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Předmětem diplomové práce je architektonická studie fotbalového stadionu v Brně za 
Lužánkami. Navržený stadion má vytvořit zázemí pro brněnský fotbal, pro sportovce i pro 
fanoušky. Kapacita stadionu je 23 tisíc diváků. Objekt je organického tvaru a je tvořen dvěma 
hlavními částmi. První část je betonová superkonstrukce tribun, druhá část je ocelová 
konstrukce nesoucí transparentní fasádu z ETFE fólie.  
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Abstract 
 
The theme of my dissertation is to create the architectural study of a football stadium in Brno 
behind Lužánky. The proposed stadium is to create facilities for football Brno, athletes and 
fans. Stadium capacity is 23 thousands audience. Object is an organic shape and is forming 
two main parts. The first part of the concrete superstructuce and second is a steel structure 
carrying a transparent facade composed of ETFE foil.  
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Ú V O D  
 
Zadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér na téma: SPORTOVNÍ CENTRUM ZA LUŽÁNKAMI. Jednalo se o 
vypracování komplexní architektonické studie Sportovního centra v Brně za Lužánkami. Práce byla zaměřena na komplexní 
urbanisticko-architektonické řešení s důrazem na urbanistický kontext, dopravní obslužnost, terénní konfiguraci apod. 
Zásady architektonického konceptu objemového, tvarového a materiálového řešení fotbalového stadionu a multifunkční haly. 
Z tohoto vyplynulo zadání diplomové práce na téma: SPORTOVNÍ CENTRUM BRNO. Konkrétním zadáním bylo navrhnout 
architektonickou studii fotbalového stadionu, jeho materiálové, provozní a dispoziční řešení. 
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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E   
 
Název stavby:                 Sportovní centrum Brno 
 
Místo stavby:                   k.ú. Ponava, jih brněnské městské části Brno-královo Pole 
 
Charakter stavby:            Fotbalový stadion 
 
Zadavatel:                       Vysoké učení technické v Brně 
                                        Fakulta stavení, Veveří, 31/95, 602 00 Brno 
                                        Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147 
 
Vypracovala:                   Bc. Terezie Havlíková, Rokytnice u Přerova 47, 751 04  
                                        e-mail: terezie.havlikova@gmail.com, Tel.: +420 777 606 251 
 
Vedoucí práce:                doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph. D. 
 
 
 

 
2 .  C H A R A K T E R I S T I K A  Ú Z E M Í  

2.1. POLOHA - ZASTAVĚNÁ-NEZASTAVĚNÁ ČÁST ÚZEMÍ  
     Území pro výstavbu Sportovního centra se nachází "za Lužánkami". Jde o lokalitu v katastrálním území Ponava. V 
historickém přehledu je nejlepší začít od městského parku Lužánky, který dal sportovnímu areálu jméno a sehrává důležitý 
návazný bod v koncepci návrhu. První zmínku o Lužánkách můžeme v archivu najít už ze 13. století. V 18. století zde byl 
zřízen první veřejný park ve střední Evropě a stal se oblíbeným rekreačním místem Brňanů.  
    Území směrem na sever proti proudu Ponávky od Lužáneckého parku bylo typické soustavou rybníků.Ty ale musely 
ustoupit rostoucímu Brnu a dnes je připomínají pouhé fragmenty. Území bylo význačné také průmyslovou oblastí. Jedním z 
nejvýznamnějších podniků jsou Královopolské strojírny. Dalším dnes existujícím podnikem je teplárna. Mnohé další podniky 
v této oblasti postupem času zanikly. Největší stopu zanechala Cimburkova cihelna. Ta za cca 40 let své existence odtěžila 
značnou část kopce v daném území a vytvořila prostor pro pozdější obchodní dům Tesco. Za cihelnou se nacházela 
královopolská betonárka.  Východní hranici řešeného území definuje a důležitou roli v areálu sehrává Arboretum. Jeho první 
část vznikla už v roce 1926. Jednalo se jen malou plochu poblíž areálu Vysoké školy zemědělské. Na místě současného 
arboreta vzniká první zahrada v roce 1938, kdy ji bylo nutné rozšířit pro potřebu výuky. Dnešní podobu dostává arboretum v 
60. letech. Původní zahrada musela ustoupit novým budovám univerzity a tak se v roce 1967 zahrada přesouvá do 
současných hranic. Jak již bylo v úvodu zmíněno, areál Ponava je pro Brňany nejvíce spjat se sportem. 
    V minulosti zde byly vojenské jízdárny, sportovní plácky, cvičiště pro psy a dokonce se zde 9. července 1922 pořádala 
spartakiáda. Avšak za počátek novodobé sportovní historie za Lužánkami by se dal považovat rok 1935, kdy byla protažena 
třída Drobného směrem na sever. Tato nově vzniklá ulice byla pojmenována příhodně – Sportovní. Na jejím konci byly po 
druhé světové válce vybudovány zimní stadion a záhy následoval i fotbalový, který se stal okamžitě dominantou celého 
areálu. Jeho stavba započala v roce 1949 a dokončen byl roku 1953. V 70. letech pak byla postavena nová západní tribuna 
s ochozem a kapacita tím byla zvýšena na úctyhodných 50 000 diváků. Stadion za Lužánkami se tak stal největším v 
Československu. Obliba fotbalu v Brně byla tak velká, že až do konce 90. let návštěvnost suverénně překonávala ostatní 
československé kluby. Konec tohoto fenoménu přišel po revoluci v roce 1989. Klub i stadion přešel do majetku bývalého 
hokejisty Lubomíra Hrstky, ale pod jeho vedením a nenaplněnými megalomanskými plány s tímto sportovním areálem, začal 
stadion chátrat a horní ochoz musel být dokonce ze statických důvodů uzavřen. Přesto na konci 90. let docházelo zejména 
na prestižní derby s pražskými kluby 25 – 30 tisíc diváků (průměrná návštěva 1996/97 byla 21 700 a 1997/98 byla 15 400 
diváků). Konec přišel v 9. kole sezony 2001/02, kdy se na stadionu sehrálo poslední utkání brněnského klubu s Hradcem 
Králové. Sledovalo ho 8 600 diváků. Fotbalový klub se pak přestěhoval na městský stadion na ulici Srbské. Po tomto utkání 
byl stadion uzavřen a od té doby chátrá.   
    Celý sportovní areál za Lužánkami, ať už v jakémkoli stavu k dnešnímu datu, je nedílnou součástí sportu a rekreace 
Brňanů. 
 

2.2. ÚDAJE VYDANÉ (SCHVÁLENÉ) ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A  SOULADU ZÁMĚRU 
Podkladem pro navrhovanou studii byl platný územní plán města Brna. Stavba "Sportovního centra" je umístěna na plochách 
navržených schválených v Územním plánu města Brna jako stabilizovaná zvláštní plocha pro rekreaci. Účel i charakter 
stavby je v souladu s navrženým funkčním využitím ploch schváleným Územním plánem města Brna. 
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2.3. MOŽNOST NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU       
    Z hlediska umístění ve městě a napojení na dopravní infrastrukturu má sportovní areál výbornou pozici, jelikož se nachází 
v těsné návaznosti na městské centrum. Díky této pozici je výhodná z hlediska docházkové vzdálenosti, která v tomto 
případě nepřesahuje cca 10 minut chůze ze středu města.  
Areál díky své pozici a jasné návaznosti na park Lužánky vytváří příležitosti ke trávení času v centru a neodvádí obyvatele 
ven z města. 
Další z výhod je napojení lokality na městskou hromadnou dopravu. Lužánky jsou protnuty páteřními tramvajovými a 
trolejbusovými linkami a spoje samotné vedou téměř ze všech okolních oblastí a cestu lze většinou absolvovat bez jediného 
přestupu. Tento fakt je velice pozitivní s ohledem na individuální automobilovou dopravu, která bude díky MHD a dobré pěší 
docházkové vzdálenosti využívána minimálně. Lidé se k místu klání dostanou ze všech směrů a stejně tak se i po 
sportovním klání rovnoměrně rozptýlí do sídelní struktury a nedochází tak k dopravním kolizím, jak tomu bývá u sportovišť 
na kraji měst.  
Sportovní centrum je také výborně napojeno na silniční síť. Ponava je spojena se všemi důležitými komunikacemi 
regionálního i státního významu a je lemována dvěma městskými okruhy. Velký městský okruh, který uzavírá řešené území 
na severní straně je potom stěžejní pro danou lokalitu a areál je díky němu rychle dostupný ze všech částí Brna, je spojen s 
dálnicí a s letištěm v Tuřanech. 

2.4. MORFOLOGIE TERÉNU, ZELEŇ  
K charakteristickým rysům dané lokality jsou aleje vysokých štíhlých topolů podél komunikačních tahů. Topoly byly v 
posledních letech doplněny o zeleň odolnějšího charakteru jako je například javor a jerlín. V lokalitě se také nachází skupiny 
vzrostlých borovic, tureckých lísek, tújí nebo dalších popínavých rostlin.  
V místě návrhu je růst zeleně většinou neřízený a vzniklý spontánním nárůstem z přirozených náletů stromů a keřů. Tyto 
skupinky zeleně se nachází převážně za plaveckým stadionem a v místě stávajícího fotbalového stadionu.  
Prostor lokality je daný dvěma hlavními tvarovými útvary. První část je rovinného charakteru a je údolím tvořící mezi centrem 
Brna a městskou částí Černá Pole. Tento takzvaný "skok"  tvoří arboretum, které leží ve svahu zvedajícího se ve směru 
západ - východ. Arboretum patří pod zprávu Mendelovy univerzity, která leží v těsné blízkosti a s arboretem je spojena 
lávkou nad ulicí Drobného. Botanická zahrada a arboretum je registrováno jako významný krajinný prvek a patří mezi volné 
plochy se zvláštním režimem o rozloze necelých 11 ha. V areálu se nachází významná sbírka stromů, keřů, květin a jiných 
rostlin včetně exotických, dovezených sem až z Japonska.  Park Lužánky plní velkou roli v rekreaci a volnočasových 
aktivitách brněnských obyvatelů. Park je památkově chráněnou plochou zeleně a hřbitovů. Jelikož je v těsné návaznosti s 
řešeným územím, je součástí mého návrhu snaha tyto dvě místa propojit a umožnit tak plynulý provoz mezi parkem a 
sportovním centrem Lužánky. Tohoto propojení chci docílit podchodem pod křižovatkou ulic Drobného, Sportovní a 
Pionýrská. Tato trasa pak pokračuje dál, až k části Planýrka, která je územním plánem určena k rekreaci. Planýrka tedy 
nabízí bohaté příležitosti volnočasových aktivit a také je označována jako jeden z vyhlídkových bodů a nabízí jedinečný 
pohled na brněnské panorama. 

 
 

3 .  C H A R A K T E R I S T I K A  S T A V B Y  A  J E J Í H O  U Ž Í V Á N Í  

3.1. ÚČEL OBJEKTU  
Účelem nového fotbalového stadionu je vrátit fotbal za Lužánky. Stadion především pro fotbalový klub 1.FC Brno je navržen 
dle parametrů FIFA a ČMFS Projektu fotbalových stadionů 2012. Návrh spadá do kategorie 3, ale nabízí prvky nejvyšší 
kategorie Elite. Je možnost zde pořádat kromě fotbalových utkání různé jiné kulturní akce například koncerty či festivaly. 
Kapacita stadionu se pohybuje okolo 23 tisíc diváků.  
 
 
4 .  U R B A N I S T I C K É  Ř E Š E N Í  

4.1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

4.1.1. Historie území  
 

Genius Loci. Architekti tento pojem často používají pro označení místa s neopakovatelnou a jedinečnou atmosférou. 
Magické místo, které obzvláště ve spojitosti s architekturou dokáže opravdu silně zapůsobit. Takové místo s velkou tradicí a 
zejména pro sportovní nadšence s ohromnou magií lze nalézt i v Brně. Lidé na toto místo chodí za sportem téměř 80 let a je  
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spjato s největšími úspěchy brněnského sportu. Pokud se v Brně kohokoli zeptáte: „Kde by měl stát nový zimní stadion?“, 
dočkáte se vždy stejné odpovědi: „za Lužánkami“. 
Po 2. světové válce se tento komplex stal domovem vrcholového hokeje, fotbalu a plavání. Ve zlaté éře, v 50. a 70. letech, 
zde fanoušci dokázali vytvořit atmosféru pověstnou v celém Československu a dohnat tak své sportovce až na samý vrchol. 
V 90. letech ale vinou nezájmu města i vinou vlastníků klubů nastoupil areál opačnou cestu. Vrcholový sport se odtud začal 
vytrácet a stadiony začaly chátrat. V současné době po zimním stadionu zůstala jen díra v zemi, fotbalový stadion postupně 
pohlcuje příroda a plavecký stadion již jisté kroky rekonstrukce podstoupil. Zůstává zde pouze ona zmiňovaná tradice - 
Genius Loci. 
Zimní stadion Za Lužánkami, známý také jako Zimní stadion Brno byla sportovní hala nacházející se v katastrálním 
území Ponava, na jihu brněnské městské části Brno-Královo Pole. Stadion patřil k nejstarším v České republice. Jeho 
výstavba měla začít už na konci třicátých let 20. století avšak výstavbě zabránila druhá světová válka. Stadion se tak začal 
stavět až v roce 1946 a slavnostně byl otevřen v roce1947. 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. Vedle Komety zde hrávali Spartak ZJŠ Brno, TJ 
Lokomotiva Ingstav, a od roku 1998 do roku 2000 i HC Ytong Brno. Stadion byl uzavřen v roce 2000 a začal chátrat. Do 
objektu v mnoha místech zatékalo, část střechy byla zničená požárem, v některých částech zdí byly díry. Poničený byl 
rovněž 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 stadion byl postaven v letech 1949-1953. V 60.-70. letech byla postavena nová tribuna, čímž se stadion stal 
největším v republice s kapacitou 50 000 diváků. Nejslavnější kapitolu tohoto stadionu zapsalo mužstvo Zbrojovky Brno, 
které zde získalo v roce 1978 mistrovský titul. V roce 1990 přešel celý areál do rukou společnosti Boby Revue bývalého 
hokejisty Lubomíra Hrstky. Ten se však výstavbou hotelu a jiných zařízení finančně zadlužil a na opravu stadionu nezbyly 
finance. V roce 2001 stadion přestal vyhovovat požadavkům na 1. Gambrinus ligu a klub 1. FC Brno se musel přestěhovat 
do Králova Pole. Roku 2004 koupilo stadion za 17,5 milionu korun Statutární město Brno. V současnosti je stadion ve 
špatném technickém stavu a nevyhovuje požadavkům pro 1. Gambrinus ligu ani požadavkům nařízení FIFA. 
 

4.1.2. Stávající zástavba 
 

Stávající zástavba v daném území je velice nestejnorodá až chaotická. Území se vyznačuje seskupením několika 
samostatně stojících malých či velkých staveb, které jsou rozmístěny zcela chaoticky bez jakékoli koncepce zkvalitnění 
lokality. Většina budov je ve špatném až havarijním stavebně technickém stavu.   
Za jediný pozitivní počin místa je umístění fotbalového stadionu, který je v katastrofickém stavu, však jeho situování je ideální 
jak ke světovým stranám tak k nástupní ose od ulice Rybníček.  
Oproti tomu zimní stadion, jedna z nejvýznamnějších staveb stávajícího areálu, byla již pro svůj havarijní stav zdemolována a 
pro výstavbu nové multifunkční haly proto volím z mého pohledu vhodnější místo. Chci nechat volný průhled na ose Lužánky 
a Planýrka a zajistit tak nástup do sportovního centra přiměřený významu daného místa. Jedním z posledních funkčních 
sportovišť je plavecký areál, který byl v minulých letech převeden zpět do vlastnictví města a proběhly i nezbytné 
rekonstrukce potřebné k provozu bazénu.  
Soubor budov vybudovaných v 90. letech tehdejším majitelem fotbalového klubu Lubomírem Hrstkou, který se nazývá 
Bobycentrum a jedná se o sportovně komerční centrum a mělo být po vzoru západních zemí. Místo toho však  
megalomanské plány dovedly investora k bankrotu. Byl zrealizován hotel s víceúčelovým sálem, sportovní a obchodní 
centrum.  
Dalším velice významným prvkem v místě návrhu je botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně. V areálu 
se nachází významná tuzemské i cizokrajné rostlinstvo. Areál je v územním plánu města Brna veden jako významný krajinný 
prvek a je tudíž nedotknutelný s ohledem na novou výstavbu. 
Na místě staré úhelné teplárny byla postavena teplárna Červený mlýn a roku 1999 uvedena do provozu. Zásobuje teplem 
městské části Královo Pole a Žabovřesky v hlavní sezóně a přechodně sídliště Lesná, Vinohrady a Líšeň. Lze počítat s 
využitím tepla pro nově vybudované objekty sportovního centra.  
Podstatnou součástí areálu je obchodní dům Tesco, původně Carrefour, který patří k největším stavbám v okolí. Tesco je 
umístěno v místě staré cihelny a jedná se klasické nákupní centrum s obchody a doplňujícími funkcemi. Disponuje cca 900 
parkovacími místy, které nejsou standardně plně využívány a je tedy s nimi počítáno v návrhu jako možnost parkování při 
sportovních kláních v nově vybudovaném sportovním centru.  

 

4.1.3. Urbanistický návrh 
 

Hlavním cílem mého konceptu je vytvořit ucelené nekolizní sportovní centrum, které plynule naváže na rekreační pojetí 
parku Lužánky a zajistí navrácení dvou významných sportů zpět na své původní místo a to hokeje a fotbalu. Snaha o 
navrácení nejen sportovního, ale i kulturního a společenského života za Lužánky, na místo, které nelze nespojit se sportem.  
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Postavení areálu v rámci struktury města je velmi výhodné. Poloha ve středu města na severním okraji centra umožňuje 
všestranné spolupůsobení s městským jádrem. Areál je navíc velmi dobře dostupný. Dostupnost areálu souvisí s polohou ve 
městě. Je dosažitelný 5-10 minut pěšky ze samotného centra.  
K tomuto konceptu patří také odstranění nevyhovujících objektů a zajistit tak prostor pro organizovanou výstavbu nových 
objektů. Těmito objekty mám namysli stávající fotbalový stadion včetně tréninkové plochy za stadionem, tenisovou halu 
severně od stadionu, nevhodné přístavby plaveckého areálu, komplex boby centra, zbývající objekt po zimním stadionu 
sloužící dnes jako zázemí veřejného sezónního bruslení a jako poslední souhrn budov bývalého průmyslového areálu při 
ulici Sportovní a Rybníček.  
Hlavním cílem je zachování komunikačních os tak, aby byla zachována přehlednost a jednoduchost sportovního areálu. Za 
nejhlavnější osu nástupu je považován směr od městského parku Lužánky. Pomocí podchodu pod křižovatkou ulic Sportovní 
a Pionýrská je docíleno plynulého přechodu mezi parkem přes nově vzniklý parčík za fotbalovým stadionem v úpatí Arboreta 
až na Planýrku. Další důležitou osou je nástup od ulice Rybníček, která přímo opticky navazuje na hlavní vstup fotbalového 
stadionu. Je zde počítáno s velkým počtem pěších diváků při sportovních kláních, proto je navržena lávka přes ulici 
Sportovní, aby nedocházelo ke kolizi v automobilové dopravě způsobné přecházením pěších po pozemní komunikaci. Další 
nástup je potom od nákupního centra Královo Pole (obchodní dům Tesco) a je veden rovnoběžně s komunikací kolem 
navržené hokejové haly až do centrálního prostoru před fotbalovým stadionem. Ten má sloužit jako rozptylová plocha při 
ukončení sportovních klání.  
Severně od fotbalového stadionu je navržena tréninková plocha pro fotbal a tenis. Tomuto záměru bylo třeba ustoupit se 
stávajícím svahem, který tvořil optickou bariéru mezi sportovním centrem a Planýrkou. Nově vytvořený svah se zelení vytváří 
ideální místo pro relaxaci s výhledem na Brno hlavně potom na jeho historickou část. Okolo tréninkových ploch pozvolna 
probíhá již zmíněný parčík, jehož součástí je například fit-stezka určená pro všechny generace aktivně i pasivně pohyblivých 
sportovců, skate a inlinepark, dětská hřístě a nedílnou součástí je parkový mobiliář (lampy, lavičky, odpadkové koše, 
informační systém) podél cestní sítě. Ta je tvořena převážně mlatovými cestami, ale její páteří je širší asfaltová komunikace 
určená pro plynulý průjezd lokalitou například na kolečkových bruslích nebo skateboardu.  
Součástí návrhu je nově vybudovaný hotel, s obchodním parterem, pro ubytování soukromých osob a převážně sportovců a 
reprezentačních týmů, které zavítají do sportovního centra. Dalším navrženým objektem je parkovací dům. 

 

4.2. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  
 

4.2.1. Popis objektu a jeho okolí 
 
Nově navrhovaný objekt má vytvořit zázemí pro brněnský fotbal, jak pro sportovce tak pro fanoušky. Fotbalový stadion je 
navržen na téměř stejném místě jako stadion stávající, který je dnes v katastrofálním technickém stavu a jeho demolice je 
nevyhnutelná. Nedílnou součástí sportovního areálu jsou rozptylové plochy, které jsou dimenzovány v okolí stadionů tak, 
aby po skončení sportovních utkání nedocházelo ke kolizi ze stran diváků, jelikož je počítáno s tisícovými návštěvami jak 
fotbalových tak hokejových zápolení. Tyto plochy jsou vydlážděny klasickou malo-formátovou dlažbou a hlavní osy jsou 
zvýrazněny velko-formátovým dlážděním tak, aby jasně udaly hlavní směr k objektům. Do těchto ploch jsou rozmístěny 
"ostrůvky" se zelení a lavičkami pro relaxaci i v případě, kdy zrovna nebude probíhat sportovní klání a lidé sem zamíří z 
jiných důvodů, za relaxací nebo jen budou procházet kolem do blízkého nákupního centra. Součástí rozptylové plochy je 
také vodní prvek v podobě vodní plochy, která v zimních měsících bude využívána jako kluziště pro veřejnost.  
Součástí návrhu je podzemní parkování společné pro fotbalový stadion a multifunkční halu se sjezdem z vedlejší ulice, která 
je paralelní s ulicí Sportovní viz. situace místa stavby.  
Stadion se řadí spíše do kategorie staveb, kde forma následuje funkci, kterou je v tomto případě především umožnění 
kvalitního výhledu na hrací plochu pro velký počet diváků. Kvalitní hlediště je tedy alfou a omegou dobrého stadionu, ale v 
tomto případě stavba reaguje i na prostředí v kterém se nalézá, formou i materiálovým řešením. Aby byl umožněn nejlepší 
výhled na hrací plochu, bylo zvoleno zakřivení všech tribun, poskytující ideální úhel pro sledování hry, rohy jsou rovněž 
uzavřeny a hlediště má tak tvar kontinuální arény, které umožňuje lepší atmosféru. V hledišti se vytvoří kotel ženoucí hráče 
vpřed, umístění tribun co nejblíže hrací ploše zase zvyšuje kvalitu vztahu mezi fanoušky a hráči. Umístění a centralizování 
sezení diváků do nejlepších zón pro sledovaní hry-fotbalu zase vytváří organické tvarování tribun i ve vertikálním směru. 
Všechna místa jsou umístěna tak, aby nepřesahovaly ideální hranici viditelnosti. Samotná hrací plocha je pak umístěna pod 
úrovní nástupního podlaží, což umožňuje snížení objemu stavby nad terénem a lepší akustické vlastnosti. 
 
4.2.2. Provozní řešení 
 
Hlavním cílem bylo, aby stadion byl především čitelný. Okolo celého obvodu stadionu jsou rozmístěné jednotlivé vstupy a výstupy se 
značením sektorů tak, aby nedocházelo k chaotickému pohybu diváků vně ani uvnitř objektu. Z hlediska provozu je důležité jasně 
definovat pohyby jednotlivých skupin pohybujících se po stadionu jako jsou např. hráči, zaměstnanci, diváci atp., aby nedocházelo k 
nepřiměřenému mísení osob.  
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VIP hosté mají možnost dvou vstupů do objektu, z podzemních garáží do 1.PP, kde mají vyhrazená parkovací stání a z úrovně 0,000 přes 
hlavní halu. 
 
Diváci se na stadion dostávají po celém jeho obvodu z úrovně 0,000 až + 4,400. Okolo objektu jsou po obou kratších stranách rampy tak, 
aby byl zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní. Pro diváky na vozíčku jsou určeny vstupy přednostně z úrovně + 4,400. 
 
Zaměstnanci mají svůj vstup taktéž z podzemních garáží, kde také mají vyhrazená svá parkovací místa. Vstupují do 1.PP kde se nachází 
šatny, sociální zázemí a denní místnost. 
 
Kluboví činitelé mají vyhrazena parkovací stání v podzemní garáži a vstupují do objektu z garáží do 1.PP. Pro činitele, kteří nepřijíždí 
automobilem je vstup určen přes recepci v hlavní vstupní hale.  
 
TV štáby, média, komentátoři a další zástupci médií mají primární přístup z úrovně 0,000 taktéž přes vstupní halu. Je však počítáno s 
nutností přepravy techniky, proto média mají svá vyhrazená parkovací stání a tedy i možnost vstupovat z garáží do 1.PP.  
 
Hráči vstupují do objektu z podzemních garáží kde jsou vyhrazena parkovací stání pro autobusy tak pro osobní automobily hráčů. 
 

4.3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Při návrhu stadionu byl využit Projekt ligové stadiony 2012, který sloužil jako vodítko pro správný návrh kapacit a dimenzí 
jednotlivých částí a funkcí stadionu. Návrh spadá do kategorie 3 s některými výhodami kategorie Elite podle kategorizace 
FIFA.  
Fotbalový stadion je navržen s celkovou kapacitou 23 000 sedících diváků. V hledišti je určeno pro veřejnost 22 tisíc 
sedadel, 0,7 tisíce míst pro hosty VIP a skyboxy mají kapacitu 300 míst. Je zde počítáno také s 66 místy pro imobilní.  
Stavba je z větší části vsazena do původního terénu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nabývání na celkové výšce 
objektu. Díky tomu mohlo být pro založení 3/4 konstrukce tribun využito terénu. 
 
1.PP  =  -5,600  
Podzemní podlaží navazuje na podzemní garáž a je z ní přístupné. Podzemní podlaží lze definovat jako takzvaně servisní. 
Je zde vneseno mnoho podstatných funkcí. Z garáží je možno přímo projed na hrací plochu nákladním automobilem a 
dovést potřebný materiál například při pokládce travnatého koberce hrací plochy nebo při potřebě navést techniku na hrací 
plochu při konání kulturní akce, např. koncertu. V podzemí mají zázemí týmy hráčů jak domácího družstva tak družstvo 
hostí. Jsou zde šatny, hygienické zázemí. Domácí tým má navíc k dispozici, bazén, posilovnu, kuchyňku a výukovou 
místnost. Jsou zde šatny dorosteneckých družstev, šatny rozhodčích, delegátů i antidopingová místnost a ošetřovna. 
Důležitou částí jsou také sklady, energetické centrum, dílny, kotelna, strojovna VZT, úklidová místnost. Nachází se zde hala 
pro klub a média, tzv. mixzóna, studia pro intervium a občerstvovací bar. Nejblíže k východu se nachází sklad odpadů a 
zboží tak, aby tu byla možnost co nejjednodušeji odvážet odpad a navážet zboží do objektu.  
Zázemí stadionu se nachází pod západní částí objektu. Díky svému umístění bylo možné parkování spojit v jedno společné 
také pro hokejovou halu, která má zázemí daleko rozsáhlejší vzhledem k technické náročnosti provozu objektu. Do 
podzemních garáží se vjíždí z vedlejší komunikace paralelní ulici Sportovní a součástí parkování je vrátnice pro lepší 
organizaci parkovaných motorových vozidel. V podzemních garážích je navrhnuto 16 stání pro autobusy, 24 stání pro 
imobilní a 168 stání pro VIP, zaměstnance a hráče.  
 
1.NP = 0,000  
Se rozkládá cca na 1/3 celkového půdorysu. Tvoří jej hlavní vstup do objektu v kterém se nachází vstupní hala s recepcí, 
kavárna, salónky pro VIP klienty a sociální zázemí, výtahy, schodiště a servisní schodiště. Tyto prostory jsou uzavřené a 
temperované. Dále bočními vchody vstupujeme do prostor určených pro diváky. v těchto prostorách jsou občerstvovací 
kiosky, toalety pro ženy, muže, imobilní, sklady a v neposlední řadě fanshopy s možností předprodeje lístků - tyto prostory 
mají své vlastní vstupy a mohou tak fungovat nezávisle na zbytku budovy tak, aby je fanoušci mohli navštívit kdykoli během 
dne i mimo fotbalová utkání. Byl zde navrhnut i výtah přístupný přímo z před-prostoru objektu tak, aby případné zásobování 
či přeprava TV techniky nemusela probíhat pouze z prostor podzemních garáží.  
 
 
2.NP = + 4,400 
Se rozprostírá již po obvodu celého fotbalového stadionu. Je přístupné částečně z 1.NP a z větší části ze vstupů okolo 
fotbalového stadionu, které probíhají po rampách až na úroveň podlaží +4,400 m. Patro je v západní části vymezeno zděnou 
konstrukcí pro VIP hosty. nachází se zde hala, bar s posezením a cateringem, VIP boxy, sponzor boxy, party boxy, maxi 
party boxy, výtahy, schodiště a servisní schodiště. Tyto prostory jsou uzavřené, temperované s prosklenou stěnou směrem 
ven z objektu s výhledem na centrum města Brna. Z boxů mají návštěvníci přímý výhled na hrací plochu přes prosklenou 
stěnu s posuvnými okenními díly. Z každého jednoho boxu se dá vyjít a posadit se do dvou řad v hledišti před těmito boxy, 
vymezenými pro majitele boxů. Boxy mají své sociální zázemí, kuchyňku, úložné prostory a obytnou část vybavenou  
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sedacím a odkládacím nábytkem a potřebnou elektronikou. Tyto boxy mají majitelé předplacené či pronajaté a je tu možnost 
jejich využití i mimo fotbalové utkání. 
Zbývající větší část tohoto podlaží je určena pro běžné diváky. Vstupy jsou rozmístěné po obvodu stadionu, ve východní 
části je přístup zcela bezbariérový a počítá se zde tedy s největším počtem míst pro imobilní, kterých je celkem 66 a jsou 
rozmístěny po obvodu tak, aby měl imobilní divák na výběr odkud chce utkání sledovat. U imobilních osob je počítáno s 
doprovodem, proto vedle každého místa pro imobilního je vyhrazeno místo pro doprovod. Fanoušci mají možnost se 
pohybovat ochozem po obvodu celého stadionu, ale pro lepší orientaci jsou nástupy i jednotlivé sektory graficky označeny, 
aby nedocházelo ke zbytečnému neorganizovanému pohybu osob. Po obvodu jsou rozmístěné prostory občerstvení, toalet 
pro ženy, muže, imobilní vč. úklidových místností. Nezbytnou součástí bylo umístění místností první pomoci pro případné 
ošetření diváka. Po obvodu jsou rozmístěná také schodiště a výtahy.  
 
3.NP = + 8,900 
Je již zcela určeno pro diváky. Po vnějším obvodu podlaží jsou umístěna schodiště vedoucí z 2.NP a také schodiště vedoucí 
do posledního 4.NP. V západní části umístěné nad VIP částí druhého nadzemního podlaží jsou výtahy, které jsou určeny pro 
zaměstnance, činitele nebo média, tzn. že v tomto patře zastavují pouze na čip.  
Po vnitřním obvodu tribun jsou rozmístěné jednotlivé prostory. Nachází se zde občerstvení, toalety, první pomoci, sklady a  
také šatny pro security týmy, které si z pravidla organizátoři najímají na jednotlivá utkání či jiné sportovní či kulturní akce. 
Tyto jednotlivé prostory jsou temperované.  
 
4.NP = + 14,320 
Je opět z části uzavřené. V této části se nachází občerstvovací prostory, místnosti pro média, TV štáby, komentátorské 
kabiny, místnosti pro monitoring a kanceláře vedení. Tyto místnosti mají své hygienické zázemí. Dále se zde nachází výtahy, 
servisní a únikové schodiště, úklidová místnost. Celý tento uzavřený, temperovaný prostor je při svém vnějším obvodu 
uzavřen skleněnou stěnou a dává tak vzniknout výhledu na celý hlavní předprostor stadionu a výhled na centrum města 
Brna a jeho pamětihodnosti jako jsou například hrad Špilberk nebo katedrálu sv. Petra a Pavla.  
Zbývající plochy čtvrtého nadzemního podlaží jsou určeny pro diváky. Po vnějším obvodu patra jsou umístěné prostory s 
občerstvením, toalety, místnosti první pomoci, výtahy a schodiště.  

4.4. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
Stavba bude splňovat požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj., stanovující obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a budou označeny Mezinárodním symbolem přístupnosti. 
budova má zajištěný bezbariérový přístup osob. V podzemní garáži objektu je navrženo 24 parkovacích stání pro imobilní v 
blízkosti vstupu do budovy. Objekt je vybaven výtahy splňující požadavky Vyhlášky 389/2009 Sb. Výtahy v objektu mají 
velikost kabin 2100 x 2100 mm a s průchozí šířkou výtahových dveří 900 mm. 
Imobilní osoby mají díky rampám a výtahům přístup do všech částí objektu a proto je celý stadion přizpůsoben užívání 
imobilních a po celém stadionu jsou rozmístěny toalety pro imobilní.  

4.5. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
Vzhledem k tomu, že celá lokalita daného území ze nachází na nestejnoměrném základovém podloží, je nutné dbát na 
správně zvolenou metodu zakládání staveb. U sportovních staveb to budou převážně piloty a roznášecí desky. Jelikož je 
nutné řešit zázemí obou sportovních staveb podzemním patrem, je navrhováno pouze jedno podzemní podloží, aby 
nedocházelo ke zbytečnému prodražování stavby složitými základovými procesy. Vhodné je také umístění nedaleké teplárny 
severně od areálu, která svou vzniklou energií bude zásobovat obě sportovní stavby. V rámci ekologie a životního prostředí 
je počítáno s výsadbou mnoha zeleně, převážně stromů, v řešeném území. Díky odsunutí fotbalové tréninkové plochy od 
arboreta severně od nového fotbalového stadionu získáváme plochu nového parku a zároveň jakousi clonu mezi arboretem 
a fotbalovým stadionem. Velká část potřebných parkovacích míst bude pokryta díky parkovacímu domu, který je navržen se 
zelenou fasádou tak, aby bylo svými fotosyntetickými procesy napomáhal likvidovat výfukové plyny nejen z parkujících aut, 
ale globálně napomáhal zlepšit ovzduší dané lokality. Na výrobu železobetonových dílců bude použito dle možností 
recyklovaného betonu získaného demolicí tribun stávajícího fotbalového stadionu.  
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5 .   T E C H N I C K É  P A R A M E T R Y ,  O R I E N T A C E ,  O S V Ě T L E N Í  A  O S L U N Ě N Í  

5.1. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

kapacita                                    23 000 sedících diváků celkem 
hrací plocha                              105 x 68 m, vyhřívaný trávník 
počet podlaží                            5 (podzemní podlaží, přízemí, 3 nadzemní podlaží) 
zastavěná plocha                      31 200 m² 
obestavěný prostor                   842 400 m³ 
výška objektu                            25 m 
délka objektu                            208 m 
šířka objektu                             170 m 
 
pozn. Parametry nového stadionu splňují požadavky ČMFS a fotbalových federací a UEFA. 

5.2. ORIENTACE, VIDITELNOST, OSVĚTLENÍ 
Poloha hrací plochy vůči světovým stranám je důležitým faktorem pro návrh sportoviště. Fotbalová hřiště se navrhují s delší 
osou (paralelní s delší stranou hřiště) v intervalu -20 až 75° od severu. Jelikož je hřiště zatravněné přirozeným trávníkem, 
jedná se o jeden z určujících faktorů pro návrh. viz. projekt  
Viditelnost je dána křivkou viditelnosti. Za komfortní úhel vidění se považuje 30°- 60°. Hraje zde velkou roli fyziologie 
lidského oka a obecně vidění a schopnost vnímat a rozeznávat akci a určitou úroveň detailu na hrací ploše. Doporučené 
vzdálenosti od hrací plochy jsou pro fotbal 90 m od středu hřiště, mezní maximální hodnotou 190 m od protějšího rohového 
praporku a minimální hodnota od protějšího rohového praporku je 150 m. 
Osvětlení hrací plochy musí splňovat 1500 luxů. 

 
6 .   S T A V E B N Ě  K O N S T R U K Č N Í  Ř E Š E N Í  O B J E K T U  

6.1. KONSTRUKCE STADIONŮ OBECNĚ 
Pro tento typ sportovních staveb je používán pojem tzv. superkonstrukce. Jde o rozlišení dvou hlavních částí objektu, 
betonové superkonstrukce tribun a konstrukce zastřešení. Tyto dvě hlavní části objektu spolu mohou, ale nemusí 
spolupůsobit. Konstrukce tribun z betonových prefabrikátů je v tomto případě oddělena od ocelové konstrukce vynášející 
fasádní systém, který utváří typické zakončení horních řad nejvyšší tribuny.  

6.2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Návrh konstrukce byl konzultován s příslušným odborníkem působícím na VUT FAST. Superkonstrukce tribun a 
železobetonová konstrukce podzemního parkování byly konzultovány s panem docentem  Ing. Ladislavem Klusáčkem, CSc. 
z Ústavu betonových a zděných konstrukcí. Ocelová konstrukce zastřešení je konzultována s panem Ing. Milanem Pilgrem, 
Ph.D. z Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí.  
Betonová superkonstrukce tribun je vynesena pomocí sítě sloupů v kombinaci s nosnými stěnami, které jsou navrženy 
převážně v částech pod terénem, tedy v podzemním podlaží. Sloupy v kombinaci s průvlaky a vodorovnými deskami 
vynášejí prefabrikované dílce hlediště. Objekt je založen na železobetonových pilotech, díky čemuž je zajištěna lepší stabilita 
s podložím, které je nestejnoměrné. Sloupy jsou navrženy kruhového průřezu o průměru 700 mm v osových vzdálenostech 
6,3 - 9,3 m. Průvlaky probíhající přes tyto sloupy se ve své výšce mění. S ubývajícím zatížením se jejich výška mění. V 1.PP 
je výška průvlaku 700 mm, v 1.NP  500 mm, v 2.NP  400 mm, v 3.NP  300 mm.  
Konstrukční systém podzemních garáží je z praktického hlediska založen na čtvercovém rastru tvořeném sloupy čtvercového 
průřezu o straně 600 mm. Sloupy jsou osově vzdálené 10 metrů a spojeny průvlaky v obou směrech. Výška průvlaků je 400 
mm.  
Ocelová konstrukce nesoucí fasádní systém z ETFE fólií je navržena z příhradových nosníků rozmístěných rovnoměrně po 
obvodu budovy. Nosníky jsou vyztuženy příčnými rámy a zavětrováním. Celkově je navrženo 60 vazníků v osových 
vzdálenostech 10 - 12 metrů. Jejich vzepětí je 20,2 - 25 metrů a mění podle výškové úrovně osazení na terénu. Délka 
jednotlivých vazníků je 42 metrů a na konci jsou vazníky spřaženy prstencem. Vazníky nesou obvodový plášť, z ETFE fólie 
jak již bylo výše zmíněno. Díky použití tohoto systému je možné navolit určitou transparentnost pláště a kolemjdoucímu je 
jasné a zřetelné když se na stadionu něco děje.  
Každý z vazníků má svou základovou stěnu, která je vynášena soustavou pilot opřených o únosnou zeminu.  
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7 .   S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í  O B J E K T U  

7.1. GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Z geologického hlediska se jedná o stavební parcelu se složitými základovými poměry. Úroveň podzemní vody se pohybuje 
okolo 6,5 - 12 metrů pod úrovní terénu. Důležitým faktorem formujícím podmínky je řeka říčka Ponávka a rybník, který se v 
těchto místech dříve nacházel. V celé severozápadní části se tedy vyskytují nivní naplaveniny.  

7.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Před zahájením prací (sejmutí ornice, HTÚ, pažení, výkopy, vrty pilot ...) v prostoru stavební jámy je nutné provést veškeré 
přípravné práce. Tyto přípravné práce by byly řešeny samostatně v dílčích stupních navazující PD. 
 
Informativně se jedná především o tyto práce: 
- zařízení staveniště 
- vykácení stromů a odstranění zeleně 
- demolice všech objektů a zpevněných ploch v prostoru staveniště 

 

7.2.1. Výkopy, zemní práce 
 

Před zahájením výkopových prací bude v prostoru staveniště sejmuta ornice v potřebné tloušťce s ohledem na její kvality a 
bude odvezena na depónie v blízkosti staveniště. Hlavním účelem bude z prostor odstranit zbytky předešlých staveb a 
nevyhovujících navážek. Následně pak bude provedeno budoucí zajištění stavební jámy formou vrtané pilotové stěny a 
záporového pažení. Po vybudování těchto opatření bude postupně odtěžena zemina. Výkopové práce budou prováděny 
strojně hloubkovými rypadly a pilotovací soupravou pro vrtané piloty. Dočišťování výkopů, prokopy apod. budou prováděny 
ručně. Odtěžená zemina bude průběžně odvážena na depónie odkud bude pak část zeminy použita na zpětné zásypy a 
terénní úpravy po dokončení objektu. Část vytěžené zeminy bude uložena na skládku. Vzhledem k charakteru zeminy a 
hloubce výkopů bude během výstavby nutné místy provádět průběžné odčerpání podzemní vody z těchto výkopů. 
 

7.2.2. Zásypy 
 

Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů. Budou voleny  vhodné materiály do daného 
prostředí, aby nedocházelo k jejich degradaci. na zásyp bočních, méně zatížených výkopů se předpokládá využití vykopané 
zeminy. Ukládání a hutnění násypů/zásypů bude provedeno po vrstvách a hutnění bude prováděno příslušnou strojní 
technikou. 

7.3. ZÁKLADY 

7.3.1. Základové poměry 
 

Objekt fotbalového stadionu je navrhován na geologicky nestejnoměrném podloží, proto je nutné zakládání řešit s ohledem 
na dané podmínky, občas operativně. Hladina podzemní vody je velkého rozsahu od 6,5 -12 metrů a v návrhu 
hydroizolačních opatření bude uvažováno s účinky tlakové vody.  

7.3.2. Založení objektu 
 

Superkonstrukce tribun, jejichž nosný systém je tvořen kombinací sloup a průvlak vynášející stropní desku se propisují až do 
základových konstrukcí. Tyto sloupy budou vyneseny širokoprofilovými pilotami vetknutými do únosných vrstev, které by se 
prokázaly IGP. Část podzemních garáží tvořených taktéž skeletovým systémem bude vynesena pomocí pilot vetknutých 
hluboko, až do únosné zeminy. Obvodové stěny podzemního parkování v západní části objektu budou prováděny do 
jendostranného bednění.  
Po konzultacích s odborníky fakulty stavební bylo rozhodnuto, že založení dvou hlavních částí objektu nebude stavebně 
spolupůsobit. Ocelové vazníky nesoucí fasádu budou založeny na železobetonových stěnách. Tyto stěny budou 
vybetonovány do hloubky 6 metrů a pak budou dále vynášeny soustavou mikropilot, které jsou hloubeny až na úrověň 
únosné zeminy, o které se opírají.  
Zakládání takto složitého objektu by bylo podrobně řešeno v následující PD. 
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7.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

7.4.1. Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce tribun jsou navrženy jako železobetonové sloupy (popis viz. konstrukční řešení). Tato 
superkonstrukce tribun je doplněna o svislé nosné železobetonové stěny tl. 250 a 300 mm.  

7.4.2. Příčky 
Příčky jsou v tloušťkách 100, 150 a 200 mm a slouží jako dělící konstrukce. Volba materiálu vyplývala z toho, v jakých 
prostorách byla příčka navržena. Jsou navrženy příčky žb. monolitické, zděné z tvárnic YTONG a příčky sádrokartonové s 
vloženou tepelnou nebo akustickou izolací. Sádrokartonové příčky jsou navrženy jako vnitřní dělící konstrukce nebo jako 
opláštění instalačních šachet. Jedná se o systémové příčky na kovové konstrukci převážně dvojitě opláštěné deskami tl. 12,5 
mm, jejich tloušťka se odvíjí od daných akustických, tepelných či požárních požadavků. 

7.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

7.5.1. Stropní konstrukce 
 

Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky,  které jsou podepřeny průvlaky a stěnami. Tyto 
stropní desky jsou navrženy v tloušťkách 200 a 220 mm. Stropní konstrukce jsou zateplené i nezateplené podle toho jaké 
prostory ukončují. U stropních konstrukcí je dbáno na to, aby nebyly opomenuty prostupy pro vedení techniky a instalací. 
Tyto stropní desky spolupůsobí s konstrukčním systémem slouží jako prostorové ztužení konstrukce. 

7.5.2. Schodiště, rampy, výtahy 
 

V objektu jsou navržena schodiště z prefabrikovaných dílců předpřipravených v betonárkách na potřebné rozměry a na 
stavbě vetknuta do stavebních konstrukcí ve dvou bodech, prvním a posledním stupni. Jsou to dvouramenná přímá 
schodiště s mezipodestami. Jedná se o frekventované komunikační prostory a proto jsou navržena jako pohodlné s 
dostatečnou šířkou. Schodiště jsou opatřeny zábradlím výšky 1 metr.  
Rampy jsou navrženy převážně vně objektu tak, aby stavba byla po celém jejím obvodu bezbariérově přístupná. Po obou 
kratších stranách stavby (severní a jižní) jsou navrženy tyto rampy ve výškových úrovních +1,100, +2,200 a +3,300 metrů.  
V objektu jsou navrženy výtahy s vnitřními rozměry kabiny 2100 x 2100 mm se vstupními teleskopickými dveřmi. Výtahy jsou 
rozmístěny tak, aby celý objekt byl přístupný osobám pohybujícím se na invalidním vozíku.  

 

7.5.4. Podlahy 
 

Podlahy s ohledem na užívání stavby jsou voleny jako odolné s co nejnižší náchylností k poškození a s požadavkem na 
snadnou údržbu. Téměř v celém objektu jsou navržené lité podlahy PANDOMO v tl. 10 mm. V 1.PP v šatnách sportovců, v 
sociálním zázemí a prostorách bazénu je navržena velkoformátová protiskluzová dlažba.  

 

7.6. FASÁDA 
Plášť stadionu je tvořen polštáři z ETFE (ethylen tetrafluorethylen) fólie a využívá principu transparentních střech a fasád. 
Fólie je vyráběna technologickým postupem na vodní bázi bez rozpouštědel a je plně recyklovatelná. Energetická náročnost 
po dobu celé životnosti ve srovnání s ostatními transparentními systémy je několikanásobně nižší. Díky svým vlastnostem je 
ideální pro zastřešení celého fotbalového stadiónu. Princip těchto systémů, spočívá ve vytvoření polštářů z fólie velmi malé 
tloušťce. Tyto polštáře jsou nafouknuty stlačeným vzduchem o tlaku cca 200 Pa a trvale napojeny na rozvod stlačeného 
vzduchu. Toto trvalé napojení zajistí v případě snížení tlaku vzduchu v polštářích, jejich dofouknutí. Nafouknutím polštáře 
dojde jednak k vypnutí fólií, jednak ke stabilizaci nosné konstrukce a vzniklé vzduchové vrstvy plní izolační funkci, která v 
případě naší otevřené stavby není nutná. Fólie je tlustá 100 - 250 mikronů a je resistentní vůči UV záření, vyznačuje se  
 
velkou deformovatelností, neboť při přetržení lze naměřit prodloužení až o 400 %. Upevnění fólie je provedeno tak, že do 
obvodu svařeného polštáře z ETFE fólie je zavařeno lanko o průměru 10 mm, toto lanko je při upínání zasunuto do 
speciálního profilu, který se vloží do vlastního profilu. Styk mezi vrchními a spodními profily je proveden pouze šrouby viz. 
detail fasády. Výhodami tohoto fasádního systému je měrná hmotnost kompletního fasádního systému, která činí 2,5 - 4 
kg/m² a je tak několikanásobně lehčí než například zasklení srovnatelných vlastností. Díky zaoblenému tvaru fasády je  
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zajištěno přirozené odvodnění při sněhu a dešti. Trvanlivost fólie umožňuje vyplnit rámy, svařené do prostorových tvarů v 
našem případě do šestiúhelníků. ETFE polštáře mohou být zcela transparentní nebo matné, které dokáže zajistit stejný 
průchod světla jako transparentní a je s výhodou využívána pro projekci a světelné efekty. Pro fasádu tohoto fotbalového 
stadionu je navržena transparentní fólie s potiskem stříbrnou barvou ve tvaru malých šestiúhelníků. V části, která zastřešuje 
sezení na tribunách je zvolen hustší potisk, aby bylo zabráněno nadměrnému oslunění diváků. Pro docílení zajímavého 
světelného efektu budou k polštářům umístěné různě barevné LED pásky tak, aby mohl být stadion nasvícen podle různých 
příležitostí.  
Celý systém má výborné protipožární vlastnosti. Z hlediska reakce na oheň dle EB 13 501-1 je tento materiál těžce 
zapálitelný, bez vývinu kouře a neodkapávající při hoření. Ve fólii ETFE se při požáru, při dosažení teploty více než 250°, 
vytvoří otvor, který se již nerozšiřuje.  
Další z výhod je samočistící schopnost. Fólie má podobné vlastnosti jako teflon. Povrch fólie je extrémně hladký a každý 
déšť smyje znečištění, včetně ptačího trusu. Díky těmto vlastnostem šetří systém náklady na čištění a případně i investiční 
náklady na zajištění přístupu z důvodu čištění.  
Na základě dosud zrealizovaných projektů je dohadována životnost fólie na 50 - 100 let.  
 
8 .   A R C H I T E K T O N I C K Ý  D E T A I L  
 
Architektonický detail je pojat jako znázornění interiéru skyboxů, které slouží pro VIP hosty. Tyto boxy jsou určeny k 
dlouhodobému či krátkodobému pronajmutí. Lze je využívat po dobu fotbalového utkání či jiné sportovní, kulturní nebo 
společenské akce, ale individuálně po dohodě s provozovateli stadionu.  
Interiér je laděný do červené barvy v kombinaci s betonem a bílou barvou. Každý ze skyboxů má svou toaletu, kuchyňku a 
úložné prostory. Hlavní místnost je vybavena sedačkou, konferenčním stolkem a židlemi. Na stěnách je umístěna police a 
televizní obrazovka. Tyto skyboxy umožňují bezprostřední kontakt s děním na hřišti.  
Prosklená část směrem k hrací ploše je opatřena posuvným francouzským oknem se zasklením z řízeně stmívatelných skel 
od společnosti Glass innovation. Jedná se o vrstvená skla čirá nebo skla probarvená ve hmotě mezi které je vložena 
speciální fólie s tekutými krystaly. Celý prvek je spojený speciální termosetickou folií, která zaručuje stálost celého výrobku. 
Tato laminační folie uzavře folii s tekutými krystaly tak, aby byl celý výrobek použitelný i do vlhkého prostředí. Řízeně 
stmívatelná skla pracují na principu nahodilého sestavení tekutých krystalů uvnitř folie. Jestliže není do produktu přivedeno 
napětí, jsou tekuté krystaly uvnitř folie sjednotí svoji orientaci a stanou se průhlednými. Pokud je do folií přivedeno napětí 
skla se stávající neprůhlednými a připomínají vzhledově mléčné sklo. Řízeně průhledné folie jsou dodávány buď jako 
produkt určený k laminaci mezi skla anebo jako folie určená k nalepení na stávající prosklené plochy.  
Tyto folie jsou zde použity proto, aby bylo docíleno soukromí a komfortu skyboxů když se uživatelé rozhodnou, že nechtějí a 
aby byly přes tuto prosklenou plochu pozorovatelní.  
Ze skyboxů je možné vstoupit ven, do hlediště, kde jsou vymezené dvě řady sedadel pro tyto VIP hosty.  
 
 
9 .   P O Ž Á R N Ě  B E Z P E Č N O S T N Í  Ř E Š E N Í  
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo konzultováno s příslušným odborníkem působícím na VUT FAST, panem Ing. 
Tomášem Hlavačkou z Ústavu pozemního stavitelství. 
 
Objekt bude navržen v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem k vybavení požárně 
bezpečnostními zařízeními. Příjezd hasící jednotky k objektu je umožněn po zpevněných plochách po celém obvodu 
navrhované stavby. 
Jsou navržena bezpečnostní opatření v podobě EPS (elektronický požární systém), který monitoruje celý objekt. V celém 
objektu včetně podzemního parkování je navrženo samočinné stabilizační hasící zařízení (SSHZ). Toto zařízení pracuje 
zcela samočinně a poskytuje tak nejvyšší úroveň zabezpečení. Jedná se o  rozmístěné sprinklerové hlavice, do nichž je 
voda dodávána z vlastního zdroje vody. Jako zdroj je uvažována vodní nádrž umístěná v blízkosti objektu. Pro naplnění 
nádrže bude využito dešťové vody dopadající na obvodový plášť při deštích a svedené do této nádrže.  
Princip hašení: při požáru se otevřou sprinklerové hlavice nad zdrojem tepla a vytékající voda hasí požár. Poklesem tlaku v 
potrubní soustavě se aktivuje zásobování vodou ze zásobní nádrže. Je vyhlášen požár. Součástí požárního zabezpečení 
jsou hasící přístroje, které budou rozmístěny po celém objektu v pomyslných vzdálenostech cca 50 metrů od sebe a 
umístěny vždy na dostupných a dobře viditelných místech.  
S ohledem na požární bezpečnost bylo snahou použít co nejméně hořlavé materiály či povrchové úpravy, např: nekryté 
ocelové konstrukce budou opatřeny protipožárním nátěrem, na podhledy a SDK příčky bude použit sádrokarton s 
protipožárními vlastnostmi.  
Součástí je požadavek na včasné vyklizení tribun fotbalového stadionu a veškerých prostor. Rozměry schodišť a únikových 
cest byly dimenzovány s ohledem na tyto požadavky. 
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1 0 .   T E P E L N Ě  T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í  S T A V E B N Í C H  K O N S T R U K C Í  A  V Ý P L N Í  O T V O R Ů  
 
Jedná se o atypický druh stavby. Objekt je otevřený a po obvodu chráněný fasádou z polštářů ETFE fólie proti 
povětrnostním vlivům - větru, dešti a slunci. V objektu se nachází prostory, které jsou uzavřené a je nutné je v období 
chladnějších měsíců vytápět. Tyto prostory jsou vyznačeny v architektonické studii v jednotlivých půdorysech šrafou a jsou 
označeny jako vytápěné prostory. Obvodové konstrukce těchto prostor jsou zaizolovány tepelnou izolací tak, aby 
nedocházelo k úniku tepla. Jednotlivé prostory budou mít vlastní zdroj tepla umístěný vždy v zázemí toho daného prostoru.  
Tyto prostory jsou uzavírány skleněnými stěnami a ty jsou osazeny do ocelových rámů s přerušeným tepelným mostem a 
jsou zaskleny izolačním dvojsklem.  
 
1 1 .  E K O L O G I C K É  A S P E K T Y  N Á V R H U ,  V L I V  O B J E K T U  A  J E H O  U Ž Í V Á N Í  N A  Ž I V O T N Í  

P R O S T Ř E D Í   
 
Stavba nebude mít při dodržování platných norem a zákonů negativní vliv na zdraví osob a životního prostředí. Hlučné, 
prašné a jiné prostředí práce, které mohou mít dopad na provoz, budou prováděny ve smluvených časových obdobích po 
dohodě s uživatelem a mimo noční klid.  
Při výstavbě objektu zeleň, která bude poškozena a vykácena bude následně nahrazena jinou výsadbou.  
Zemina vytěžená při zakládání objektu bude následně zpětně použita pro násypy, zásypy a terénní úpravy v okolí objektu. 
 
1 2 .  D O D R Ž E N Í  O B E C N Ý C H  P O Ž A D A V K Ů  N A  V Ý S T A V B U  
 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména požadavky vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavební řádu, vyhlášky č. 137/1998 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z Á V Ě R  
 
Mou snahou bylo, v diplomové práci prezentovat písemnou a grafickou formou prezentovat poznatky, kterých sem nabyla 
během zimního semestru ateliérovou tvorbou na téma Sportovní centrum v Brně za Lužánkami. Po nastudování 
problematiky sportovních staveb konkrétně fotbalových stadionů jsem vytvořila architektonickou studii na téma Sportovní 
centrum Brno. Fotbalový stadion jsem se snažila navrhnout správně jak z konstrukčního tak provozního řešení s důrazem na 
jednoduchost a čitelnost formy i funkčnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 17.5.2013                                                                                                                 Vypracovala: Bc. Terezie Havlíková 

 

 
 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 
ETFE folie - ethylen tetrafluorethylen folie 
EPS - elektronický požární systém 
LED - z angl. Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo = polovodičový světelný zdroj 
IGP - inženýrsko-geologický průzkum 
HTÚ - hlavní terénní úpravy 
SDK konstrukce - sádkrokartonová konstrukce 
ŽB. - železobeton 
tzv. - takzvaný 
apod. - a podobně 
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