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VÁŽENÍ SPORTOVNÍ 
PŘÁTELÉ
město Brno je v rámci středoevropského regionu vnímáno 
jako moderní studentské město s vysokou životní úrovní 
a obrovským potenciálem do budoucna. Všechna města 
tohoto typu se pak vyznačují pořádáním nejrůznějších 
sportovních a společensko-kulturních akcí pro všechny 
věkové kategorie. Mezi našimi spoluobčany je mnoho 
bývalých i současných vynikajících sportovců, kterých si 
velmi vážíme, a kteří mají zájem přenést své zkušenosti 
na mladší generace. Mladí lidé pak mohou z jejich zkušeností 
čerpat a přinášet do života města nové podněty, které pak 
pozitivně ovlivňují i ostatní věkové skupiny. V posledních 
letech se město Brno snaží zapojit mládež už od nejútlejšího 
věku do projektů, které mají podpořit její fyzický rozvoj. 
V neposlední řadě je cílem vést děti k tomu, aby chápaly 
sport jako důležitou součást náplně volného času s možností 
zapojit se do organizované sportovní činnosti v brněnských 
sportovních klubech na všech výkonnostních úrovních. Pro 
dospělé a seniorské kategorie zase neváháme investovat 
finanční prostředky do rozvoje volnočasových sportovišť, 
a to rovnoměrně po celém brněnském regionu v místech, 
kde vidíme my, Vy nebo městské části jejich potřebu.

Nositeli sportovních aktivit jsou však i stovky brněnských 
klubů, které nabízejí pohybové aktivity v různých sportovních 
odvětvích, na všech výkonnostních úrovních a pro všechny 
věkové kategorie. Z rozpočtu města Brna dlouhodobě 
podporujeme činnost těchto klubů včetně revitalizace jejich 
sportovišť, aby mohla i do budoucna nabídnout odpovídající 
podmínky.

Zároveň se snažíme podporovat i vrcholové sportovce, aby 
mohli ve svých soutěžích nabídnout kvalitní podívanou 
pro sportovní fanoušky, mohli úspěšně reprezentovat naše 
město a být příkladem pro mladou generaci. V této oblasti 
se snažíme doplnit i potřebnou sportovní infrastrukturu. 
V současné době je hned několik těchto projektů, v různých 
fázích příprav či realizace. S těmito připravovanými projekty 
Vás chce seznámit i tato publikace. O její první vydání 
byl mezi sportovní veřejností velký zájem, a proto jsme 
následně přistoupili k druhému vydání, které jsme rozšířili 
o prezentaci současných významných brněnských sportovišť, 
ať jsou ve vlastnictví města Brna nebo jiných sportovních 
či komerčních subjektů. Všech provozovatelů sportovišť si 
velmi vážíme a vnímáme je jako partnery, kteří mají zájem 
zpříjemnit našim občanům aktivní trávení volného času.

Věřím, že podpora města Brna do oblasti sportu zlepší 
v našem městě podmínky pro rekreační i talentované 
sportovce a že se tu všichni budeme cítit dlouhodobě 
spokojeni.

Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátora města Brna
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 Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno

www.aqpark.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

 Rašínova 643/12, 602 00 Brno

www.rasinova.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

AQUAPARK KOHOUTOVICE

„Jediný aquapark v Brně“

Sportovně-relaxační areál, ve kterém najdou návštěvníci 
aktivní vyžití v podobě 25m kondičního bazénu, relaxačního 
bazénu, fitcentra nebo masážního salónu. V relaxačním 
bazénu potěší návštěvníky vodní trysky, chrliče, vodopád 
nebo tobogan. K uvolnění unavených svalů napomůže vířivka, 
parní lázeň nebo finská sauna. Rodiče s dětmi uvítají příjemné 
prostředí kavárny s dětským koutkem.

 357 854 návštěvníků v roce 2018

LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ 
CENTRUM RAŠÍNOVA
„Relax v centru města“

Lázeňské a relaxační centrum Rašínova je moderně 
zrekonstruovaný komplex nacházející se přímo ve středu 
města, který nabízí bazén, vířivku, wellness a solárium. 
V prvním patře je k dispozici posilovna se špičkovými stroji 
STAR TRAC, cvičebním sálem a kavárnou s příjemným 
posezením. 

 98 894 návštěvníků v roce 2018



 Sportovní 486/4, 602 00 Brno

www.mpsl.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

 Ponávka 808/3a, 602 00 Brno

www.ponavka.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
STADION LUŽÁNKY
„Jediný krytý 50m bazén v Brně“

Plavecký stadion nabízí 
50m bazén se skokanskou 
věží a skokanskými prkny pro 
profesionální sportovce. 
Rekreační bazén s teplotou vody 
až 34 °C je vhodný pro malé děti, případně pro ty, kteří se 
chtějí po plavání zrelaxovat. Aquabar s příjemným posezením 
je přístupný z mokré i suché zóny bazénu. 

V rámci Městského plaveckého stadionu Lužánky bylo 
vybudováno nové wellness centrum. Toto může být užíváno 
jak návštěvníky stávajícího bazénu (parní sauna se sprchami), 
tak samostatně jako doplatková zóna, která obsahuje 
parní kabiny, bio saunu, finskou saunu, zážitkové sprchy, 
ochlazovací vědro a whirlpool. Na stávající západní terase 
je umístěn ochlazovací bazének s odpočívárnou.

 148 279 návštěvníků v roce 2018

KRYTÝ PLAVECKÝ 
BAZÉN PONÁVKA
„Relaxační i kondiční plavání  
v centru Brna“

Bazén Ponávka je svými dispozicemi vhodný pro kondiční 
plavání jednotlivců nebo organizovaných skupin. Jedná se 
o 25m dlouhý bazén rozdělený do 3 drah. K bazénu náleží 
parní sauna a oddělené zázemí šaten pro ženy a muže. Areál 
slouží ve stanovených časech pouze veřejnosti a ve zbylých 
intervalech nájemcům bazénu. Organizovány jsou zde hodiny 
cvičení pro seniory a aqua aerobik.

 41 096 návštěvníků v roce 2018

5



 Bauerova 322/7, 603 00 Brno

www.rivec.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA

„Největší koupaliště v Brně“

Riviéra je tvořena kaskádou tří nových nerezových bazénů 
různé hloubky, spolu s nerezovým toboganem, skluzavkou 
a vodními chrliči, které doplňují rozsáhlé odpočinkové 
plochy plné zeleně. Pobyt u vody zpestří dětem nové 
vodní atrakce – tobogan, skluzavka, lanový most, lezecká 
stěna, šplhací síť, vodní hřib nebo kbelíkový strom. Pro 
sportovní vyžití návštěvníků jsou k dispozici kurty na beach 
volejbal, ale i skákací hrady a dětské hřiště. Důležitý je 
i dostatečný počet stánků s různorodým občerstvením. 
Celý areál koupaliště přijala společnost STAREZ – SPORT, 
a. s. do majetku v roce 2006. Od té doby se snaží každé léto 
připravit pro brněnské občany něco nového pro zpříjemnění 
jejich odpočinku.

 168 862 návštěvníků v roce 2018

Koupaliště Riviéra prošlo v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí, 
která spočívala především ve vyvložkování nevyhovujícího 
bazénového koryta nerezovými vanami.

Úpravy se dočkal i dětský bazén a brouzdaliště, kde jsou 
mimo toboganu se skluzavkou nainstalovány i další vodní 
herní atrakce. Součástí rekonstrukce areálu koupaliště byla 
také komplexní oprava bazénové technologie a revitalizace 
zelených ploch s výsadbou nové zeleně a vybudováním 
zavlažovacího systému.

Koupaliště Riviéra získalo cenu architektury v nejvyšší 
kategorii GOLD 2019, kterou vyhlašuje Mezinárodní asociace 
sportovních a volnočasových zařízení společně s Mezinárodním 
olympijským výborem. Do soutěže se přihlásilo 98 projektů 
ze všech kontinentů světa.
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 Zabrdovická 158/13, 615 00 Brno

www.zabrdky.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

 Sportovní 347/2, 602 00 Brno

www.kluziste.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

KOUPALIŠTĚ 
ZÁBRDOVICE
„VLNOBITÍ – jedinečná 
atrakce v Brně“

Koupaliště Zábrdovice je letním areálem provozovaným 
v měsících červen až srpen. Koupaliště nabízí dva 
padesátimetrové bazény. V jednom z nich se také nachází 
ojedinělá atrakce vlnobití, která je plavčíky spouštěna 
v pravidelných intervalech. Dále je pro návštěvníky k dispozici 
tobogan s dojezdovým bazénem. Rodiče s dětmi potěší 
brouzdaliště nebo také dětské hřiště. Pro odpočinek poslouží 
travnaté plochy nebo terasy nad úrovní bazénů. Pro aktivnější 
chvilky mohou návštěvníci využít beachvolejbalové hřiště.

 43 647 návštěvníků v roce 2018
BRUSLENÍ  
ZA LUŽÁNKAMI
V místě bývalého zimního stadionu za Lužánkami vzniklo 
v roce 2009 otevřené kluziště pro veřejnost. Krátce poté bylo 
svěřeno do správy společnosti STAREZ – SPORT, a. s. Zázemí 
kluziště tvoří stánek s občerstvením, uzamykatelné skříňky, 
toalety, ošetřovna a brusírna bruslí. V roce 
2012 byly na kluzišti rozšířeny služby ještě 
o půjčovnu bruslí.

 36 395 návštěvníků v roce 2018
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 Sportovní 347/2, 602 00 Brno

www.fotbal.sportujemevbrne.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

 Bauerova 322/7, 603 00 Brno

www.dopravnihristebrno.cz
www.facebook.com/sportujemevbrne

MALÝ FOTBAL 
LUŽÁNKY
Hrací plocha hřiště pro malou kopanou o rozměrech 48×28 metrů 
je připravená jak pro skupiny z veřejnosti, tak pro zájemce z řad 
sportovních oddílů a škol. Celkový rozměr koberce s umělou 
trávou je 56×34 metrů. Po zprovoznění umělého osvětlení je hřiště 
k dispozici i ve večerních hodinách. Zázemí – šatny a WC najdou 
zájemci v přilehlé budově hned u vedlejšího mobilního kluziště. 
Možnost rezervace hřiště a další informace naleznete na webu.

AREÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Areál dopravní výchovy otevřel své brány veřejnosti v říjnu 
2015. Částečně zastřešené hřiště s celoročním provozem 
se nachází v severozápadní části odpočinkové zóny 
Koupaliště Riviéra. Kolem hřiště tu vznikla in-line dráha, která 
navazuje na cyklostezku kolem řeky Svratky. Kromě dopravní 
výchovy dětí areál slouží veřejnosti, cyklistům, seniorům 
nebo zdravotně postiženým. Program pro skupiny zajišťuje 
provozovatel areálu – Městská policie Brno.
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 Sokolova 706/2h, 617 00 Brno

draci.baseball.cz

MĚSTSKÝ BASEBALLOVÝ 
STADION
Městský baseballový stadion byl postaven v roce 2007. 
Nachází se na jihu Brna u řeky Svratky v části Brno-Komárov. 
Byl jedním z prvních sportovišť v tomto území, kde postupně 
vyrostl sportovně-rekreační areál při ulicích Hněvkovského 
a Sokolova. Od svého vzniku je pronajat baseballovému 
týmu Draci Brno. Kromě tuzemských utkání se zde odehrávají 
i významné mezinárodní baseballové akce.

 Zubří ev. č. 57, 592 31 Nové Město na Moravě 

REKREAČNÍ STŘEDISKO ZUBŘÍ

Areál se nachází v obci Zubří v klidové oblasti na okraji 
lesa, 3 km severovýchodně od Nového Města na Moravě. 
Celý areál je dopravně dostupný. Přímo v areálu střediska 
je přírodní rybníček se skluzavkou a tenisový kurt s umělým 
povrchem, dětské hřiště a dostačující parkovací plochy. 
Celková ubytovací kapacita střediska je až 114 lůžek. 
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 Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

www.drfgarena.cz

 Srbská 2838/47a, 612 00 Brno

www.fczbrno.cz

DRFG ARENA – HALA RONDO

Sportovní hala Rondo (DRFG Arena) je největší víceúčelovou 
halou v Brně, která byla oficiálně otevřena roku 1982 a v roce 
2010 zrekonstruována. Konají se zde hokejové zápasy klubu 
HC Kometa Brno, nejrůznější mezinárodní sportovní soutěže, 
ale i kulturní akce. Aktuální kapacita haly činí 7 700 míst. 
V současné době je hala pronajata sportovní organizaci 
KOMETA GROUP, a.s. 

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION 
SRBSKÁ
Fotbalový stadion, na kterém hraje své zápasy klub 
FC ZBROJOVKA BRNO. Kapacita stadionu aktuálně 
činí 10 200 míst.
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AUTOMOTODROM BRNO

Multifunkční areál, jemuž dominuje závodní dráha světových 
parametrů, na které se každý rok konají závody šampionátu 
MotoGP a další závodní akce. Pro širokou veřejnost nabízí 
Masarykův okruh celou řadu aktivit, do kterých se mohou 
přímo zapojit – volné jízdy po dráze, školu bezpečné jízdy 
na moderním Polygonu Brno, kurzy motoškol nebo jízdu 
na motokárách.

SPORTOVNÍ AREÁL VYSOKÉHO 
UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 
POD PALACKÉHO VRCHEM

Venkovní víceúčelový sportovní areál s certifikovanými 
povrchy pro atletiku, fotbal, tenis a s volnočasovými plochami 
pro in line bruslení, volejbal, basketbal a nohejbal nebo také 
kondiční trénink.

 Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice

www.automotodrombrno.cz

 Technická 3013/14, 612 00 Brno

www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist
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SPORTOVIŠTĚ UNIVERZITNÍHO 
KAMPUSU V BRNĚ BOHUNICÍCH
Hala míčových sportů, univerzální tělocvična, pohybová 
tělocvična, úpolová tělocvična a posilovna. Tělocvičny jsou 
určeny pro míčové sporty, florbal, gymnastiku, bojové sporty, 
badminton. Nelze využívat pro fotbal a futsal.

VELODROM

Zastřešený betonový ovál o délce 400 m, tělocvična, 
posilovna vč. zázemí. Areál provozuje Tělovýchovná jednota 
Favorit Brno, spolek.

 Kamenice 753/5, 625 00 Brno

www.fsps.muni.cz/pronajmy

 Křížkovského 416/22, 603 67 Brno

www.favoritbrno.cz

 Ostatní sportoviště MUNI:

Tělocvična Pod hradem, Údolní 221/3, 602 00 Brno

Tělocvična Vinařská 499/5d, 603 00 Brno

Tenisový areál Heinrichova 894/24, 602 00 Brno

Tenisová hala Mánesova 2556/12c, 612 00 Brno
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FOTBALOVÝ STADION

V areálu se nachází travnaté fotbalové hřiště s tribunami se 
450 místy k sezení. Fotbalový areál provozuje Sportovní klub 
Moravská Slavia-fotbal, z.s.

HALA STOLNÍHO TENISU

V hale stolního tenisu je celkem deset stolů ve dvou podlažích 
s kompletním zázemím. Nabízí možnost pronájmu volných 
stolů. Sportovní halu provozuje TTC Moravská 
Slavia Brno, z.s.

 Vojtova 541/12, 639 00 Brno

www.skmoravskaslavia-fotbal.cz

 Vojtova 541/12, 639 00 Brno

www.morenda.cz

SPORTOVIŠTĚ MORAVSKÉ SLÁVIE 
NA ULICI VOJTOVA V BRNĚ
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ATLETICKÝ STADION

V areálu se nachází atletický ovál včetně sektorů pro atletické 
disciplíny. Na stadionu je k dispozici veškeré sociální zázemí, 
posilovna, nářaďovna a klubovna. Atletický stadion provozuje 
AC Moravská Slavia Brno.

 Vojtova 1020/12c, 639 00 Brno

www.mslavia.cz

GYMNASTICKÁ HALA

Sportovní hala specializovaná na moderní gymnastiku 
a gymnastické sporty. V hale se také nachází administrativní 
a sportovní zázemí. Gymnastickou halu provozuje SK TART 
MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, z.s

 Vojtova 785/14, 639 00 Brno

www.sktartmsbrno.cz
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MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 
MORENDA
Hlavní součástí areálu je basketbalová hala. Areál dále nabízí 
také zázemí pro sportovní gymnastiku a teamGym. Kapacita 
haly je 262 míst k sezení a 100 míst k stání. 

 Vídeňská 470/9, 639 00 Brno

www.morenda.net

KUŽELKÁŘSKÁ HALA

Moderní čtyřdráhová kuželna  
s plným zázemím. Halu provozuje Kuželkářský 
klub Moravská Slávia Brno, z.s.

 Vojtova 541/12, 639 00 Brno

www.moravskaslavia.unas.cz
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JEZDECKÝ AREÁL PANSKÁ LÍCHA

Jezdecký areál Panská lícha se nachází v klidném prostředí 
na okraji Brna nad sídlištěm v městské části Brno-Lesná. Areál 
disponuje čtyřmi venkovními jízdárnami, crossovou dráhou, 
výběhy, krytou jezdeckou halou, krytou kruhovou halou a také 
kolotočem pro koně. Děti i dospělí mohou jezdit ve zdejší 
jezdecké a pony škole.

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ 
BRNO-DVORSKA
Dráha slouží pro dostihový sport již od roku 1998. Dostihová 
dráha měří 1200 m a nachází se na ní 10 přírodních skoků. 
Areál se nachází na okraji městské části Brno-Tuřany.

 Zapletalova 51, 620 00 Brno

www.dostihybrno.cz

 Panská lícha 632/6, 614 00 Brno

www.panskalicha.cz
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HANGAR CLIMBING 
PLAYGROUND BY ADAM ONDRA
Největší a nejmodernější lezecké centrum v ČR, zaměřené 
výhradně na bouldering. Na ploše přes 1 000 m2 nabízí 
veřejnosti, pokročilým i profesionálním lezcům přes 200 
boulderingových cest světové kvality.

 Pražákova 1027/53, 619 00 Brno

www.hangarbrno.cz

GOLF RESORT KASKÁDA

Golfový resort nedaleko Brna (cca 15 km od centra),  
který kromě 27 jamkového mistrovského hřiště nabízí také 
6 jamkovou akademii, 3 putting greeny, 
2 cvičné chipping greeny, 300 metrů 
dlouhý driving range a venkovní posilovnu. 
Součástí areálu je wellness centrum 
s krytým bazénem.

 Na Golfu 1772/1, 664 34 Kuřim

www.golfbrno.cz
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SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL 
HNĚVKOVSKÉHO
V areálu se nachází víceúčelová hřiště, 
skatepark, workout, posilovací stroje, dětské 
hřiště, inline ovál, bikrosová (pumptrack) 
dráha a jiné.

SPORTOVNÍ HALA MALOMĚŘICE

Sportovní hala s kapacitou 400 diváků patří mezi 
nejmodernější sportoviště na území města Brna. Své zázemí 
zde najdou zejména indoorové sporty jako házená, florbal, 
futsal, korfbal, volejbal a další.

 Obřanská 646/13, Brno 614 00

www.halamalomerice.cz

 ul. Hněvkovského, 617 00 Brno

www.komec.cz
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 Údolní 532/76, 602 00 Brno

www.kravihora-brno.cz

 Halasovo náměstí 826/7, 638 00 Brno

www.tjteslabrno.cz

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL 
KRAVÍ HORA
V areálu se nachází krytý plavecký bazén (25m, 12,5m, 
vířivka), venkovní 50m bazén, dětský bazén s dohřívanou 
vodou a vodní atrakce. Součástí areálu je také veřejný park 
a venkovní sauna. Dále dva kurty na plážový volejbal, dvě 
hřiště s umělým povrchem. Součástí příspěvkové organizace 
je také dětské hřiště a hokejová hala při ZŠ Úvoz. V zimě jsou 
provozována dvě kluziště.

SPORTOVNÍ AREÁL 
TJ TESLA BRNO
V areálu se nachází krytý 25m bazén, 
sportovní hala, gymnastický sál, klubovna, 
sauna, posilovna, masérna a jiné.
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SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ

V areálu se nachází plavecký bazén (25m, 6 drah), dětský 
bazének, relax centrum (dvě sauny, vířivka), fitness, kardio 
zóna a pohybové sály.

MĚSTSKÉ HALY VODOVA

V areálu se nachází víceúčelová sportovní hala určená 
prioritně pro míčové sporty (basketbal, volejbal, házenou, 
florbal, futsal). Technické parametry umožňují konání 
sportovních akcí na té nejvyšší úrovni. Prostory haly lze využít 
i pro konání jiných sportovních, kulturních a společenských 
akcí různého charakteru. Hlediště má kapacitu 2 900 míst 
k sezení. Součástí areálu je také malá hala míčových sportů, 
která disponuje jednoúrovňovým hledištěm s kapacitou 
900 míst k sezení. V areálu se také nachází venkovní kluziště. 
Areál nabízí i ubytovací kapacity.

 Vodova 336/108, 612 00 Brno

www.vodova.cz

 Družstevní 2223/21, 621 00 Brno

www.druzstevni.cz
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 Kociánka 56/25, 612 00 Brno

www.brokova-strelnice-brno-sobesice.cz

BROKOVÁ STŘELNICE  
BRNO - SOBĚŠICE
Otevřená střelnice s potřebným zázemím pro disciplíny TRAP 
a SKEET, každá se třemi střelišti, splňující parametry pro 
konání Světového poháru, Mistrovství světa a Mistrovství 
Evropy.

 Křídlovická 908/32, 603 00 Brno

www.stadionbrno.cz

KRASOBRUSLAŘSKÁ HALA

Krasobruslařská hala s ledovou plochou, 
určená prioritně krasobruslařům. Vyžití však 
nabízí i školám, školkám, výkonnostním 
i zájmovým hokejovým skupinám.
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 Kounicova 686/22, 602 00 Brno

www.tjsokolbrno1.cz

 Hybešova 437/46, 602 00 Brno

www.strelba-morava.cz

VZDUCHOVÁ STŘELNICE  
BRNO - STŘED
Vzduchovková střelnice pro vzduchovou  
pistoli, pušku a sportovní kuši na 10 m. 
Střelnice má 15 stanovišť s možností střelby 
v poloze ve stoje nebo 18 stanovišť v poloze 
v leže. Střelnice je krytá, v zimním období 
vytápěná, s celoročním provozem.

SPORTOVNÍ AREÁL NA ULICI 
KOUNICOVA V BRNĚ
Ve sportovním areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I se 
nachází jedenáct tělocvičen, které je možné využít pro míčové 
sporty, gymnastiku, ale i pro všeobecnou přípravu a různé 
další aktivity. Součástí areálu je také nově zrekonstruované 
venkovní sportoviště, kde jsou k dispozici beachvolejbalové 
a volejbalové kurty. Nachází se zde i hřiště na malou kopanou 
a běžecká dráha. 
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 * Rakovecká 1236/30, 635 00 Brno
 ** Veslařská 136/177, 637 00 Brno

www.lsbrno.cz

LODĚNICE BRNĚNSKÁ PŘEHRADA 
A ŘEKA SVRATKA
* Sportovní areál se nachází v lokalitě Brněnské přehrady. 
Součástí je loděnice pro jachting, veslování a další 
doprovodné aktivity týkající se lodních a vodních sportů. 
V areálu se také nachází vnitřní umělý veslařský trenažér.

** Kanoistický sportovní areál se nachází na ulici Veslařská 
a nabízí loděnice pro rychlostní kanoistiku, dračí lodě a další 
doprovodné aktivity týkající se lodních a vodních sportů.

Areál provozuje spolek TJ LODNÍ SPORTY BRNO

 Veslařská 677, 624 00 Brno

www.sporthroch.cz

SPORTOVNÍ AREÁL HROCH

Multifunkční sportovní areál nabízející mnoho  
letních tradičních (futsal, plážový volejbal) i netradičních 
(baseball, softbal, lakros, frisbee) sportů. 
Kromě sportovního vyžití areál nabízí 
dětské hřiště s nafukovací trampolínou 
a workoutové hřiště s využitím i pro 
handicapované sportovce.
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 Hrázní 227, 635 00 Brno

www.cvkbrno.cz

Veslařský sportovní areál se nachází v lokalitě Brněnské 
přehrady. Součástí areálu je veslařská loděnice, posilovna, 
klubovna, sociální zázemí, hřiště na míčové sporty.

Areál provozuje spolek Český  
veslařský klub Brno z.s. 

 Přístavní ev.č. 16, 635 00 Brno

www.ycb.estranky.cz

Jachtařský sportovní areál se nachází v lokalitě Brněnské 
přehrady. Součástí areálu je loděnice pro jachting včetně 
zázemí pro přípravu.

Areál provozuje spolek Jachtklub Brno z.s.

LODĚNICE BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
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 Hrázní 875, 635 00 Brno

www.rapidbrno.wz.cz

 Hrázní, 149, 635 00 Brno

www.sokolak.cz

SOKOLÁK - SPORTOVNÍ 
AREÁL SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ 

Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě je sportovní 
a rekreační areál Tělocvičné jednoty Sokol Brno I zaměřený 
na beach volejbal. Obsahuje 8 kurtů, které jsou zasazeny 
do nádherného prostředí Brněnské přehrady. Centrální kurt 
má stálou tribunu s kapacitou 800 sedících diváků. 

LODĚNICE BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

Sportovní areál se zaměřením na windsurfing se nachází 
v lokalitě Brněnské přehrady. Součástí areálu je loděnice 
pro windsurfing a individuální jachting včetně zázemí pro 
přípravu. V areálu je také tenisový a volejbalový kurt.

Areál provozuje spolek Tělovýchovná jednota Rapid Brno, z.s.
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 Střední 595/26, 602 00 Brno

www.sportcentrumluzanky.cz

 Horákova 3080/7, 616 00 Brno

www.skzabovresky.cz

SPORTCENTRUM LUŽÁNKY 
– HOKEJOVÉ HALY MLÁDEŽE 
A SPORTOVNÍ HALA SPORTPOINT

Současná podoba Sportovního centra Lužánky byla 
dokončena v roce 2013 a tvoří jej hokejová hala se dvěma 
ledovými plochami, s rozměry kluziště NHL i evropskými 
rozměry a s odpovídajícím zázemím. Hala je otevřena všem 
zájemcům o lední hokej a krasobruslení, díky veřejnému 
bruslení je přístupná i široké veřejnosti. Ledy jsou určeny i pro 
hobby hráče ledního hokeje a pro nižší hokejové ligy. Pořádají 
se v ní i hokejové a krasobruslařské kempy (soustředění 
a turnaje). Areál doplňuje i administrativní část a sportovní 
hala Sportpoint, kterou využívají florbalisté i futsalisté.

SPORTOVNÍ HALA ROSNIČKA

Sportovní hala Rosnička se nachází v MČ Brno – Žabovřesky 
přímo pod Wilsonovým lesem. V areálu se nachází 
basketbalová hala s rozměry hřiště 28×15 m, malá tréninková 
hala, posilovna, sociální zázemí a sportovní střelnice. Obě 
haly jsou v současné době především využívány brněnskými 
basketbalovými celky k tréninkové a soutěžní činnosti všech 
věkových kategorií. Probíhá zde však i cvičení rodičů s dětmi. 
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SINGLETRAIL – MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

Singletraily jsou úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty prověřené metodiky, 
díky které jsou uceleným produktem pro rekreaci v přírodě. Singletrail je jednosměrná stezka pro horská 
kola, citlivě zasazená do terénu, na které zažijete opravdovou zábavu. V Brně Mariánském údolí je možné 
si vybrat ze 3 okruhů:

Singletrail v Mariánském údolí:

1. okruh: 
Délka trasy: 6 km 
Trasa: Základna Mariánské údolí – 
Lávky – U jezevce – Pod kapličkou – 
Základna Mariánské údolí

2. okruh: 
Délka trasy: 14 km 
Trasa: Základna Mariánské údolí – 
Stoupací cesta – Vápenky – Mezi 
hájenkami – Březový – U Chlapečka – 
Palaška – Základna Mariánské údolí

3. okruh: 
Délka trasy: 6,5 km 
Trasa: Základna Mariánské údolí – 
Stoupací cesta – Kasárna – Nad Rakem

 Mariánské údolí, Brno - Líšeň

www.singlekras.cz
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CYKLOSTEZKA  
/ BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
Nová cyklostezka by měla vzniknout na pravém břehu 
Brněnské přehrady v úseku mezi Rakovcem a hradem 
Veveří. Celkem město vybuduje 6 kilometrů stezky o šířce 
3 metry včetně inženýrských sítí, potřebných opěrných zdí 
a propustku. Jihomoravský kraj zahájil přípravu rekonstrukce 
silnice II/384 s předpokladem pokračování projektové 
přípravy trasy od hradu Veveří směrem k Brnu. Ve hře jsou tři 
možné varianty výsledné podoby cyklostezky. Dvě se liší jen 
nepatrně v některých úsecích. Třetí počítá s mostem přes 
přehradu. 

CYKLOSTEZKA / ŽEBĚTÍN – 
BYSTRC - KOHOUTOVICE
Komfortnější cestu budou mít cyklisté nově mezi Žebětínem, 
horní částí Bystrce a Kohoutovicemi. Jedná se o propojení 
obory Holedná, Kohoutovic a tím i centra Brna s Žebětínem, 
sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce. Trasa končí 
v oboře Holedná, odkud se dá bezpečně dojet do Bystrce 
nebo do Kohoutovic. Je využit i tunýlek pod Starou dálnicí 
k podjezdu pod touto frekventovanou vozovkou. 

CYKLOSTEZKA / VÍDEŇSKÁ

Další cyklostezku chce město Brno nechat vybudovat podél 
Vídeňské ulice. Asi půlkilometrová trasa povede od zastávky 
Renneská po ulici Jihlavskou. Doposud zde cyklisté využívají 
zejména chodníky, což snižuje bezpečnost chodců. Kvůli 
bezpečnosti cyklistů se pak silnice v kritickém místě přejezdu 
přes Vídeňskou v místě tramvajového mostu Renneská 
zúží do dvou pruhů. Přejezd bude zabezpečený ostrůvkem, 

na který naváže cyklostezka souběžná s chodníkem 
za kolejištěm tramvaje. 

CYKLOSTEZKA/STRÁNSKÁ 
SKÁLA
Byl schválen investiční záměr cyklostezky vedoucí od Stránské 
skály do Líšně na ulici Holzovu. Měla by se stát prvním 
krokem v propojení Líšně a okolí s centrem Brna pro cyklisty. 
Lidé na kolech se také snáze přepraví mezi Slatinou a Líšní. 
Plánovanou cyklostezku ocení zejména ti, kteří jako cíl svých 
výletů volí vyhledávanou Stránskou skálu. 

CYKLOSTEZKA  
/ PODÉL POTOKU LESKAVA
Plánovaná cyklostezka by měla začít u křížení potoku Leskava 
s komunikací III/15270. První etapa povede až po křížení 
s ulicí Podsedky. Druhá etapa budování počítá s cyklotrasou 
od konce oblasti Lány po výjezd do ulice Rajhradská. 
Dohromady se jedná o cca 1,6 kilometru. S cyklostezkou podél 
Leskavy od křížení ulic B. Němcové a Klobásova až po úsek, kde 
se říčka vlévá do Svratky, počítá i Generel cyklistické dopravy.

PÉČE O STÁVAJÍCÍ CYKLOTRASY

Město pečuje i o stávající opatření pro cyklisty. V průběhu 
května a června 2019 učinilo rozsáhlou obnovu vodorovného 
dopravního cykloznačení na největších vyhrazených 
cyklopruzích v lokalitách ulic Kounicova, Mendlovo nám. 
a Svatopluka Čecha. Obnovení a tím pádem oživení viditelnosti 
tohoto značení proběhlo obzvláště s přihlédnutím k  letní 
cyklistické sezóně a zvláště s ohledem na bezpečnost cyklistů.
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CYKLISTICKÁ STEZKA  
BRNO-VÍDEŇ
Cyklistická stezka Brno–Vídeň, která spojuje dvě významné 
středoevropské metropole, prochází převážně územím jižní 
Moravy a dolnorakouské oblasti Weinviertel. Oba sousedící 
regiony jsou proslulé vínem, vinicemi a svou vinařskou 
kulturou. Díky množství atraktivních cílů a mírnému terénu 
jsou ideálním místem pro cykloturistiku. Samotná stezka, 
vedoucí z Brna přes Židlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov 
k hraničnímu přechodu Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes 
Mistelbach do Vídně, měří téměř 170 km a vede převážně 
po asfaltové komunikaci s minimální motorovou dopravou. 
V rámci této cyklotrasy se dále nachází pět tematických 
okruhů navazujících na páteřní trasu cyklostezky a spojujících 
tuto trasu se zajímavými místy v jejím okolí.

Město Brno již druhým rokem poskytlo dotaci na vypravení 
10 cyklobusů, které tak zdarma dopravily cyklisty i s koly 
do míst vzdálenějších od Brna, např. do Hevlína, Laa a/T, 
Mistelbachu i Vídně. Cyklobusy jezdily v sobotu podle termínů 
na webových stránkách www.brnoviden.cz, kde byla možnost 
rezervace míst v cyklobuse. 

www.brnoviden.cz
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PROJEKTY 
MĚSTA BRNA
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DEN NÁBORŮ
Je pořádán městskou 
společností STAREZ-
SPORT, a.s. ve spolupráci 
s Jihomoravskou krajskou 
organizací České unie 
sportu za finanční podpory 
statutárního města Brna. 
Představují se zde brněnské 
sportovní kluby i další kluby 
z jižní Moravy.

Děti si na jednom místě mohou vyzkoušet různé 
sportovní aktivity. K dispozici jsou propagační 
materiály a přihlášky do klubů prezentujících se 
na této akci. Projekt si klade za cíl děti tímto způsobem 
motivovat a přivést ke sportování. Na místě jsou 
připravena stanoviště, která návštěvníkům představují 
nejrůznější pohybové aktivity. Chlapci a děvčata 
si mohou vyzkoušet, v čem který sport spočívá 
a na základě toho si vybrat, kterému by se chtěli 
věnovat. Pro děti i dospělé je připraven bohatý 
doprovodný program s přítomností sportovních 
legend a významných osobností.

V roce 2018 prezentované sporty zahrnovaly kromě těch 
nejznámějších a dlouhodobě nejrozšířenějších, jako je 
třeba fotbal, tenis, florbal, atletika, plavání či basketbal 
i řadu takových, které si většina dětí vyzkoušela poprvé. 
Jedno za stanovišť tak představilo třeba windsurfing, 
na dalších se malí návštěvníci dozvěděli, v čem spočívá 
headis nebo korfbal a jak se liší házená od národní 
házené. Nechyběly ani zimní sporty jako lyžování, 
biatlon či hokej. V roce 2018 se čtvrtého ročníku akce 
zúčastnilo téměř 6 500 návštěvníků.

www.dennaboru.cz
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DNY 
SPORTOVIŠŤ
V roce 2018 se čtvrtý ročník této akce konal ve 13-ti 
brněnských sportovních areálech. Po celé 3 dny byl 
především pro děti připraven bohatý doprovodný program 
za finanční podpory statutárního města Brna. Lidé si tak 
mohli vyzkoušet např. minigolf, vylézt na horolezeckou 
stěnu nebo si zabruslit na kluzišti za Lužánkami, ve většině 
případů pro všechny zdarma po celé 3 dny v období mezi 
Štědrým dnem a Silvestrovskou oslavou.

Cílem této akce je ukázat 
návštěvníkům veškeré nabízené 
služby sportovišť a vybavení 
jednotlivých areálů.

Hlavním smyslem akce je poskytnout možnost vyzkoušet 
si netradiční sportovní disciplíny, jako jsou např. 
paddleboardy či aquazorbing, nebo si jen mezi svátky 
zaplavat. Zároveň je naší snahou děti motivovat a přivést 
tímto způsobem ke sportování a zdravému životnímu stylu.

 V roce 2018 navštívilo sportoviště 7 325 návštěvníků. 

www.dnysportovist.cz

36



www.sportovcidoskol.cz

SPORTOVCI 
DO ŠKOL
Projekt je realizován spolkem Městský sportovní klub Brno, z. s. 
Každoročně je finančně podporován z rozpočtu statutárního 
města Brna. V roce 2019 byl podpořen částkou ve výši 1,5 mil. 
Kč. Projekt „Sportovci do škol“ byl zahájen ve školním roce 
2015/2016. Na základních školách si žáci 1. stupně mohou zdarma 
vyzkoušet ve sportovním kroužku více sportů, pod vedením 
odborně zdatných trenérů. 

 Ve školním roce 2018/2019 bylo do projektu  
zapojeno cca 1 200 dětí. 
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Tomáš Bábek
dráhová cyklistika

Adam Ondra
sportovní lezení

Alexander Choupenitch
šerm

Ondřej Teplý
jachting

Adéla Hanzlíčková
zápas volný styl

BRNĚNSKÉ CENTRUM 
SPORTOVNÍCH NADĚJÍ
Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož cílem je 
zabezpečit zlepšení tréninkových, materiálních, 
rehabilitačních a lékařských podmínek pro přípravu 
talentovaných jedinců v individuálních sportech, 
kteří spějí k účasti na evropských či světových 
šampionátech nebo Olympijských hrách, a tím 
i podpořit zamezení odchodu nejtalentovanějších 
sportovců mimo Brno či Jihomoravský kraj. 

  Pro rok 2019 bylo do BCSN vybráno celkem  
63 sportovců z 19-ti sportovních odvětví.  

V roce 2019 byl projekt 
z rozpočtu města Brna podpořen 
dotací ve výši 2 mil. Kč.

Řádní členové spolku jsou: 
Statutární město Brno 
Jihomoravská krajská organizace ČUS 
Masarykova univerzita (Fakulta sportovních studií)

www.bcsn.cz
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BRNĚNSKÝ  
ROK SPORTU 
Projekt BRNĚNSKÝ ROK SPORTU zajišťuje Městský 
sportovní klub Brno, z.s. Premiérově odstartoval 
v roce 2018 a byl inspirován 100. výročím vzniku 
Československa a významnými sportovními výročími 
tohoto roku. Rok 2019 byl nejen rokem 150. výročí 
zavedení tělocviku do škol, ale i dalších důležitých 
a významných výročí. Ať již jsou to výročí Mistrovství 
světa nebo Olympijských her nebo výročí narození 
a úmrtí významných sportovních osobností. 

BRNĚNSKÝ ROK SPORTU se však nechce jen dívat 
do minulosti a slavit výhry minulé, každá z oslavných 
nebo vzpomínkových akcí je zároveň i výzvou 
k aktivnímu sportování hlavně pro mládež, která je 
na tyto akce ve velkém počtu zvána, a to v duchu 
motta: „BERME Z MINULOSTI OHEŇ, NIKOLIV POPEL!“  

V rámci projektu BRNĚNSKÝ ROK SPORTU probíhají 
v Brně ročně desítky akcí, mezi nimi se pravidelně 
opakují ty stěžejní, jako jsou Vzhůru za rekordy, Milčovo 
kolečko nebo Cvičíš, cvičím, cvičíme…

V každém následujícím roce nám tak bude projekt pod 
názvem BRNĚNSKÝ ROK SPORTU nejenom připomínat 
velké sportovní úspěchy a výročí se sportem související, 
ale také přibližovat sport hlavně mladým lidem, aby 
se i pro ně stal nedílnou součástí života a přinášel jim 
radost z pohybu. 

www.brnenskyroksportu.cz
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KONCEPCE 
SPORTU 
MĚSTA BRNA
NA LÉTA 2018–2030
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VÝZNAMNÉ 
SPORTOVNÍ CENTRUM

Brno je významným sportovním centrem regionu 
a tradičním centrem kolektivních i individuálních 

sportů, kde je každoročně pořádána řada významných 
sportovních akcí.

MÍSTO PRO ROZVOJ 
ŠPIČKOVÝCH SPORTOVCŮ

Brno se může pochlubit rozsáhlou sportovní základnou 
a byla zde vychována řada špičkových sportovců, 

kteří proslavili na sportovním poli nejen svoje město 
Brno, ale i Českou republiku.
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Strategická část do roku 2030

Akční plán na období 2018–2020

Programová část do roku 2026

KONCEPCE SPORTU 
MĚSTA BRNA 
NA LÉTA 2018–2030

Město Brno se věnuje 
strategickému plánování 
jako jednomu ze základních 
pilířů dlouhodobé prosperity. 
V současnosti se jedná zejména 
o Strategii BRNO 2050. V rámci 
této strategie má svoje 
místo i brněnský sport, a to 
prostřednictvím strategické 
hodnoty „sportovní město“.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Brna vypracoval v roce 2018 společně s Fakultou 
sportovních studií Masarykovy univerzity koncepci, 

která zohledňuje aktuální vývoj a efektivně propojuje 
navržená opatření i s územním plánem města Brna.

Tento dokument navazuje na předchozí koncepci 
sportu z období 2011–2016 a je realizován v rámci 
projektu Strategie Brno 2050 z Operačního programu 
Zaměstnanost, prioritní osa Efektivní veřejná správa.

Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu 
například řeší finanční podporu sportu, zabývá 
se zhodnocením stavu členské základny, mapuje 
významná brněnská sportoviště a vymezuje rozvojové 
projekty pro sport. Na základě této koncepce se bude 
postupovat při podpoře sportu.

KONCEPCE SPORTU MĚSTA BRNA NA LÉTA 2018–2030 
JE PROGRAMOVĚ ČLENĚNÁ NA TŘI OBDOBÍ
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VIZE  
KONCEPCE 
SPORTU

MĚSTO SE 
ZAJIŠTĚNOU 
SPORTOVNÍ 

INFRASTRUKTUROU

MĚSTO, 
KTERÉ SE NEBOJÍ 

SPORTOVNÍ 
KONKURENCE

MĚSTO 
JAKO HOSTITEL 
VÝZNAMNÝCH 
SPORTOVNÍCH 

AKCÍ

MĚSTO, 
KTERÉ SI VÁŽÍ 

SPORTOVNÍCH 
ÚSPĚCHŮ 

A VÝZNAMNÝCH 
SPORTOVCŮ

MĚSTO 
SPORTOVNĚ 
AKTIVNÍCH 
OBYVATEL
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STANOVUJE 
INDIKÁTORY PRO 

OBLAST PODPORY 
SPORTU

STANOVUJE 
% VÝDAJŮ NA SPORT 

Z CELKOVÝCH BĚŽNÝCH 
VÝDAJŮ MĚSTA

STANOVUJE 
MECHANISMY ŘÍZENÍ 

PODPORY SPORTU 
Z ÚROVNĚ MĚSTA

ZAJIŠŤUJE STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ SPORTU 

V DLOUHODOBÉM 
ČASOVÉM HORIZONTU

ROZPRACOVÁVÁ 
DOPORUČENÍ 

Z PROGRAMOVÉ ČÁSTI 
KONCEPCE

SPECIFIKUJE 
KONKRÉTNÍ 

AKTIVITY PRO OBLAST 
VRCHOLOVÉHO, 

VÝKONNOSTNÍHO 
A REKREAČNÍHO 

SPORTU

NAVRHUJE 
FINANČNÍ PLÁN 

PRO OBLAST SPORTU 
PRO DANÉ 

OBDOBÍ

ZÁKLADNÍ KAMENY 
KONCEPCE SPORTU
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BRNO, SPORT, VOLNÝ ČAS 
A DOTACE
Město Brno každoročně vypisuje prostřednictvím veřejných výzev 
Programy na podporu sportu a volnočasových aktivit v oblastech:

PODPORA TĚLOVÝCHOVNÝCH 
A SPORTOVNÍCH AKTIVIT

ZKVALITNĚNÍ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ZAŘÍZENÍ - PODPORA OPRAV A MENŠÍCH 
INVESTIC DO SPORTOVIŠŤ V MAJETKU 
SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU

PODPORA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE

PODPORA HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

PRONÁJEM PLAVECKÝCH DRAH

PRONÁJEM LEDOVÝCH PLOCH 
MLÁDEŽNICKÝM KLUBŮM

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

Město Brno podporuje tělovýchovu a sport formou 
dotací, které jsou poskytovány především organizacím 
zabezpečujícím provoz sportovních zařízení, zejména 
celoměstského významu. Dotace plynou i na zabezpečení 
celoroční tělovýchovné a sportovní činnosti, 
mezinárodních soutěží a významných sportovních akcí 
a také na podporu vrcholového sportu i mládeže.

Město Brno formou dotací také podporuje volnočasové 
aktivity dětí a mládeže nejrůznějšího zaměření a činnost 
organizací, které zabezpečují celoroční pravidelné 
aktivity dětí i jednorázové a pobytové akce.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZKVALITNĚNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRO 
VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY 
Z EDINBURGHU
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Stabilního financování sportu se dosáhne ve stanoveném 
dlouhodobém horizontu do roku 2030 postupným nárůstem 
procenta výdajů alokovaných na sport z celkových běžných 
výdajů města tak, jak je uvedeno v tabulce.

Rok 2019 2020 2021 2022

Běžné výdaje v mil. Kč 9 221 9 129 9 037 8 947

% pro sport z běžných výdajů 3,8 4,0 4,1 4,2

Alokace výdajů na sport v mil. Kč 350 365 371 376

Podpora sportu z úrovně města Brna je rozložena 
do několika dotačních programů. Kritéria pro 
hodnocení žádostí a podmínky poskytnutí dotací 
jsou uvedeny v jednotlivých výzvách. Všechny 
dotační programy jsou již dlouhodobě kontinuálně 
využívané. Toto rozložení je plánováno i do budoucna 
s tím, že je možné některé programy doplnit či 
upravit. Jednotlivé výzvy reagují na legislativní 
změny, potřeby sportovních organizací a vyhlášené 
dotační programy z jiných zdrojů.

KVANTIFIKACE POŽADOVANÝCH VÝDAJŮ 
NA SPORT NA OBDOBÍ 2019–2022 
(V NÁVAZNOSTI NA ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA DO ROKU 2022)
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VIZE 
BUDOUCÍCH 
SPORTOVIŠŤ
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MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ 
A KULTURNÍ PAVILON
V roce 2019 bylo rozhodnuto o umístění stavby 
multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu do 
západní části areálu BVV. Pavilon bude koncipován 
nejen pro pořádání vrcholných sportovních a kulturních 
akcí, ale i pro každodenní využití včetně mládežnického 
sportu.

Architektonické a dispoziční řešení umožňuje velmi 
rychlý přerod haly ze sportovní do kulturní funkce, 
a tím dává i možnost pořádat množství kulturních, 
společenských a firemních akcí, aniž by byla významně 
narušena sportovní funkce haly.

 BVV západ, Brno-střed

Divácká kapacita min. 12 000 diváků s variabilitou

Předpokládané náklady 2,4 mld. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice
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VELODROM
Výstavba nového areálu nahradí současný velodrom 
v Pisárkách, který již nesplňuje kvalitativní požadavky 
pro toto sportovní odvětví. Nový velodrom je součástí 
„Územní studie lokalita Hněvkovského“, která byla 
zpracována v roce 2007.

Velodrom je navržen v parametrech dle mezinárodní 
federace UCI pro pořádání mezinárodních cyklistických 
soutěží s dřevěnou dráhou 250 m.

Stane se tak svým charakterem nejmodernějším 
sportovištěm svého druhu nejenom v České republice, 
ale i ve střední Evropě. Má potenciál být tréninkovým 
střediskem pro přípravu mládežnické i seniorské 
reprezentace s využitím pro celý středoevropský region.

Areál velodromu nabídne i možnosti využití pro 
jiné sportovní, případně společenské akce, kterým 
poskytne zázemí vč. parkoviště. Území je majetkově 
vyřešeno a připraveno pro realizaci projektu.

 Brno – jih, areál Hněvkovského

Divácká kapacita 2 000 osob

Předpokládané náklady 890 mil. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie Arch. Design s. r. o.
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ATLETICKÁ HALA 
KAMPUS
Výstavba nové atletické haly je výsledkem 
mnohaletého hledání východiska z neutěšené situace 
brněnské atletiky, kdy klubům chybí zázemí především 
pro přípravu v zimních měsících.

Memorandum mezi Českým atletickým svazem, 
statutárním městem Brnem a Masarykovou univerzitou 
je předpokladem splnění technických kritérií při 
výstavbě i budoucí optimální využití haly.

Podle studie bude v objektu umístěn 200 m dlouhý 
běžecký ovál se šesti drahami, s osmi drahami 
sprinterské rovinky a sektory pro technické disciplíny 
– skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči 
a vrh koulí. Povrch atletické dráhy a sektorů včetně 
rozcvičovací rovinky bude splňovat pravidla IAAF. 
V hale jsou navrženy dostatečné prostory jak pro 
sportovce, rozhodčí a diváky, tak pro přenosovou 
techniku a pro potřebné provozní a technické zázemí 
haly. Prostory atletické haly jsou doplněny o další 
plochy pro rozcvičení a regeneraci atletů.

Plánuje se též vybudování venkovního atletického 
centra, které bude sousedit s Atletickou halou Kampus. 

Atletické centrum bude obsahovat venkovní 200 m 
běžecký ovál – 3 dráhy šířky 1,2 m, běžeckou rovinku 
s délkou min. 115 m, sektor pro skok do dálky a trojskok, 
sektor pro skok do výšky uvnitř atletického oválu, sektor 
pro vrh koulí a víceúčelové hřiště pro míčové sporty.

Atletický ovál bude doplněn plochou pro volnočasové 
sporty a netradiční sportovní aktivity (crossfit, workout, 
parkour, venkovní lezení, aj.) a posilovací zónou. 
Předpokládané náklady na venkovní část jsou  
20 mil. Kč.

 Kampus, Brno – Bohunice

Divácká kapacita 2 200 osob

Předpokládané náklady 830 mil. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie AiD team, a. s.
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 Bývalý vojenský prostor, Brno – Pisárky

Kapacita sportoviště 1 000 osob

Předpokládané náklady 300 mil. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie A PLUS a. s

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ 
AREÁL ZA ANTHROPOSEM
Řešená oblast se nachází na území městské části 
Brno-střed v k.ú. Pisárky, má výměru cca 13,5 ha. 
Území má velký sportovně-rekreační potenciál 
s využitím pro občany města Brna.

V AREÁLU SE PLÁNUJE UMÍSTĚNÍ 
TĚCHTO SPORTOVIŠŤ:

4 hřiště pro malou kopanou, 2 víceúčelová hřiště (hřiště 
pro volejbal, basketbal, házenou, korfbal, lakros apod.), 
hřiště pro beach volejbal, in-line ovál a dráha, 
kterou je možno v zimních měsících využívat jako 
běžeckou dráhu pro lyžaře, hřiště pro plážový fotbal, 
9 jamkový discgolf, MTB školka, prostor pro lukostřelbu, 
bouldering, outdorové hřiště pro handicapované, 
dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.

51



 Ponava, Brno – Královo Pole

Kapacita sportoviště 2 300 osob / 800 osob – vnitřní část 
1 500 osob – venkovní část

Předpokládané náklady 1 mld. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie Hexaplan International spol. s. r. o.

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
STADION LUŽÁNKY
AQUAPARK

Vybudování venkovního terasovitého areálu bylo 
v plánech již v šedesátých letech minulého století.

Aktuální projekt Aquaparku dělí areál na kryté a vnější 
plochy bazénů a ostatní rekreační plochy.

Krytá část areálu je navržena tak, 
aby poskytovala iluzi romantické 
tropické laguny s atrakcemi 
gradujícími v prostoru dle míry 
dobrodružnosti.

Venkovní plochy areálu s přírodním 
charakterem koupání a pobytu 
u řeky či jezírka budou v provozu 
i v rozšířené letní sezoně, a to díky 
ohřevu vody v laguně.

Statutární město Brno hledá 
pro realizaci tohoto projektu 
soukromého investora.

52



 Ponava, Brno – Královo pole

Kapacita sportoviště 200 osob

Předpokládané náklady 199 mil. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie CENTROPROJEKT GROUP a. s. 
(Atelier 99 s. r. o.)

25METROVÝ BAZÉN

Výstavba dalšího bazénu v areálu městského 
plaveckého stadionu Lužánky je potřebná vzhledem 
ke zvýšené poptávce po organizovaném plavání 
a po plavání veřejnosti.

Nová vodní plocha bude sloužit také jako 
tzv. rozplavbový bazén, který je podmínkou 
pro pořádání mezinárodních plaveckých soutěží. 
Z těchto důvodů je nezbytným faktorem vybudování 
dostatečně širokých drah, jak je tomu u stávajícího 
50metrového plaveckého bazénu.

Pro stavbu nového bazénu budou využity prostory 
bývalého 16metrového bazénku, veslařského trenažéru 
a prostory pod nevyužívaným parčíkem při hlavním 
vstupu do objektu stadionu.
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VODÁCKÝ KANÁL 
PISÁRKY
Pro výstavbu vodáckého kanálu byl vybrán prostor 
v těsné blízkosti řeky Svratky, v části bývalé úpravny 
vody – Pisárky, který oproti jiným lokalitám má velkou 
výhodu ve spádu jezu Kamenný mlýn, díky čemuž lze 
ušetřit náklady na realizaci díla i jeho samotný provoz.

Areál je navržen jako víceúčelový s hlavním využitím 
pro trénink a soutěže ve vodním slalomu s parametry, 
které odpovídají možnosti pořádání mezinárodních 
soutěží a jsou srovnatelné s kanálem v Praze-Tróji.

Využití kanálu se předpokládá i pro trénink a závody 
vodního rodea a raftové disciplíny, pro výcvik vodních 
záchranářů a výcvik HZS pro zásahy při povodních.

Součástí areálu bude také 900 m dlouhá asfaltová 
stezka pro jízdu na in-line bruslích, rekreační 
běhání a vycházky.

 Brno – Pisárky

Divácká kapacita 800 osob

Předpokládané náklady 430 mil. Kč vč. DPH

Investor sdružená investice

Studie AQUATIS a. s. a VRV a. s.
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www.kamzasportemvbrne.cz 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB


