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ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je vypracovat architektonický návrh stadionu pro dráhovou 

cyklistiku. Jedná se o krytou halu umístěnou v Brně Komárově na území sportovního areálu 

Hněvkovského. Současně se studií samotného objektu je zpracován i urbanistický návrh 

celého území. Areál nabízí široké spektrum sportovišť pro rekreační i vrcholové sportovce a 

nová hala velodromu by měla být dominantou celého území. Stavba poskytuje zázemí 

významnému cyklistickému klubu TJ Favorit Brno, reaguje na současné požadavky dráhové 

cyklistiky a umožňuje tak pořádání i mezinárodních závodů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Brno, Velodrom, cyklistický stadion, Komárov, sportovní areál Hněvkovského, dráhová 

cyklistika, Favorit Brno, dráha, tribuna, bikrosová dráha, piloty, sportovní hala, volnočasové 

aktivity, areál, sportovní centrum, železobetonová konstrukce, lanová konstrukce 

 

ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis is the architectural design of the stadium for track cycling. 

It deals with a covered hall, which is located in the area of Komárov on the territory of the 

sports resort Hněvkovského. The urban design ofthe territory is elaborated simultaneously 

with the study of the hall. The resort offers a wide range of sport fields for recreational 

as well as top athletes, and the new velodrome hall should dominate the entire area. The 

buildingprovides background for the important cycling club TJ Favorit Brno. It also 

responds to the current requirements of track cycling and thus enables the organization 

of international races.  

KEYWORDS  
Brno, Velodrome, cycling stadium, Komárov, sport areal Hněvkovského, track cycling, 

Favorit Brno, track, tribune, bicros track, sports hall, leisure activities, area, sports center, 

reinforced concrete structure, ropeconstruction  
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ÚVOD 
Cílem diplomové práce bylo vypracovat architektonický návrh stadionu pro 
dráhovou cyklistiku. Jedná se o krytou halu umístěnou v Brně Komárově na území 
sportovního areálu Hněvkovského. Současně se studií samotného objektu je 
zpracován i urbanistický návrh celého území. Areál nabízí široké spektrum 
sportovišť pro rekreační i vrcholové sportovce. A nová hala velodromu byl měla být 
dominantou celého území. Stavba poskytuje zázemí významného cyklistického 
klubu TJ Favorit Brno a reaguje na současné požadavky dráhové cyklistiky a 
umožňuje tak pořádání i mezinárodních závodů. 
 



 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  Cyklistický stadion Favorit Brno 
Místo tavby:  Brno – Komárov, sportovní areál Hněvkovského 
Charakter stavby: sportovní areál 
Zadavatel:  Vysoké učení technické v Brně 

   Fakulta stavební, Veveří 31/95, 602 00 

Autor:   Bc. Anastázie Horčičková 

Vedoucí práce:  prof. Ing. Arch. Jiljí Šindlar, CSc. 
 
2 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
2.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Řešené území se nachází v městské části Brno – jih. Rozloha celého území je cca 18 
ha. Katastrálně tyto plochy patří pod k. ú. Komárov. Celé území je vyhrazeno pro 
sportovní areál Hněvkovského. Na východní straně jej vymezuje stejnojmenná ulice 
Hněvkovského, na jižní straně je to ulice Sokolova, na západní straně lemuje areál 
tok řeky Svratky a ze severní strany tvoří bariéru železniční koridor.  
2.2 VZTAH VŮČI ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA BRNA 
Dle aktuálně platného územního plánu města Brna jsou na řešeném území 
vymezeny funkční plochy pro rekreaci, plochy rekreační zeleně a smíšené plochy 
obchodu a služeb. 
Vzhledem k současné situaci kolem územního plánu města Brna, kdy je stále 
v platnosti územní plán z roku 1994, je vhodné zohlednit i v současnosti 
projednávaný navrhovaný nový územní plán města Brna, který by mě vzejít 
v platnost roku 2022. Tento územní plán dělí řešené území na plochy sportu, 
komerční vybavenosti a dopravní infrastruktury. Plochy při ulici Hněvkovského jsou 
vedeny jako rozvojová lokalita Kv-1, kde se předpokládá budoucí výstavba. 
Celá plocha sportovního areálu se nachází v záplavovém území stoleté vody a proto 
se i v navrhované územním plánu počítá s liniovým protipovodňovým opatřením, 
jakožto s veřejně prospěšnou stavbou napříč celým řešeným územím.  
2.3 STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ 
Celé území je rovinaté, rozléhající se v nadmořské výšce od 196,2 do 197,8 m n.m.. 
Určujícím faktorem areálu je jeho poloha v záplavovém území, kde by hladina stoleté 
vody mohla být až 2 metry nad úrovní terénu.  
Území je z větší části nezastavěné, ale nachází se v něm několik solitérních budov 
s různými typy využití. V severní části se jedná o několik zchátralých budov, 
garážových objektů a budovu s restaurací a zázemím fotbalového klubu. Uprostřed 
areálu se tyčí rozhledna Komec s přilehlými budovami, v nichž se nachází recepce 
areálu, lezecká stěna a bistro. Naproti hlavní budově je malý objekt s občerstvením. 
Podél ulice Hněvkovského se nachází areál mateřské školy a jižněji ještě soubor 
komerčních budov. V jižní části lokality byly vystavěny nové budovy basebalového 
týmu Draci Brno a nejjižněji v těsné blízkosti ulice Sokolova je do území zasazen 
areál pneuservisu FIRST STOP.  
Areál působí vcelku nepřehledným a nekompaktním dojmem, avšak v těsné blízkosti 
řeky Svratky, kde vede vzrostlou zelení cyklostezka je prostředí velmi příjemné a 
stabilizované. Za hranici, které pocitově dělí areál na dva různé prostory by se dala 
považovat linie tvořena jednotlivými sportovními hřišti. 
2.4 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 



 

Areál Hněvkovského je dobře dostupný automobilovou i městskou hromadnou 
dopravou. Z jižní a východní strany jej lemují čtyřproudé sběrné komunikace, 
přičemž komunikace ulicí Hněvkovského je státní silnicí 1. třidy a přivádí dopravu 
z asi kilometr vzdáleného sjezdu z dálnic D1 a D2 do centra města. Při kraji areálu 
v ulici Hněvkovského se nachází stejnojmenná autobusová zastávka MHD. 
Tramvajová linka z centra města má nyní konečnou stanici 500 m od areálu. V 
územním plánu se však počítá s jejím protažením podél řešeného území až do 
Modřic.  
Do areálu je přivedena i cyklistická doprava. Po západním okraji areálu vede 
frekventovaná cyklostezka navazující na městskou síť cyklotras a pokračuje dál 
podél řeky Svratky na kraj Brna a poté až do Vídně.  
3 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Ideou urbanistického návrhu bylo vytvořit kompaktní sportovní areál. Napříč 
areálem probíhá nově navržená komunikace, která bude sloužit primárně pro 
zásobování jednotlivých objektů uvnitř areálu a zároveň bude tvořit dělící linii mezi 
klidnou částí sportovišť při břehu řeky Svratky a rušnou komunikací Hněvkovského. 
Minimalizování dopravy uvnitř areálu bude zajištěno záchytnými parkovišti po 
okrajích areálu. V jižní části areálu bude rozšířeno stávající parkoviště o 282 míst (+ 
10 míst pro hendikepované a 2 pro bus) a doplňovat je bude nová parkovací plocha 
na severu areálu (175 míst + 5 pro hendikepované). Návrh také uvažuje 
s prodloužením tramvajové tratě podél celého areálu a vytvořením dvou nových 
zastávek MHD. První zastávka se nachází v bezprostřední blízkosti navrhovaného 
velodromu a druhá zastávka bude postavena v jižní části areálu. V návaznosti na 
navrhovaný územní plán bude velodrom umístěn v severovýchodní části areálu při 
ulici Hněvkovského. 
 V jihozápadním rohu je prostor pro novou výstavbu komerční vybavenosti, jejíž 
stavební plán by měl být vytvořen samostatně. V návaznosti na koncepci celého 
areálu bude nutné zbourat některé současné objekty. Jedná se o budovy u 
fotbalového stadionu, areál mateřské školy ve střední části území a průmyslové 
budovy poblíž ulice Hněvkovského. Tyto objekty budou nahrazeny nově navrženým 
zázemí pro fotbalový klub a nově navrženými objekty s komerční vybaveností. 
Stávají skate park a in-line dráha budou muset ustoupit velodromu a budou 
přesunuty na nově vyhrazené plochy.  
 
4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
4.1  VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY, OKOLNÍ OBJEKTY 
Úkolem diplomové práce bylo řešení nového cyklistického stadionu, jakožto zázemí 
pro klub TJ Favorit Brno, jehož současný areál nevyhovuje podmínkám pro 
plnohodnotný trénink. Nový velodrom splňuje podmínky stanovené podle parametru 
mezinárodní federace UCI a zároveň reaguje na požadavky samotného brněnského 
oddílu. Stadion jako takový bude zároveň plnit funkci sportovní haly s víceúčelovým 
hřištěm a posilovnou pro závodní sportovce i širokou veřejnost. Díky těmto 
požadavkům vznikne jedinečný objekt, který nemá konkurenci v České republice a 
na Slovensku.  
4.2  ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 
Celý návrh vychází z proporcí nové dráhy, která je srdcem a zároveň limitujícím 
prvkem celého objektu. Dále bylo nutné uvažovat s požadavky klubu Favorit Brno, 
z nichž vyplývají kapacity nutné k fungování celého areálu a kapacity 



 

umožňující posazení až 3 000 diváků. Prioritou bylo vytvořit objekt, který se stane 
novou dominantou širšího okolí. Dynamičnost celého objektu by měla být podtržena 
zvolenou konstrukcí střechy s jejími konstrukčními detaily. Snahou bylo tímto 
vytvořit souznění mezi hmotou objektu a jeho vnitřní náplní. Kde dráhová cyklistika 
klade vysoký důraz na technické vybavení sportovců. 
4.3  PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  
Objekt je tří podlažní s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Celý 
objekt je provozně rozdělen na několik částí vycházejících z daného období provozu 
objektu (konání závodů-akcí, každodenní provoz). Návštěvníci jsou děleni již od 
vchodu do objektu, kde jsou rozděleny vstupy pro zaměstnance velodromu, závodní 
cyklisty, širokou veřejnost a diváků v době konání akcí.  
1.NP 
Na východní straně objektu z ulice Hněvkovského je hlavní vstup s pokladnami určený pro 
diváky. Po vstupu do objektu jsou diváci směřování do foyer, kde je pro ně k dispozici šatna, 
hygienické zázemí, občerstvení, fan-shop a prodejna se servisem kol. Z foyer se také diváci 
mohou dostat na východní tribunu nebo dále po schodišti do 2. NP. Na západní strany 
objektu se nacházejí další vstupy. Jeden pro závodní sportovce, ze kterého mají přístup do 
podzemního podlaží ke svým šatnám a ke dráze. Další pro zaměstnance areálu, který je 
směřuje k recepci a kancelářím v objektu. Dále je zde vstup pro diváky, který bude využíván 
v případě konání sportovních akcí a závodů. V severní částí 1. NP je situována posilovna pro 
širokou veřejnost, do které je umožněn samostatný vstup. Nechybí také prodejna a servis 
kol, která má přístup jak z vnitřní části objektu, tak přímo zvenčí.  
 
2.NP 
Druhé nadzemní podlaží bude využíváno pouze v případě konání akcí. Vstup do něj je 
umožněn buď ze schodišť přístupných z vnitřních schodišť od pokladen v 1.NP. Vstup je 
umožněn také z venkovního ochozu kolem celého objektu. Na 2. NP nalezneme potřebné 
zázemí pro diváky (hygienické zázemí, občerstvení, šatny). Na východní straně je situován 
prostor pro VIP zónu, rozhodčí a média, do kterého je přístup umožněn z prostor recepce 
v 1. NP. Nad hlavními vstupy z východní i západní strany objektu jsou umístěny balkony 
opticky navazující na ochoz vedoucí kolem dokola celého velodromu. Západní balkon je 
přístupný pouze z VIP zóny. Balkón na východní straně je přístupný pro diváky. Může také 
plnit funkci vyhrazené kuřácké zóny. 

1.PP 
V 1.NP se nachází celé technické zázemí budovy a zároveň šatny sportovců a 
navazující provozy. Celé podlaží je propojeno ústřední chodbou, na níž navazují 
jednotlivé šatny sportovců, trenérů i zaměstnanců velodromu. V jihovýchodní části 
tohoto podlaží je situován místnosti pro lékaře, fyzioterapeuty a maséry. Na tyto 
místnosti navazuje i regenerační část se saunami a vířivkou. Z tohoto podlaží vedou 
vstupy na vnitřní plochu stadionu. 
 
4.4  VYUŽITÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Stavba byla navrhována s ohledem na požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Ministerstva vnitra O obecných technických požadavcích zabezpečující využívání 
staveb. Vstupy a všechny komunikace jsou řešeny jako bezbariérové. Osoby 
s omezenou schopností pohybu mají díky výtahům přístupy do všech pater budovy. 
Na každém podlaží je pro tyto osoby počítáno s hygienickým zázemím a v rámci 
šaten pro sportovce jsou navrženy i šatny pro imobilní. 



 

5 KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1  GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Parcela se nachází v oblasti se složitým základovými poměry, což je dáno zejména 
blízkým vodním tokem řeky Svratky. Geologicky se pozemek nachází v hornině 
klasifikované jako snížený sediment. Tyto skutečnosti nám zásadně ovlivňují volbu 
vhodného způsobu založení. 
5.2  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE 

Přípravné práce by byly řešeny v rámci dílčích stupňů navazující projektové 
dokumentace. Jednalo by se především o demolici všech objektů a zpevněných 
ploch prostoru staveniště.  
5.3  ZÁKLADY 

A) ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

Zamýšlený objekt se nachází v nezpevněných sedimentech s možným výskytem 
navážek. Pod těmito vrstvami se nachází neogenní jíly. V lokalitě je nutno počítat 
s výskytem hladiny podzemních vod, která je dle předpokladu velmi mělko, a to 
z důvodu blízkosti vodního toku. 

B) ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Objekt bude na základě popsaných základových poměrů zakládán v hlubině. 
Hlubinné základy budou tvořeny pomocí vrtaných pilot, které budou vetknuty do 
únosných vrstev zeminy. Pod hlavními sloupy celé konstrukce bude vytvořena 
skupina pilot, která bude svázána mohutným základovým železobetonovým blokem. 
5.4 NOSNÉ KONSTRUKCE 

A) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměrech 0,5 × 
0,5 metrů a 0,75 × 0,75 metrů, které budou opatřeny prvky pro uložení vodovodních 
konstrukcí. Obvodové sloupy, které budou vynášet především střechu konstrukce 
budou z železobetonové 1 × 4 metry a budou končit 3 metr nad úrovní 2NP. Ve 
sloupech budou připraveny prvky pro uložení navazující ocelové konstrukce 
vynášející střešní rovinu. 

B) VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami tloušťky 250 mm. 
Desky budou vůči sloupům roznášeny za pomocí železobetonových průvlaků, které 
budou uloženy na železobetonové sloupy. 
5.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastřešení objektu je navrženo ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Samotný plášť 
je tvořen systémem lan, do kterých jsou vkládány systémové střešní prvky. Pro 
uchycení lan je navržen ocelový prstenec z příhradového nosníku. Tento ocelový 
prstenec vytvořen z trubkových nosníků CHS dosedá na příhradové prvky navazující 
na hlavní betonové sloupy. Tyto příhradové prvky budou mít proměnnou výšku 
v jednotlivých místech konstrukce.  
5.6 VERTIKÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PRVKY 
V objektu se nachází čtyři schodiště ve tvaru U. Schodiště jsou vložena mezi nosné 
sloupy, které nesou střešní konstrukci. Všechna schodiště jsou vložena jako 
betonová vetknutá a uprostřed jejich založení se nacházejí šachty pro výtahy.  
 
5.7 PODHLEDY 



 

Podhledy jsou řešeny v rámci celého objektu a zakrývají veškerou instalační 
techniku. Konstrukce podhledů jsou kotveny do železobetonových stropních desek 
nebo nosných sloupů.  
5.8 PODLAHY 
Pro většinu prostor v objektu je navržena pohledová epoxidová stěrka. V prostorách 
hygienického zázemí je navržena protiskluzná dlažba.  
5.9 FASÁDA 
Fasáda je řešena předsazeným pláštěm kotveným do nosných betonových prvků.  
5.10 TECHNICKÉ VYBAVENÍ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 
Objekt bude vytápět pomocí teplovzdušné jednotky vedené v podhledech. Pomocí 
deskových rekuperačních výměníků bude zpětně využíváno teplo z odváděného 
vzduchu. Celá budova bude odvětrávána vzduchotechnikou. Prostory šaten a 
hygienických provozů budou odvětrávány podtlakově. Vzduchotechnická místnost 
se nachází na 1PP. Vedení potrubí bude umístěno pod stropy a bude vedeno 
podhledem.  
6 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Železobetonové i ocelové konstrukce jsou přiznány jak v exteriéru, tak v interiéru. Je 
tak vytvořen technický charakter stavby, který se slučuje s jeho hlavní funkcí. 
V exteriéru je samotná konstrukce stavby viditelná díky skleněné předsazené 
fasádě a nezakryté ocelové konstrukci vynášející střechu.   
7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je navržen v souladu s normami požární bezpečnosti. Bude vybaven požárně 
bezpečnostním zařízením jako je EPS (elektronický požární systém) a všechny 
dveře do CHÚC budou vybaveny panikovým kováním. Příjezd hasičských vozů 
k objektu bude možný po zpevněných komunikacích v bezprostřední blízkosti 
objektu.  
8 EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU, VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 
PRSOTŘEDÍ 
Z důvodu nového návrhu celého areálu budou odstraněny některé části vzrostlé 
zeleně. Kompenzačně proběhne výsadba nových stromů dle návrhu k situaci. 
Dešťová voda ze střech bude sbírána do retenčních nádrží s čerpadlem a dále 
využívána pro WC a údržbu celého areálu.  
9 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména požadavky vyplývající ze zákona 
č. 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. O 
obecných 
technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
369/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou 
schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších předpisů. 
10 ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
Zastavěná plocha:  11 475 m2  
Obestavěný prostor:  231 450 m3 
Rozměry objektu:  136,75 m × 106,75 m  
Výška objektu:   19,05 m (v nejvyšším bodě) 
Celková užitková plocha: 27 331 m2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se snažila navrhnout cyklistický stadion, který by se stal 
novou dominantou areálu. Svým vzhledem by podtrhoval svou funkci a zejména pak 
splňoval nároky na plynulý provoz uvnitř objektu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
VUT  Vysoké učení technické v Brně 
FAST  Fakulta stavební 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
Sb.  sbírky 
m n.m.  metrů nad mořem 
k. ú.  katastrální úřad 
kce  konstrukce 
TZB  technické zařízení budov 
SDK  sádrokarton 
tl.  tloušťka 
MHD  městská hromadná doprava 
č.  číslo 
ČSN  česká stavební norma 
Vyhl.  vyhláška 
VZT  vzduchotechnika 
CHÚC  chráněná úniková cesta 
 

 


