conditions 
not only for the club Favorit Brno base but also for other enthusiastic sportsmen 
of track cycling. The study regards also the future adding of another sport, of athletics 
as Brno has not enough of covered training areas. That is why I add the cycling with 
this sport in my diploma thesis so that the building can offer its maximum not only 
to top sportsmen but also occasional sport enthusiasts and to enrich its surroundings 
to its maximum. The building design uses combination of concrete, steel and glass. 
Large glass facade is shielded with a great roof overlap that shall provide a natural 
shielding in summer period.  
The diploma thesis was preceded with a specialised atelier TG02 that was focused 
on the development of adjacent surfaces, on the BMX track that should closely 
cooperate with the new cycling stadium. The specified territory in Komárov Brno 
presents a great sport potential that shall be developed in the future. 

Velodrome, sport, Brno, Komárov, sport areal Hněvkovského, cycling, BMX, Favorit 
Brno, relax, glass facade, reinforced concrete framing, steel truss structure, athletics, 
relax sport  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1 Identifikační údaje 
 

a) název stavby, 

FAVORIT BRNO / CYKLISTICKÝ STADION – BIKROSOVÁ DRÁHA / - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - DESIGN 

b) místo stavby  
Brno – Komárov, sportovní areál Hněvkovského 

 

c) předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je studie cyklistického stadionu. Jedná se o novostavbu sportovního stadionu. 

 

d) zadavatel 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební, Veveří 31/95, 602 00 

 

d) autor 

Bc. Marta Vranová 

Úvoz 5, Brno 602 00 

  

d) vedoucí práce 

PROF. ING. ARCH. JILJÍ ŠINDLAR CSc. 
 

 

 

A.2 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území, 
Řešené území  – jedná se o novostavbu na pozemcích města Brno-jih. Jedná se o katastrální území Komárov na 

hranici s katastrálním územím Horní Heršpice neboli. lokalitě Hněvkovského. Ze západu je území vymezováno 

řekou Svratkou, z východu ulicí Hněvkovského, z jihu ulicí Sokolovou a ze severu železničním koridorem. 

Rozloha území je cca 18 ha. Navržená budovu velodromu se nachází v severní části území při ulici Hněvkovského a 

delší strana objektu je paralelní se železničním koridorem. 

Území je zasíťované, rozparcelované. Stavební záměry na okolních pozemcích jsou známy.  
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.), 

 

Řešené území  se nachází v záplavovém území pětiset leté vody řeky Svitavy. Proto se zde počítá s protipovodňovými 

zábrany, které budou v případě hrozících záplav aplikovány do předem připraveného systému okolo celé budovy, 
která tak bude chráněna před vnějším poškozením. Okolo objektu budou předpřipravené vybetonované kapsy, které 
budou zaopatřeny poklopem. A v případě záplav budou prvky, uskladněné přímo ve skladu námi řešeného objektu, 

vloženy do kapes a pospojovány okolo celého objektu. 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území – dešťové vody budou sváděny do jednotné 

kanalizace nebo vsakovány na pozemcích. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, 
popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 

Náplň objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací.   
Kde máme zvláštní plochy pro rekreaci R, smíšené plochy obchodu a služeb SO, plochy krajinné zeleně KV, plochy 

rekreační zeleně ZR. Parcela pro navrhovaný velodrom je v územním plánu definována z větší částí jako smíšená 

plocha a z menší části jako plocha rekreační.  
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e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 

Objekty je navržen v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně pozdějších změn a dodatků. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 

Projekt respektuje dosud známé požadavky dotčených orgánů a požadavky správců technické infrastruktury 

vyjádřených v připojovacích podmínkách či stanoviskách vyjadřujících se k ochraně podzemních vedení. 

 

A.3 Údaje o stavbě 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Nová stavba. 
 

b) účel užívání stavby, 
Pro nárazové i opakované sportovní aktivity a jako dlouhodobé kancelářské prostory. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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B.1 Celkový popis stavby 
 

B.1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
  

Jedná se sportovní objekt s polyfunkčním využitím. Objekt má 3 nadzemní podlaží. Výška objektu v nejvyšším bodě 
střechy je 27,14m. 

 

B.1.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Urbanistické řešení plní požadavky kladené na danou kategorii staveb. Jedná se o oválnou 
budovu jejíž tvar vychází z podstaty cyklistické dráhy. Objekt má kopulovitou střechu která 13m 

přesahuje přez obvodový plášť objektu a vytváří tak přirozené stínění a možnost pohybu venku 
suchou noho za jakýchkoliv pomínek. Objekt je z východní stryny na pojen na komunikaci 

Hněvkovského a z téže strany je situované malé a velké parkoviště jak pro veřejnost tak pro 
zázemí klubu Favorit Brno. Obě parkoviště skýtají celkem 225 parkovacích míst.  
Okolo objektu povedou nově vybudované cyklistické a bruslařské stezky. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Cyklistický stadion oválného půdorysu je solitérně posazen do stávající zeleně. Tvar budovy vychází z tvaru cyklistické 
trati. Objekt i přes vetší rozměry díky sousedící stavbě rozhledně na Komci, nebude výškově vyčnívat jen doplní volný 
prostor. Delší fasáda je orientovaná na sever a jih. Z jižní strany by fasáda měla v zimním období díky níže 
posazenému slunci přijímat maximum slunečního záření a naakumulovat tak do konstrukce muximum tepla a 

v letních měsících, kdy slunce se po obloze pohybuje výš, bude prosklená fasáda chráněná před přehříváním 13m 

předsazenou střechou.   
Fasáda je do velké míry tvořena konstrukčním systémem, který byl posazen mimo interiér budovy a je tak součástí 
architektonického pojetí budovy. Konstrukční systém tvoří uzavřený prstenec z ocelových sloupů, které podepírají  
hlavní nosný systém a také vytváří příjemnou tzv balustrádu okolo celého objektu, kdy se lidé mohou za jakýchkoliv 
přírodních podmínek přesouvat okolo objektu suchou nohou. Díky komplikované konstrukci je fasáda ponechána 
v bílé barvě aby tak scelovala vše do jednoho celku. Vše pak má odlehčit celoprosklená fasáda s trojúhelníkovým 
rastrem.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení je primárně rozděleno na veřejnou a soukromou zónu. Kdy v 1NP je vnější prstenec v polovině 
budovy přístupný veřejnosti a vnitřek budovy je tak vyhrazen pohybu sportovců a zaměstnancům budovy. Vnitřní 
prostor je od vnějšího veřejného prstence oddělen oválnou 3m širokou chodbou, kde tak bude probíhat veškerý 
provoz odděleně od veřejného. Ve 2 NP, kde se nachází kancelářské prostory Favorit Brno, které jsou samostatně 
přístupné a mají vlastní oddělený provoz. Tedy nemusí zde docházet k mísení s veřejností, pokud nebudou dané 
osoby chtít. Ve 3NP se nacházejí prostory pro komentátory, rozhodčí a VIP hosty. Tyto prostory mají své vlastní 
zázemí. Všechny patra jsou pak propojena schodišti a výtahy. Máme zde 4 chráněné únikové cesty typu B, kde jsou i 

výtahy pro bezbariérový provoz při evakuaci. Tyto výtahy budou v případě potřeby přepojeny na záložní zdroj diesel 
agregatu, který je uložen v 1NP. Zbylá schodiště jsou otevřenými schodišti a zbylé výtahy nejsou evakuační. 
 

V 1NP se v soukromém prostoru sportovců nachází relaxační centrum, velká posilovna s tréninkovou rovinkou pro 

atletiku, wellnes centrem a opravnou kol. Pro veřejnost je zde funnshop a retaurace. Provoz samozřejmě nepostrádá 
šatny a soc. zázemí. 
V 2NP ce v západní části objektu nachází zázemí klubu Favorit Brno. Z východní části je otevřená galerie kde se 
mohou příležitostně konat vernisáže. Při jižní straně je vyhrazený prostor pro imobilní.  
V 3NP se pak nachází již zmíněné VIP centrum a zázemí rozhodčí. A krom toho i dvě zasedačky patřící k favoritu brno, 

školící centrum a jedna kavárna a jeden bufet. 
Celý objekt je ve všech patrech propojen chodbami nebo galeriemi po celém obvodě, 
  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je bezbariérový a to včetně wellnes centra šaten atd.  

 

V Brně, květen 2019                                                Vypracoval: Marta Vranová 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Chtěla bych tímto moc poděkovat svému vedoucímu PROF. ING. ARCH. JILJÍMU ŠINDLAROVI CSc. za jeho vedení, 
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