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1.) ÚVOD 

 Architektonická studie se zabývá vybudováním nového sportovního centra v 

brněnské oblasti Za Lužánkami. Návrh komplexně řeší urbanistické vazby, silniční 

dopravu, parkování a volnočasové možnosti v dané lokalitě. Na území vzniknout 

nové sportovní objekty, které vytvoří z oblasti Za Lužánkama vysoce ucelené 

centrum sportu a oddychu, v přímé návaznosti na park Lužánky. Diplomová práce 

dále rozpracovává na úrovni architektonické studie jeden z nově vytvořených staveb 

- Multifunkční hokejovou arénu. 

2.) HLAVNÍ IDEA 

 Hlavní myšlenkou návrhu nového Sportovního centra v Brně bylo zachovat 

Génia loci lokality za Lužánkami, očistit území od zbytečných a nefunkčních 

urbanistických celků a na jejich místě vytvořit nové sportovní a volnočasové objekty. 

Cílem bylo propojit park Lužánky o navrhované území pohodlným podchodem a 

docílit efektu využití území v době, kdy se nebude konat žádné sportovní klání. Nově 

zbudované sportovní stavby budou respektovat duch místa, historii a ekologii. 

3.) VYMEZENÍ STAVBY 

 Architektonická studie se zabývá Multifunkční arénou (Aréna Lužánky), s 

převažujícím účelem hokejového stadionu. Dále je diplomový projekt doplněn a 

urbanistickým řešením vymezeného území Brno Ponava, který vychází z 

předdiplomového projektu. 

4.) URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 4.01) HISTORIE ÚZEMÍ A SOUČASNÉ VYUŽITÍ 

 Areál Za Lužánkami má velmi bohatou, více než stoletou historii. V dobách 

největší slávy (od 60. let minulého století) se zde nacházel hokejový stadion 

(postaven 1949 až 1947; zastřešen 1964), plavecký bazén, atletický a fotbalový 

stadion (postaven 1949 až 1653). Dobu největších úspěchů ještě dnes reflektuje 

prostorný pěší bulvár, který směruje návštěvníky k dnes ještě zachovalému 

pompéznímu fotbalovému stadionu. Stadion byl v provozu do 90. let minulého století. 

Ještě v těchto dobách byly návštěvy v řádech tisíců. Navrhovaná lokalita se nachází 

v Brně, městské části Ponava. V blízkosti území se nachází nejstarší evropský park 

Lužánky (první zmínky již ve 13. století), Mendlova univerzita, hokejové tréninkové 

centrum mládeže nebo nákupní centrum Královo pole. K řešenému území se celkem 

pohodlně dostaneme jako pěší, jako cyklisté i jako řidiči motorových vozidel. Lokalitu 

spojuje s blízkým centrem ulice Sportovní. Blízké napojení na MHD (tramvaj, 
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autobus, trolejbus) a park, v souvislosti s rychlou pěší dostupností do centra města 

(10 min.), nabízí ideální kulturní a společenské možnosti. Sportovní areál "Za 

Lužánkama" skýtá mnohé jedinečné vlastnosti, jako je například důmyslně 

zakomponovaný fotbalový stadion ve zdejším terénu, který po celém objemu 

obklopují rozptylové zpevněné plochy. Fotbalový stadion je velkou částí zakryt 

travnatým svahem, tedy výškově nenarušuje území. Nejvyšším bodem je zatravněné 

návrší - tzv. skotská tribuna. Bývalý hokejový stadion býval také zčásti zakopán. 

Dnes po něm zbyla bolestná díra v zemi. Obliba lokality je zčásti naznačena 

zbudováním veřejného kluziště. Střízlivý styl území bohužel zcela narušují nové 

stavby - hotel Boby, supermarket, tenisové kurty a zastaralý plavecký stadion. Území 

bývalo hojně porostlé stromy, dnes již značnou část vystřídalo betonové parkoviště 

před supermarketem. Sportovní ráz a Genius loci (více o tomto fenoménu pojednává 

esej v příloze) byl narušen obchodním prostředím. Území prošlo urbanistickým 

chaosem a nově postavené stavby (hotel Boby, supermarket, parkovací plochy) brání 

dalšímu sportovně-rekreačnímu rozvoji. 

 4.02) NÁVRH 

 Komplexní návrh spočívá v citlivém a ekologickém znovuobnovení zašlé slávy 

Lužánek. Inspirací pro chodníky a situování byl tvar chobotnice, či krakatice. 

Ohniskem, mozkem chobotnice, se stal fotbalový stadion. V území jsou vymezeny 

hlavní pěší směry (fotbalový stadion, hokejový stadion), které tvar chodníků 

respektuje. Trasování pěších komunikací účelově umožňuje nejkratší cestu z 

Lužáneckého parku, parkovišť a MHD zastávek na hlavní sportoviště. Již přes půl 

století zde umístění hlavních staveb (hokej, fotbal) fungovalo, proto ho i já respektuji. 

Nemá smysl vyvracet a měnit "duch Lužánek" a upravit rozmístění - to by na území 

nefungovalo. Byl by ztracen tolik ceněný genius loci. Lidé si zvykli na umístění 

pompézního fotbalového stadionu, proto zůstane zachován, opraven a na stávajícím 

místě budou zbudovány nové tribuny splňující požadavky FIFA. Díra po hokejovém 

stadionu opět nabude svého sportovního ducha. Nová hokejová aréna bude 

umístěna na stávajícím místě (v prohlubni) a bude také použito již odtěženého 

terénu. Hlavní pěší trasa - park Lužánky - bude propojena s navrhovaným územím 

podchodem, který by byl na večer uzavírán, aby nedocházelo ke shromažďování 

bezdomovců. Podchod bude plynule navazovat na novou víceúčelovou arénu, ale 

také poskytovat průchod k fotbalovému stadionu nebo volnočasovým aktivitám. 

Hlavní myšlenkou bylo rozšířit novým podchodem park i na sportovní území a 
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poskytnout lidé volnočasové aktivity (fotbalové hřiště pro mládež, petanque, skate 

park). Po zbudovaných chodnících bude zbudována okružní in-line dráha. 

Volnočasové aktivity jsou navrženy pro veškeré věkové kategorie s důrazem na 

mládež (v sousedství se nachází vysokoškolské koleje). Hokejový fanoušci se také 

mohou podchodem rozptylovat do parku a centra, aniž by museli přecházet hlavní 

komunikaci. V dobách mezi sportovním kláním by tak areál nemusel být prázdný, ale 

součástí parku. Mezi novými stadiony bude zbudováno podzemní parkování, které 

bude navzájem propojené. Celá jeho kapacita bude sloužit nárazově pro hokej i pro 

fotbal. Prostor po zbouraném hotelu Boby bude využit pro zbudování venkovního 

akvaparku s atrakcemi na úpatí zalesněného vrchu, kde bude zbudována rozhledna 

na celé Brno. Spojením stávajícího plaveckého bazénu a venkovního aquaparku 

vznikne v Brně tolik očekávaný velký plavecký komplex. Další novostavbou na území 

se sportovním využitím bude tenisové tréninkové centrum. Po zasazení vhodných 

dřevin bude celé navržené území sloužit jako park oddychu a sportu. Nová hokejová 

a víceúčelová aréna bude citlivě zasazena do stávajícího terénu. Diváci budou 

scházet do útrob stadionu z úrovně ulice Sportovní a Drobného směrem dolů, nebo z 

podzemních parkovacích stání rovně. V dlažbě před stadionem bude zasazeno 11 

kovových pozlacených hokejek, jako připomínka slavné historie a sportovní motivace 

pro město do budoucna. Venkovní mobiliář bude jednoduchý s požadavkem 

odolnosti a dobré schopnosti úklidu (betonové lávky na sezené, kovové odpadkové 

koše apod.). Kapacita při sportovních utkáních bude 13 644 diváků. Hudební 

koncerty pojmou až 14 000 posluchačů. Při návrhu bylo respektováno historické 

konfigurováni bývalého stadionu (ledová plocha pod terénem). 

5.) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Hlavní myšlenkou bylo zachovat Génia loci, tedy stadion má ledovou plochu 

pod úrovní terénu a hmota tribun je směřována do výšky. Důležitým požadavkem při 

návrhu bylo vytvořit členitou tektonicky působící fasádu. Tvar je jednoduchý, s 

výrazně členěnými žebry, které pomáhají přenášet zatížení ze svislé pohledové části 

objektu a střechy. V konečném provedení by fasáda měla připomínat obrovská 

velrybí žebra. Sklon fasády je čistě funkcionalistický - založen na sklonu horního 

ochozu v hale. Dalším důležitým aspektem byl požadavek dobré akustiky (snížený 

strop), ekologie (recyklovatelná fasáda z pohledového betonu), cenové dostupnosti 

(fasáda je zároveň i nosná konstrukce) a pohodlí pro fanoušky (dostatečné 

komunikace, zázemí, hygiena). Hokejová aréna bude působit zároveň jako nosná 
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konstrukce, ale také jako sochařské umělecké dílo zhotovené zásadně z trvanlivého 

pohledového TX Aktive betonu, který pomáhá zadržovat smog a prach v centru 

města. Inspirativní tvar "UFO" je odvozen funkcí tribun. Ve spodní části stadionu 

budou tribuny s mírnějším sklonem (33°), ve druhém ochozu budou mít tribuny 

strmější sklon 42°. Sevřené tribuny budou z interiéru připomínat kotel, který bude 

umožňovat skvělou atmosféru.  

6.) DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 6.01) 1.NP 

 1.NP je jediným podlažím umístěným nad úrovní terén. Jsou zde obsaženy 

prostory horního ochozu s tribunami. Divák se zde dostane 24 schodišti, které jsou 

rozděleny po dvou do 12 vstupních sektorů. Hmota horního ohozu vytvořená z 

pohledového betonu ční nad okolním terénem a ostatní podlaží stadionu jsou ukryty 

pod terénem, aby výškově nenarušovaly okolní stavby. Diváci přicházející z pěší 

komunikace na úrovni ulice Sportovní a Drobného, musí pohodlně sejít čtyřmi 

hlavními vstupy do komunikačního prstence, které se nachází na 1.PP objektu. 

 6.02) 1.PP 

 Podlaží je věnováno především pohybu diváků. Je zde vytvořena vstupní 

komunikace (foyer) pro diváky, která má tvar prstence. Na tento prostor navazují čtyři 

hlavní vstupy do stadionu z úrovně terénu, fanshopy, občerstvovací prostory a vstupy 

z podzemních garáží. Dále komunikační prstenec umožňuje vstup do VIP boxů, 

PARTY boxů a prostorů pro handicapované diváky. V krátké návaznosti se zde 

vyskytují hygienické zázemí a prostory pro obsluhu občerstvovacích zařízení, které 

jsou umístěny ve 4 sektorech. Na úrovni 1.PP se nacházejí podzemní parkovací 

prostory se 3 vstupy pro diváky a 1 vstupem pro zaměstnance a vedení. Podzemní 

parkovací prostory jsou odděleně pro fanoušky, zaměstnance klubu, zásobování a 

média. 

 6.03) 2.PP 

 Druhé podzemní podlaží je věnováno provozu vedení, odpočinkovému zázemí 

hráčů (sauna parní, finská, káď s ledovou vodou, whirpool, posilovna apod.) a VIP 

prostorám. Dostaneme se zde 4 schodišťovými prostory z 1.PP nebo z podzemní 

garáže, které je umístěna pouze pro hráče a vedení klubu. 2 hlavní schodišťové 

prostory jsou také opatřeny výtahem. Je zde hlavní vrátnice, která slouží nejen pro 

hráče, ale také pro vedení klubu nebo média. V návaznosti se zde nacházejí prostory 
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pro vedení klubu, konferenční místnost, zázemí pro média, restaurační zařízení, VIP 

prostory s barem, technické zázemí budovy nebo také výstavní prostory. 

 6.04) 3.PP 

 Poslední třetí podzemní podlaží je striktně vymezeno pro hráče všech 

věkových kategorií a technické zařízení. Podlaží je protkáno komunikačním 

prstencem, které navazuje 4 vstupy na ledovou plochu. Prostory za bránami jsou 

řešeny pro dílny, klimatizace, elektrorozvodnu, garáž rolby nebo také skladování. 

Šatna hráčů A týmu je od ostatních  šaten mládeže uzavřena. V návaznosti jsou zde 

umístěny masérny, hygienické zázemí, brusírna, sušárna, hokejový trenažér 

skatemill (viz. příloha průvodní zprávy) a další nezbytné součásti špičkového 

sportovního zázemí. Vertikální komunikací mají hráči možnost se dostat do 

posiloven, sauny a vodoléčby. Na opačné straně se nachází šatny mládeže. 

Zajímavostí podlaží je umístění několika rozcvičoven, pro mládež, hosty a profihráče 

odděleně. Technické zařízení je plošně dimenzováno na kapacitu haly a má přímou 

návaznost na energokanál v 2.PP. 

7.) KONSTRUKČNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 7.01) KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

 Aréna je zhotovena především jako železobetonová monolitická konstrukce s 

některými prefabrikovanými částmi. Nosnou konstrukci pater tvoři betonové sloupy 

500 x 500 mm, ztužující rámy a železobetonová deska monolitická deska 200 mm 

křížem vyztužená. Konstrukční schéma je obsaženo ve výkresové dokumentaci 

(výkres číslo 11 a 12). Aréna je založena na železobetonové základové desce 500 

mm, kterou vynáší hloubené piloty (12-18 metrů). Střešní konstrukce je vynesena 

primárními příhradovými obloukovými vazníky s maximální výškou 6 metrů (hlavní 

pruty 324/12 mm; sloupky 194/6 mm; příčle 152/6 mm). Rozměry prvků primární 

nosné konstrukce jsou dimenzovány na ohybový moment základním statickým 

výpočtem s dozorem konzultanta. Na primární nosníky jsou v opačném směru 

uloženy sekundární nosné příhradové vaznice, které vynáší střešní panely Kingspan, 

vzduchotechniku a technické lávky. Sekundární vaznice (pásnice 152/6 mm, stojina 

100/4 mm) udržují také minimální sklon potřebný pro bezpečné odvodnění střechy. 

Střešní konstrukce je zavětrována ztužidly (viz. výkres konstrukce č. 12). Odvodnění 

střechy pro provedeno podélném směru, do střešních vpustí, která dále odvádí vodu 

v dutině pod tribunami do dešťové kanalizace. Střešní svody jsou umístěny na obou 

kratších stranách (nad bránami). Konstrukce střechy bude uložena na betonovou 
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konstrukci na ocelové roznášecí desky a na druhé straně na pohyblivé tříválcové 

ložisko (princip konstrukce mostu). Pod uložením střechy bude ztužující věnec, do 

kterého budou také kotveny ocelové táhla - lana (výkres č. 12). Světlé rozpětí střechy 

bude v nejdelším místě 105 metrů (měřeno od uložení). 

7.02) TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 

 Protipožární bezpečnost objektu je zajištěna pomocí EPS - elektrickým 

požárním systémem. Chráněny jsou všechny prostory objektu s požárním rizikem 

s použitím adresovaných analogových multisenzorových automatických hlásičů 

s decentralizovanou vyhodnocovací logikou, integrovanými izolátory a automatickou 

SW adresací plug&play. Hlásiče zajišťují čtyři stupně hlášení (porucha výpadku 

komunikace, odchylka parametrů, výstraha, poplach). Použity jsou dvě ústředny 

SYNOVA FC 330A-1, připojené přes komunikační převodníky do společného PC 

s řídícím SW včetně další návaznosti na M+R. Ústřední, ohlašovna požáru, je 

umístěna v prostorách vrátnice. Elektrický zabezpečovací systém je rozdělen do zón. 

Ústředna je typu ALARMCOM. 

 Chlazení ledových ploch na principu nepřímého chlazení v kombinaci čpavek-

ethanol 35% je zajišťováno třemi šroubovými kompresory (SAB 163HM-273 KW, 

SAB 128HF-425 kW a SAB 163HF-423 kW). Ethanolové výměníky chlazení jsou 

osazené dvěma deskovými chladiči typu TL 650 osazených jednom případě 332 

deskami/717 kW a v druhém případě 122 deskami/263 kW. Celkový reálný chladící 

výkon činí 1121 kW. Na objemové množství v zařízení se podílí čpavek 1800 kg 

a ethanol 34 m3. Celková čtyřiadvacetihodinová energetická náročnost na obou 

plochách činí cca 6000 kW. Do systému chlazení vstupuje technologická voda 

z vlastního zdroje a na celý systém kontinuálně navazuje úpravna vody změkčující 

vodu na 2.stupeň německé stupnice.  

 Vytápění objektu je tvořeno z části připojením na blízkou teplárnu (u 

obchodního centra Královo Pole). Část tepla se zužitkovává výměníkem tepla s 

rekuperací z chlazení ledové plochy. Chladící věže jsou umístěny na střeše arény a 

nejsou viditelné z pohledu diváků. Typ chladících věží je BALTIMORE 

AIRCOIL S 3000 (8 ks). Přívodové kabely jsou schovány ve vzduchové dutině pod 

tribunami. 

 Povrchovou úpravu vlastních ledových ploch zabezpečují rolby americké 

výroby Zamboni 500, 2x rolba JUNIOR WM 2070.  
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 Strojovny vzduchotechniky jsou 2. Jedna slouží pro oběh vzduchu v šatnách, 

sušárnách a chodbách, druhá strojovna slouží pro ledovou plochu a tribuny. Z obou 

strojíren vede nasávání a vypouštění vzduchu šachtou nad úroveň terénu. Zakončení 

vzduchotechnických šachet je designové, z pohledového betonu - ve stylu stavby 

arény. 

 Osvětlení arény je provedeno zářivkového typu s větší svítivostí a menší 

energetickou nákladností s možností světelné show. 

 Multimediální LED diodová kostka je umístěna nad ledovou plochou (viz. 

příloha průvodní zprávy). 

 7.03) ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

Jako architektonický detail jsem řešil detail napojení dřevěného madla na skleněné 

zábradlí. Detail je rozkreslen ve výkresové složce (číslo výkresu 14). 

 

 

8.) EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

Objekt multifunkční arény je vytvořen v souladu s ekologickými požadavky na 

výstavbu. Filozofie návrhu je stavbou nejen nenarušit okolní prostředí, ale také 

zlepšit současné území. Parkovací prostory jsou ukryty pod úrovní terénu, tudíž jsou 

střešní prostory využity pro zatravnění. Fotbalová aréna je zachována v původní 

formě stávajícího Lužáneckého stadionu, avšak již s novými tribunami. Materiály pro 

výstavbu jsou vybírány s ohledem na životní prostředí a recyklovatelnost. Žádné 

náročné hliníkové a prosklené konstrukce zatěžující emise skleníkových plynů. 

Hlavní pohledové konstrukce jsou z TX Aktive betonu, který využívá speciálního 

TioCem cementu. Jedná se o aktivní stavební materiál, který pomocí světla rozkládá 

škodlivé látky z ovzduší. Beton je také materiál stálý, odolný vůči degradaci a 

vandalismu. Pohledové části budou opatřeny speciálním nátěrem proti nápisům a 

sprejům. 

9.) BILANCE 

Kapacita hokejové arény: 13 644 sedících diváků 

Počet parkovacích míst: 500 + 100 v podzemních garáží, 40 + 80 + 78 nekrytých 

míst 

 


