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Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce je architektonická studie sportovního centra pro Brno v lokalitě za 

Lužánkami se zaměřením na fotbalový stadion pro 17 500 sedících diváků. Standard stadionu 

spadá na základě UEFA do kategorie 3, s některými prvky standardu kategorie Elite. Jedná se o 

komplexní studii možného rozvoje daného místa jako sportovní a relaxační oblasti s primární 

sportovní funkcí zasazenou do parku. Architektonický výraz a objemové řešení stadionu vychází 

především z tvarosloví sportovních staveb, forma následuje funkci. Organické pojetí jasně 

definované hmoty zastřešení na elipsovitém půdoryse primárně odpovídá uspořádání míst v hledišti a 

to v horizontálním i vertikálním směru. Umožnění kvalitního výhledu na hrací plochu je základní 

myšlenkou celého konceptu. Stavba kopíruje morfologii terénu a je svou podélnou osou 

orientována ve směru sever-jih s hlavní tribunou orientovanou na západ. Primární nosnou 

konstrukcí je rámový trojpodlažní železobetonový skelet, zastřešený ocelovou příhradovou 

konstrukcí opláštěnou titanzinkovými šestiúhelníkovými šablonami.  

 

Klíčová slova 

 

Architektonická studie, Sportovní centrum Brno -  za Lužánkami,  fotbalový stadion, sportovní 

stavba 

  

 

Abstract 

 

The subject of this master thesis is architectural study of sport center in Brno focused on football 

stadium for 17,500 spectators. Standard of Stadium comes on category 3 of UEFA, with some 

elements of the standard Elite category. It is a complex study on the possible development of the 

site as a sports and relaxation area with a primary sport function in the park. The architectural 

expression and volume solution of stadium is mainly based on the morphology of sports 

buildings, form follows function. The organic concept is clearly defined roofing mass on elliptic 

floor plan which  mainly response to layout of the auditorium mainly in horizontal and vertical 

direction. Enabling quality of vision on the pitch is the basic idea of the concept. The 

construction follows the morphology of the terrain and longitudinal axis is oriented in a north-

south direction with the main tribune to the west. The primary load-bearing structure is frame-

storey reinforced concrete frame, covered steel truss construction jacketed with titan-zinc 

hexagonal templates. 
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ÚVOD      
 
Tato zpráva je průvodním textem a informacemi ke studii sportovního centra pro 
Brno. Popisem urbanistického, architektonického a technického řešení návrhu 
fotbalového stadionu jako součástí zamýšleného rozvoje území a navrácení mu jeho 
původní funkci.  
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A VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
 

Na základě analýz a zadání diplomové práce je předmětem studie domácí 
fotbalový stadion pro klub FC Zbrojovka Brno, stadion umoţňující utkání velkého 
charakteru jako jsou reprezentační a jiná utkání. Dále jako prostor pro případné 
pořádání velkých open-air koncertů či festivalů. S ohledem na stávající návštěvnost 
fotbalových zápasů, tradici, dobře dostupné vzdálenosti z okolních velkých měst 
(Praha, Vídeň, Bratislava, Ostrava) a vybavenosti Brna letištěm, byl konečný počet 
sedadel stanoven na 17 500. Standard stadionu spadá na základě ČMFS, FIFA a 
UEFA  do kategorie 3, s některými prvky standardu kategorie Elite. Výsledkem by 
měl být špičkový prostor schopný pořádat utkání velkého charakteru s dostatečným 
zázemím pro sportovce, novináře a VIP. 
 
 

B URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
  
B1 I HISTORIE MÍSTA 

 
HOKEJOVÁ HALA 
Hokejová hala - její výstavba měla začít uţ na konci třicátých let 20. století, 

avšak výstavbě zabránila druhá světová válka. Stadion se tak začal stavět aţ v roce 
1946 a slavnostně byl otevřen v roce 1947. Jako druhý v republice disponoval 
umělou ledovou plochou. Od roku 1964 byl zastřešen. Nejslavnější éra stadionu 
nastala v 50. a 60. letech kdy na něm své domácí zápasy hrávala Rudá Hvězda 
Brno, dnes HC Kometa Brno, která stadion opustila v roce 1998. Stadion byl uzavřen 
v roce 2000 a začal chátrat. Do objektu v mnoha místech zatékalo, část střechy byla 
zničená poţárem, v některých částech zdí byly díry. Poničený byl rovněţ interiér. 
Zajímavostí byl vrak Trabantu zapíchnutý na střídačce.  
25. listopadu 2008 započala plánovaná demolice stadionu. Na místě zbořeného 
stadionu se nyní nachází veřejně přístupné mobilní kluziště. 

 
  FOTBALOVÝ A ATLETICKÝ STADION 

Fotbalový stadion byl postaven v letech 1949-1953. V 70. letech pak dochází k 
vrcholu slávy daného místa, je dostavěna nová tribuna a stadion se stává největším 
v republice s kapacitou 50 tisíc lidí. V roce 1978 pak fotbalová Zbrojovka vyhrává na 
stadionu vítězný titul. Do počátku 90. let stadion funguje s návštěvností desetitisíců 
diváků. V roce 1990 areál koupila Boby Revue bývalého hokejisty Lubomíra Hrstky. 
Fotbalový klub hraje pod jménem Boby Brno, areál začíná upadat. V roce 2001 pak 
stadion definitivně přestal vyhovovat poţadavkům 1. fotbalové ligy a je uzavřen. V 
roce 2004 stadion kupuje zpět město. 
  

PLAVECKÝ BAZÉN 
 Historie plaveckého bazénu se datuje do roku 1978, kdy byl krytý bazén 
otevřen. Bazén jako jediný v brně disponuje 50ti metrovým bazénem, skokanskou 
věţí a hledištěm pro 1200 diváků. V posledních 10ti letech prošel několika 
významnými rekonstrukcemi, které stále probíhají a poslední byla ukončena v létě 
2012. 
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B2 I KLADY A ZÁPORY ÚZEMÍ 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 
 Genius loci 
Místo od svého počátku nese funkci sportu a do počátku 21. století ji také hrdě plnilo. 
S místem jsou spjaty největší úspěchy brněnského sportu.  
 Poloha areálu  
V těsné blízkosti historického centra města, avšak velmi dobře dopravně dostupná s 
veškerou technickou infrastrukturou. V blízkosti je poměrně dost zeleně. Jasně 
prostorově rozčleněné a dobrá orientace. 
 Sportovní tradice  
Největší úspěchy brněnského fotbalu i hokeje jsou spjaty právě s tímto místem. 
Kaţdý fanoušek komety touţí po návratu klubu zpět za Luţánky. 
 Podpora veřejnosti 
Jako jeden z mála projektů má právě ten na obnovu stadionů a celého území širokou 
podporu veřejnosti. Brňané vědí, ţe víceúčelovou halu i stadion potřebují, nemluvě o 
chybějícím stadionu pro tenis. 
 Dostupnost 
Dostupnost přímo souvisí s polohou areálu. Místo je pěšky z centra dostupné do 
10min. Městská hromadná doprava je taktéţ v bezprostřední blízkosti. Velkým 
plusem je i návaznost na městský okruh. Propojení s jednotlivými částmi města je 
tedy výborné. 
 Planýrka 
Místo má velký potenciál pro rozvoj parkových ploch a rekreaci jak uvádí územní plán 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 
 Stavebně technický stav objektů 
Většina objektů na území je ve velmi špatném technickém stavu na hranici ţivotnosti. 
Značná část je uzavřena, nebo dnes jiţ demolována. Mnohé ze staveb jiţ neplní svůj 
původní účel.  
 Urbanismus 
Od 90. let je blízké okolí stadionů nekoncepčně zastavováno, vzniká tak nesourodý 
komplex bez myšlenek dalšího rozvoje.  
 Architektura 
Většina objektů na daném místě postrádá jakoukoli architektonickou hodnotu. 
 Brownfields 
Na samotném území i v jeho těsné blízkosti se jich nachází hned několik. 
 
B3 I URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Základní etapou celého projektu je navrţení odstranění nevyhovujících 
objektů, jeţ jsou výsledkem nekoncepčního zastavování území z 90. let nebo jsou v 
havarijním stavu. Tyto objekty brání potencionálnímu rozvoji území. Cílem je vrátit 
místu zpět srdce sportu, scelení architektonického výrazu území, vytvoření 
dostatečných rozptylových ploch a podpoření základních pohledových a provozních 
os. Území by se tedy mělo stát centrem sportu v době konání utkání a klidnou 
relaxační a sportovní zónou mimo ně. 
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  Podstatou myšlenky je především zachování stávajících urbanistických os 
místa, které přirozeně navazují na okolní zástavbu a jasná čitelnost a orientace v 
prostoru. Jednotlivé budovy jsou rozesety kolem těchto základních pohledových a 
komunikačních os území vyplývajících z analýz. To jsou především ulice Rybníček  
a nejdůleţitější osa nástupu Luţánky-Planýrka, která plynule prochází přes území a 
do které se objekty snaţí nezasahovat. Dopravní dostupnost jednotlivých objektů je 
řešena ze severní části od nákupního centra Královo Pole, jeţ je v bezprostřední 
návaznosti na velký městský okruh. Architektonický výraz je primárně formovaný 
komplexními širšími vztahy s důrazem na zasazení objektů v zeleni a docílení tak 
potřebných akustických bariér vůči obytné zástavbě okolí. Řešené území by mělo být 
spíše klidnou městskou lokalitou určenou k sportovnímu vyţití, k rekreaci nebo k 
odpočinku a spojující či spíše rozšiřující velmi dobře fungující park Luţánky a 
navrţenou relaxační a volnočasovou zónu (svahy mezi Ponavou a Planýrkou). Je 
počítáno s návazností na Luţánecký park, vytvoření volnočasových aktivit jako 
dětské hřiště, picnikové plochy, cyklostezka, hřiště pro rekreační sportovce jako je 
petanque, travnaté plochy pro moţnost “zahrát si fotbal jen tak”, přístupné 
basketbalové hřiště s umělým povrchem, umoţnění na zpevněných plochách 
provozovat in-line bruslení atd.  Tato parková plocha zároveň splní funkci velké 
rozptylové plochy před stadionem, aby bylo umoţněno dobře prostoupit územím. 
Dále projekt počítá s vytvořením tenisového centra a scelení tak jednotlivých 
tenisových hřišť, které se na území nachází do jednoho reprezentačního objektu. Je 
rovněţ počítáno s moţností a rozšíření plaveckého bazénu na aquapark či wellness 
s venkovním vyţitím směrem k Planýrce. Bazén je nyní po částečné rekonstrukci. 

Dominantou území je největší fotbalový stadion pro 17.500 diváků situovaný 
na střed osy Rybníček a zasazený v maximální míře do arboreta z hlediska nutné 
akustické bariéry jelikoţ se jedná o otevřený objekt. Důleţitým aspektem byly taktéţ 
historické souvislosti a především orientace vůči světovým stranám.  

Víceúčelová hala pro 10.000 diváků je posunuta vzhledem ke své původní 
poloze směrem k plaveckému bazénu, coţ umoţňuje vytvoření společných 
rozptylových prostor s fotbalovým stadionem. Zároveň je tak druhý nejhlučnější 
objekt odsunut za nově vznikající akustickou bariéru mezi obytným celkem a 
navrhovanými sportovními areály.  
 Tenisový stadion s tribunami pro 3.000 diváků je pak umístěn nad stávajícími 
podzemními garáţemi nacházející se na území a připojen ke komunikaci 
Dobrovského. Bude se jednat především o tenisový klub nahrazující nevhodně 
umístěné stávající tenisové plochy. Další funkcí tohoto objektu je vytvoření 
důstojného prostoru pro pořádání významných tenisových soutěţí, který Brnu chybí. 
Mezi fotbalovým a tenisovým stadionem se nachází dále objekt fanshopu a pokladen, 
schválně vytaţený mimo základní objem stadionů z hlediska moţného diváckého 
náporu. Poslední nově vznikající budovou je objekt parkovacího domu situovaný na 
dnešním brownfield na hranici území. Jedná se o trojpodlaţní budovu s kapacitou 
1.250 parkovacích míst splňujícím parkovací kapacity pro navrhované objekty s 
předpokladem vytíţenosti vţdy jen jednoho ze sportovišť (tento koncept je jiţ v Brně 
standardně uplatňován vzhledem k policejním, infrastrukturním a diváckým 
poţadavkům). 
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C  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
C1 I OBECNÉ ÚDAJE 
 

Základní podmínkou je vytvoření dostatečného prostoru pro provoz 
prvoligového fotbalového klubu, tím zajištění nepřetrţité moţnosti hrát a trénovat 
v důstojném prostoru splňujícím nejmodernější nároky. Základní koncepcí 
dispozičního řešení je jednoduchost, přehlednost, snadná orientace a rozvolnění 
toku diváků uţ mimo samotný objekt. Vnitřní prostory tedy plynule vychází 
z urbanistické koncepce. Důleţitým prvkem je striktní oddělení jednotlivých prostor 
pro diváky, vlajkonoše, sportovce, VIP a média. Objekt je v západní části sloţen 
z pěti nadzemních podlaţí. Na nejniţší úrovni se nachází hráčské zázemí, sklady, 
technické a technologické zázemí. Celé 2NP je pak věnováno foyer diváků spolu 
s prostory pro občerstvení, WC a první pomoc. Toto patro se zároveň stává hlavním 
– nástupním patrem. 3NP je opět věnováno diváckému foyer s nástupy do horní 
poloviny hlediště, občerstvením, WC a prostory pro první pomoc. Další 4NP a 5NP 
se odehrávají uţ jen v západní části. Tyto prostory jsou věnovány médiím a 
kancelářskému zázemí klubu ve 4NP. 5NP slouţí uţ jen VIP boxům a jejich foyer. 

 
C2 I DIVÁCI 
 

Přístup diváků do jednotlivých hlavních sektorů je moţný přímo z okolní 
platformy obíhající celou budovu. Přístupy jsou řešeny buď přímo z úrovně chodníku, 
především ve východní části u arboreta, nebo pomocí krytých schodišť a to 
v západní části. Turnikety jsou pak obsaţeny v jednotlivých vstupech, rozptylová 
plocha je tedy přístupná i mimo dění zápasu. Díky decentralizovaným vstupům tak 
bylo moţné striktně rozdělit provoz na sektory pro běţné diváky a sektory pro 
vlajkonoše jednotlivých klubů, které se nachází v protilehlých rozích pro jejich 
maximální vzdálenost. Všechny sektory jsou pak vybaveny dostatečným počtem 
sociálního zázemí, prostory pro občerstvení a první pomoc. Pohyb diváků se tedy 
odehrává odděleně od veškerých jiných provozů a to ve 2NP a 3NP kam je umoţněn 
přístup po schodištích z 2NP. 3NP je řešeno velmi obdobně jako 2NP s dostatečným 
sociálním i zázemím pro občerstvení. 2NP slouţí jako foyer pro diváky ze spodní 
poloviny hlediště, 3NP poté jako foyer divákům z horní části. 

Formování tribun je pak tvořeno ve dvou úrovních plynule navazující na 2 a 3 
nadzemní podlaţí. Spodní polovina se tak sestává ze 14 řad o kapacitě 10 500 
diváků, horní strmější polovina je pak formována maximálně do 14 řad ve východní 
části. Kapacita horní části čítá 7 000 míst. Jednotlivé řady jsou pak děleny na sektory 
šířky 20–30 sedadel. 

 
C3 I HRÁČI 
 

Zázemí hráčů je situováno na úroveň 1NP. Přístup do zázemí je moţný třemi 
vstupy, avšak hráčům je přednostně vymezen hlavní vstup ve středu západní části. 
Vzhledem k tomu, ţe hráči přijíţdí ke stadionu většinou vozem, je pro ně vyhrazeno 
přilehlé parkoviště v severozápadní části u objektu. Hráčské zázemí je pak rozděleno 
na tři pomyslné sektory – šatnu domácího muţstva, šatnu hostujícího týmu a prostory 
kde dochází k mísení hráčů s médii. Samotné šatny jsou pak stejného dispozičního 
řešení s tím rozdílem, ţe domácí šatna bude vyvedena v barevnosti domácího týmu. 
Šatna hostů je pak v neutrálních barvách. Tato šatna můţe rovněţ slouţit například 



 
Průvodní zpráva fotbalového stadionu za Lužánkami 

 

 8 

během koncertu jako zázemí pro účinkující. Dispoziční uspořádání šatny se sestává 
skládá z prostoru se skříňkami pro jednotlivé hráče, na ně navazujícími prostory pro 
přípravu, WC, sprchy, masáţe a sauny. K šatně je dále připojeno zázemí kouče a 
jeho asistentů. 

V doplňkových prostorech situovaných u vstupu na trávník jsou pak umístěny 
šatny rozhodčích, antidopingová místnost, místnost pro první pomoc, místnost 
delegátů zápasu a mix zóna. Součástí zázemí domácího týmu je dále i sklad dresů, 
prádelna a sušárna. 

 
C4 I MÉDIA 
 

Komentátoři, novináři, TV a další zástupci médií mají svůj prostor vyhrazen ve 
4NP. Přístup je moţný výtahy nebo schodišti z vrátnice hlavního vstupu pro VIP, 
média a hráče. Primárním prvkem celého podlaţí je panoramatická zasklená tribuna 
rozdělená do několika sektorů. Ty jsou podle důleţitosti děleny na prostory pro 
komentátory zápasu, monitoring policie, hlasatele jednotlivých TV stanic i běţné 
píšící novináře. Dále je v prostoru pro média vyčleněna místnost pro TV studio, 
hlavní kameru a malý konferenční sál o kapacitě 80 lidí. Prostory jsou opět vybaveny 
dostatečnou kapacitou sociálního zázemí. 

 
C5 I KLUBOVÍ ČINITELÉ 
 

Vysoce postavení zaměstnanci a kluboví činitelé mají opět vyhrazeny 
parkovací stání na přilehlém parkovišti v severozápadní části. Vstup je řešen 
společně s hráči VIP a médii. Jejich prostory jsou pak vyhrazeny ve 4NP v patře pro 
média. Nachází se zde především kancelář ředitele, sekretariát, PR a marketing 
klubu a zasedací místnost. 

 
C6 I VIP 

 
Jedná se o osoby u nichţ je zvýšená bezpečnost a komfort. Mají vyhrazeny 

parkovací plochy na přilehlém severozápadním parkovišti a samostatný vstup ve 
středu západní části objektu. Po vstupu se dostávají pomocí výtahu do 5NP. 5NP je 
celé vyhrazenou pouze VIP návštěvníkům. Podlaţí opět vévodí panoramatická 
tribuna, rozdělená do VIP loţí různého stupně luxusu. Od běţné loţe se sociálním 
zázemím ve společných prostorách foyer VIP, přes luxusní VIP box s vlastním 
zázemím aţ po velký sponzor box umístěný na středu tribuny. Dále se na VIP patře 
nachází foyer, místnosti pro přípravu jídla cateringovým způsobem a sociální 
zázemím.  

 
C7 I ZAMĚSTNANCI 
 

Prostory pro běţné zaměstnance se odehrávají v servisním patře 1NP do 
kterého je hned několik vstupů a vjezdů. Návrh počítá s prostory pro podavače míčů, 
policie, zahradníky, úklid, pořadatele. Zaměstnancům jsou k dispozici prostory pro 
parkování traktorů, skladové prostory, TZB, odpadové zázemí atd. Prostory jsou opět 
vybaveny dostatečnou kapacitou sociálního zázemí a šaten. 

Důleţitým prvkem je moţnost vjezdu kamionu v severozápadním rohu na 
plochu trávníku v případě pořádání koncertů. 
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C8 I HANDICAPOVANÍ 
 

Vyhrazené prostory pro handicapované jsou ve 2NP a to ve východní části 
tribuny. Přístup na toto podlaţí je moţný plynule z okolní platformy, není tedy nutné 
pouţití výtahu. Kapacita je 96 míst. 

 
 

D  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Fotbalový stadion má elipsový půdorys s maximálními rozměry 177,2 m a 
211,7 m. Kopíruje morfologii daného terénu s převýšením 5,6 m. Tribuny jsou 
orientovány ve směru světových stran. Východní a západní mají délku 120 m a tvoří 
je 9 modulů. Jiţní a severní tribuna je dlouhá 90 m a je rozčleněna na 7 modulů. Tyto 
tribuny spojují čtvrtkruhová nároţí.  
 
 D1 I ZALOŽENÍ STAVBY 
 

Vzhledem k základovým poměrům,  stavba nachází na nesoudrţné zemině s 
velkým mnoţstvím naváţek je celá budova zaloţena na velkoprofilových skupinových 
vrtaných pilotách profilu 1000–1500 mm. Po obvodu stadionu jsou piloty, které 
působí většinu času jako tahové. Případně mohou být piloty lokálně doplněny 
mikropilotami. 
 
 D2 I ŽELEZOBETONOVÝ SKELET - PRIMÁRNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE 
  

Stavba je rozčleněna na čtyři rovnocenné dilatační části s dilatačními spárami 
situovanými podél hlavních půdorysných os. Primární nosný systém konstrukce tvoří 
převáţně trojpodlaţní ţelezobetonový rámový skelet s přímou vazbou na tribuny. V 
západní části se skelet mění na pětipodlaţní s maximálními rozměry 168,2 m x 
201,2m. Rámy jsou situovány s proměnlivou roztečí s vějířovitým uspořádáním v 
maximální rozteči 10 m x 9,5 m v hlavních osách elipsy. Vertikální nosné prvky tvoří 
průběţné prefabrikované sloupy kruhového průřezu 700 mm. Sloupy jsou vetknuty 
do základových patek s vrtanými pilotami. Na sloupech spočívají průvlaky průřezu 
obráceného T s výškou 840 mm v radiálním směru, po obvodu pak obvodové 
průvlaky průřezu písmene L. Všechny trámy jsou uloţeny na pryţových loţiscích. 
Podporu vlastním lavicím tribun tvoří šikmé tribunové nosníky obdélníkového průřezu 
se zazubeným horním lícem. Ty jsou rovněţ uloţeny na pryţových loţiscích. 
Přístupové koridory a zázemí stadionu, tedy prostory pod tribunami, jsou sloţeny z 
předpínaných panelů tloušťky 330 mm. Tyto panely leţí na ozubech betonových 
průvlaků na pryţových pásech a jsou zmonolitněny 130 mm silnou membránou. 
Tímto zmonolitněním za pomoci přidané výztuţe a vytvořením spřaţených 
filigránových desek nad průvlaky působí desky jako spojité. Prostor pro sedící diváky 
vytvářejí lavicové nosníky průřezu L, ukládané kloubově na horní hranu šikmých 
tribunových nosníků výšky 850 mm, opět prostřednictvím pryţových podloţek. 
Veškeré prvky v hledišti, tedy lavicové nosníky, stěny vstupů, parapety, dělící zídky a 
schodišťové stupně, jsou vyrobeny z lehkého Liaporbetonu. Pouţití liaporbetonových 
panelů umoţňuje ţádoucí sníţení hmotnosti tribun (tíha Liaporbetonu představuje 
pouze necelých 70 % tíhy ţelezobetonu). 
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 D3 I OPLÁŠTĚNÍ – OCELOVÉ KONSTRUKCE 
 
Ocelová konstrukce je převáţně kotvena do primárního nosného systému 

ţelezobetonových prefabrikátů. Ocelové příhradové rámy jsou kloubově uloţeny na 
zhlaví podporujících sloupů a kotveny do základových patek. Nosná ocelová 
konstrukce pláště je tvořena příhradovými rámy s proměnnou geometrií tvořené 
hlavními obloukovými profily I výšky 670 mm, rovnými profily I výšky 550 mm a 
výplňovou příhradovou konstrukcí z I profilů šířky 200 mm, válcovanými za tepla. 
Maximální rozteč nosných rámů je 10 m. Tyto rámy jsou ve střešní rovině prostorově 
stuţeny dvěma příhradovými prstenci z I profilů. Vzdálenost prstenců je maximálně 
15m. Dále je konstrukce kaţdé třetí pole prostorově zavětrována, opět ve střešní 
rovině. Většinou jsou pouţity šroubové spoje z hlediska eliminace lidského činitele, 
který je při běţném svařování velmi důleţitý. Druhým aspektem je rychlost odpojení 
prvku od jeřábu a tím jeho rychlé uvolnění pro další prvky. Na šrouby vlepené do 
patek nebo vyčnívající ze sloupů se našroubují spodní matice, které přesně určují 
výšku rámových konstrukcí. 

 

E ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A KOMPOZIČNÍ ZÁMĚR 
 

E1 I ESENCE PODSTATY OBJEKTU 
 
 Vůle vyhrát – vůle vyniknout – vůle inspirovat 

 Zarůstání do parku - napětí ohybu - hebkost oblouku  
Vyklenutá linie - neklid horizontu - struktura je funkcí  

 
 Architektonický výraz a objemové řešení stadionu vychází především z 
tvarosloví sportovních staveb, forma zde následuje funkci. Organické pojetí jasně 
definované hmoty zastřešení na elipsovitém půdoryse primárně odpovídá uspořádání 
míst v hledišti a to v horizontálním i vertikálním směru. Umoţnění kvalitního výhledu 
na hrací plochu je základní myšlenkou celého konceptu. Elipsovité zakřivení tribun ve 
formě uzavřené arény přináší ţádoucí pocit „kotle“ pro maximální divácký i hráčský 
záţitek. Kontinuální oválné hlediště pomáhá vytvoření dobré akustiky podporující 
diváckou atmosféru hry, onen „kotel“ pak ţene hráče vpřed. Během tréninků naopak 
podporuje koncentraci hráčů na hru. Alfou návrhu je pak umístění sedadel co 
nejblíţe k hrací ploše a omegou vertikální uspořádání diváků směrem do středu 
tribun vzhledem k atraktivnosti zón pro sledování hry. Rohy hlediště jsou tedy 
věnovány nástupům a vjezdům do arény se zmenšeným počtem sedadel. Všechna 
místa jsou umístěna tak aby nepřesahovaly optimální hranici viditelnosti. Orientace 
budovy vůči světovým stranám je opět vázána na optimální oslunění hrací plochy  
a umístění nejatraktivnějších diváckých sedadel na západní tribuně. Podélná osa 
objektu je tedy orientována ve směru sever-jih. Západní tribuna je pak věnována 
velkému „oku“ bedlivě sledujícího průběh hry. Ve dvou podlaţích panoramatické 
tribuny jsou zde umístěny prostory pro VIP a média, striktně odděleny svým 
provozem od diváckého prostoru.  Důleţitým prvkem je také zavěšení LCD 
obrazovek ve formě „kostky“ nad středem hřiště. Přesunutí velkoplošných LCD 
panelů z rohů tribun tak umoţní posílení průběţného charakteru hlediště spolu s 
ideálním výhledem na obrazovku pro všechny. 
 Při pohledu z exteriéru se budova jeví jako hebká hmota, jemně se dotýkající 
daného území ve kterém plujea které respektuje. Navrhl jsem budovu jednoduchou, 
moderní, zajímavou, progresivní, barevnou a unikátní. Výraz organického pláště je 



 
Průvodní zpráva fotbalového stadionu za Lužánkami 

 

 11 

tak plynulou návazností na okolní prostředí do kterého je objekt usazen. Eliminace 
hmoty objektu se snaţí o minimalizaci masy. Hebkost oblouku s jakou se střecha vlní 
lze přirovnat k neklidu horizontu jehoţ vyklenutá linie se plynule zarůstá do nově 
vzniklého parku. Budova fotbalového stadionu je i přes to pevným bodem a výrazným 
objektem pevně zakotveným na historickou a hlavní pohledovou osu místa. Samotný 
plášť pak podtrhuje dynamičnost objektu.  Přehledné vnitřní uspořádání interiéru je 
patrné do exteriéru díky velkým otvorům, kterými je prolámán. Toky diváků uvnitř 
útrob objektu a jejich dynamika tak viditelně proudí jako krev v srdci při pohledu z 
parku. Vnější monolit hladkého pláště je pokryt speciální šestiúhelníkovou ocelově 
lesklou šablonou o proměnné šířce vytvářející kompaktní střešní a zároveň fasádní 
krytinu. Tímto způsobem se podařilo podpořit myšlenku atypického oblého tvaru a 
popřít tradiční členění objektu na fasádu a střechu. Fasáda a střecha se tu prolínají a 
vytváří jednolitou strukturu napínané kůţe v dekoru fotbalového míče. Samotný plášť 
je poté perforován kruhovými okny, okny které lákají, okny se záţitkem průhledu a 
dynamiky z interiéru do zeleně. Tyto otvory jsou buď ponechány bez výplně, nebo 
kryty probarveným plexisklem s vygravírovanými logy klubu a s odezvou domácího 
týmu. Rastr struktury oken respektuje jasný kánon vnitřního nosného systému s 
odezvou na provoz. Tato struktura se pak stává dekorativní, charismatickou, 
působivou, ovlivňující a navozující pocit nekonečnosti. Struktura je tak funkcí budovy. 
Přiblíţíme-li se poté esenci podstaty stadionu, vnímáme pocit harmonie, 
nekonečnosti, pocit symbiózy. Dílo se přibliţuje vůlí vyhrát, vůlí vyniknout, vůlí 
inspirovat. Ovlivňuje nás svým působením.  
 Podle kréda gotických mistrů můţe dokonce gotická katedrála ovlivňovat 
duchovní stav člověka, který do ní vejde. Stejně tak se snaţí tento chrám sportu 
ovlivňovat pocity návštěvníka a za okny které zvou k návštěvě vytvořit příjemně 
prostředí. Vytvořit místo k zapamatování co Vás nutí zůstat déle. 
 
F INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
 

Kompletní technická infrastruktura objektu se odehrává v servisním patře 1NP, 
kde jsou provedeny veškeré přípojky k daným sítím. Zde se nachází i jednotlivé 
strojovny, technické  a technologické zázemí budovy. 
 

F1 I VZDUCHOTECHNIKA 
 

Vzduchotechnika je navrţena jako decentralizovaný systém rozvodů se dvěma 
strojovnami umístěnými v rozích servisního patra 1NP s nuceným větráním pomocí 
kompaktních VZT jednotek. Jednotky budou vybaveny filtrací, ohřevem (teplovodní 
výměníky), rekuperací, příp. směšováním. Gastro provozy budou řešeny cateringově 
ve vyhrazených prostorech. Klimatizovány jsou všechny prostory v 1NP. Ve 3NP a 
4NP prostory pro média, kanceláře, konferenční místnosti, TV studia a boxy pro VIP. 
 

F2 I VYTÁPĚNÍ 
 

K vytápění fotbalového stadionu je z ekonomických důvodů, vzhledem k jeho poloze, 
navrţeno vytápění prostřednictvím parovodu z teplárny Červený Mlýn, která se 
nachází v blízkosti daného území. Parovod je napojen přes přípojku v zázemí 
stadionu v 1NP. Odtud je teplo distribuováno do strojovny propojené se strojovnou 
vzduchotechniky. Ta zajišťuje vytápění celého servisního patra 1NP. Prostory 
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kanceláří, občerstvení, WC, VIP patra a médií jsou poté vytápěny klasicky za pomocí 
radiátorů, nebo pomocí podlahových fancoilů.  
 

F3 I VYHŘÍVÁNÍ TRÁVNÍKU 
 

Topný systém je tvořen elektrickými topnými kabely Ecofloor, které se pokládají do 
hloubky asi 20cm pod povrch trávníku. Pro tuto aplikaci se pouţívají topné kabely 
MPSV, případně MADPSP o jmenovitém příkonu 25 W/m a kladou se tak, aby byl 
zajištěn plošný příkon min. 100W/m2. 
 

F4 I ROZVODY VODY A KANALIZACE 
 

Vodovodní přípojka s hlavním uzávěrem a vodoměrem je umístěna 
v servisním patře 1NP. Odtud je rozváděna po obvodu celé budovy v prostoru 
podhledu 1NP spolu s ostatními sítěmi v elipsovitém prstenci odkud dochází 
k napojení jednotlivých prostor. Teplá voda je ohřívána lokálně, elektricky přímo 
v místě potřeby. Šatny hráčů obsahují samostatný zásobník na teplou vodu. 

Splašková kanalizace je gravitační, vedena obdobně jako rozvody vody 
v hlavním elipsovém prstenci obíhajícím obvod celé stavby. Do tohoto prstence jsou 
pak napojeny jednotlivé lokální svody. 
 Dešťová odpadní voda je ze střechy sváděna do retenčních samonosných 
nádrţí umístěných v úrovni 1NP. Z těchto nádrţí bude poté prováděno zavlaţování 
trávníku případně okolních zelených prostor stadionu. 
 

F5 I ROZVOD PLYNU 
 

 Vzhledem k danému provozu fotbalového stadionu není nutné provádět 
plynovou přípojku. 
 

F6 I ELEKTROINSTALACE 
 

 Vzhledem k sloţitosti a značným potřebám především v prostorech pro média 
bude elektroinstalace předmětem samostatného návrhu v další fázi studie. Prozatím 
je počítáno se zřízením energocentra s trafostanicí kde dojde k převedení 
odebíraného napětí na potřebnou úroveň. Dále bude energocentrum vybaveno 
záloţním zdrojem ve formě dieselagregátu zabezpečující dodávku elektrické energie 
v případě výpadku. 

Nad středem hřiště bude instalován digitální velkoplošný ukazatel skóre, 
viditelný ze všech diváckých sektorů uvnitř hlediště stadionu. 
 

F7 I OSVĚTLENÍ 
 

 Osvětlení je navrţeno ve formě čtrnácti velkých světlometů umístěných po 
obvodu střešního pláště o celkovém výkonu 1450 lux.  
 

F8 I OZVUČENÍ 
 

Vnitřní i vnější ozvučení stadionu se týká všech prostor uvnitř stadionu a to 
hrací plochy, tribun pro  diváky, celého zázemí stadionu, schodišť, VIP, vnější pak  
pokrývá prostor okolí stadionu, hlavně pro informaci a řízení diváků v prostoru před a 
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kolem pokladen aţ ke vstupům. Hlavním úkolem ozvučení je, kromě komunikace s 
diváky, i organizace při řízené  evakuaci stadionu a jeho nezbytná návaznost na 
monitoring.  
 

F9 I KAMERY 
 
Jednoznačná pozice situování hlavní kamery je na západní tribuně v rámci patra 

pro média. Kamera je umístěna přesně nad středovou čarou hřiště a to ve výšce, 
která s rovinou středu hřiště svírá úhel 15° jak určují poţadavky. Ostatní kamery jsou 
poté umístěny na horním prstenci obíhajícím celé poslední patro. Tyto kamery svírají 
s rovinou středu hřiště povolený úhel 18°. 

     
G BAREVNÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY   
 

G1 I EXTERIÉR 

 
Exteriéru budovy dominují světlé bezúdrţbové materiály - pohledový beton, 

leštěná ocel či ocel s barevným protikorozním nátěrem. Koncept zasazení objektu 
v zeleni a následné propojení exteriéru s interiérem podtrhuje slupka budovy, okolní 
park se v ní jemně ozrcadluje. Vnější vrstvu fasády tvoří monolit hladkého pláště, jeţ 
je pokryt speciální šestiúhelníkovou ocelově lesklou šablonou o proměnné šířce 
vytvářející kompaktní střešní a zároveň fasádní krytinu. Tímto způsobem se podařilo 
podpořit myšlenku atypického oblého tvaru a popřít tradiční členění objektu na 
fasádu a střechu. Fasáda a střecha se tu prolínají a vytváří jednolitou strukturu 
napínané kůţe v dekoru fotbalového míče. Důraz monolitu by měl být podpořen 
v celé své míře jelikoţ sřecha se nachází v pohledu z úrovně Planýrky. Střešní plášť 
by tedy neměl být narušován technologií budovy. Pouţití lesklého kovového pláště, 
zaručí přirozenou pro materiál typickou barevnost v průběhu jeho ţivotnosti, která 
bude akcentována patinou povrchově reagujícího materiálu. Členění obvodového 
pláště na malé kazety zajistí optické slynutí plochy i v případě nerovnoměrné 
barevnosti jednotlivých šablon v rámci celku 

 
G2 I INTERIÉR 

.   
V perforaci vnější slupky poté prosvítá jednoduše řešený interiér ve formě 

vloţených barevných boxů. Tyto boxy s velkými grafickými piktogramy (označující 
WC, občerstvení, první pomoc atd.) respektují barevnost klubu a jsou tedy 
v červenobílém pojetí. Ostatní konstrukce jako jsou stropy, tribuny, sloupy, nosníky 
jsou provedeny z pohledového betonu v typické antracitově šedé barvě. Beton je 
osvědčeným materiálem vyhovující takto náročnému provozu i při velkých 
událostech. Kombinace těchto materiálů tedy surového betonu a hladkých 
plechových červených boxů lehce plujících v interiéru vytváří přehledný prostor 
s moţností jasné orientace. Hlediště je pak svým barevným řešením inspirováno 
barevností plného hlediště domácího klubu. Při běţném pohledu, či záběru kamer tak 
vzniká pocit plné arény, který je ţádoucí i pro hráče. Abstraktní dekor sedadel tak 
řeší jeden z dnešních problémů, tedy velmi malou návštěvnost běţných utkání. 
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G3 I NOČNÍ VZHLED 
 

Noční statut budovy se vůči dennímu diametrálně mění. Vnitřní prostory se 
prolínají do vnější a stavba se rozpíná směrem do parku. Tento efekt je řešen díky 
skrytému LED osvětlení, jímţ je protkán obvodový plášť v místech průzorů. Zvolené 
RGB LED osvětlení tak můţe vytvářet různé barevné odstíny a efekty lákající diváky 
dovnitř. 
 
H EKOLOGIE 
 

Cílem projektu je brát co nejméně přírody, či ji spíše vytvářet nově vzniklým 
parkem. Zanechat ekologickou stopu co nejmenší. Park plní nejen funkci 
rozptylového prostoru ale především vytváří příjemné mikroklima, chrání místo před 
větrem, hlukem a prachem. Nevzniká tak velká nehostinná plocha. Stromy pomáhají 
také pro příznivou regulaci teploty a vlhkosti uvnitř budovy a korigují výkyvy tepla 
během dne a noci.  

Samotná budova stadionu se poté snaţí o jakousi racionální ekologii. Ne vţdy je 
ekonomické a ekologicky přínosné, vytvářet za kaţdou cenu stovky fotovoltaických 
panelů či komplikované technologie řízení domu. Vítězí tedy jednoduché principy nad 
sloţitými pseudoekologickými technologiemi, které stavbu především prodraţí a jen 
sledující líbivé trendy. Například celý plášť je perforován velkými otvory umoţňující 
přirozené větrání bez nutnosti řízené ventilace vzduchu v největších prostorách foyer, 
vyuţívající tak ideální vzduch z přilehlého parku či respektování daného terénu a 
omezení tak výkopových prací na minimum vzhledem k špatným kvalitám podloţí. 
Návrh se snaţí i o maximalizaci prefabrikovaných prvků, coţ umoţňuje sníţení doby 
výstavby, velikosti pouţitých prvků i minimalizaci odpadu. Samotná hmota díky 
svému prohnutí a maximálnímu přiblíţení tribunám, je pak navrţena v duchu 
spotřebovávat co nejméně neobnovitelných energetických zdrojů. Plášť je pak 
navrţen jako ocelový tudíţ po skončení jeho ţivotnosti celý recyklovatelný. 
Z moderních technologií je upřednostněno osvětlení ve formě LED vzhledem k jeho 
energetickým nárokům. Jelikoţ má stadion potřebu nutného zavlaţování trávníku je 
předpokládáno vyuţití sběru dešťové vody do retenčních nádrţí ze střešního pláště a 
její následné vyuţití pro zavlaţování.     
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I EKONOMIE (VÝMĚRY, KUBATURY)       
 

I1 I ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
 

Celková plocha řešeného území    23, 52 ha 
Zastavěná plocha    6,73 ha 
Zelené plochy     12,8 ha  

 

 

 

 

 

I2 I FOTBALOVÝ STADION 
 
Zastavěná plocha     278 540 m2 
Stavební objem     37 350 m3 
Podlaţní plocha     28 155,9 m2 

  
1NP     3 873,5 m2 
2NP     8 336,2 m2 
3NP     8 612,6 m2 
4NP     1 422,9 m2 
5NP     5 910,7m2 

 
Podélná osa     211,7 m 
Příčná osa     177,2 m 
Výška hřebene     32,6 m 
 
Rozměry hřiště     105x68 m 
Rozměry hřiště včetně výběhu  120x80 m 
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ZÁVĚR      
 
  Projekt se snaţí prověřit realizaci sportovního centra za Luţánkami a 
poukázat na moţné navrácení sportu do lokality, kterou má snad kaţdý obyvatel 
Brna s touto funkcí spojenou. Jedinečnost místa, síla jeho genia loci ale také ideální 
poloha vůči centru toto místo k účelu sportu ideálně předurčují. Práce se zabývá 
analýzou stávajícího stavu, definováním jasné koncepce, na jejím základě návrhem 
urbanistického řešení v rámci celku. Následně se soustřeďuje na projekt fotbalového 
stadionu jako těţiště celého areálu. Standard toho stadionu splňuje poţadavky 
prvoligového stadionu a z velké části i standardy pro kategorii Elite podle UEFA. 
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