
 Ponava, Brno – Královo Pole

Kapacita sportoviště max. 12 382 osob – variabilní

Náklady 1,53 mld. Kč 

Investor sdružená investice  

Studie A plus a.s.

Realizace
po vyřešení  
majetkoprávních sporů

Stavba multifunkční arény je součástí sportovního 
a kulturně společenského komplexu Ponava. Hala 
bude umístěna na ploše původního Zimního stadionu. 
Je koncipována nejen pro pořádání vrcholných 
sportovních 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.

V současné době probíhá dořešení složitých 
majetkoprávních sporů v areálu Ponava, 
které zatím výstavbu multifunkční haly blokují.
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 Brno – Pisárky

Kapacita sportoviště 7 026 osob

Náklady 210 mil. Kč 

Investor sdružená investice 

Studie CENTROPROJEKT GROUP A.S.

Realizace dokončeno 2018

Koupaliště Riviera čeká v tomto roce rozsáhlá rekonstrukce, 
která spočívá především ve vyvložkování nevyhovujícího 
bazénového koryta nerezovými vanami. Úpravy se dočká 
i dětský bazén a brouzdaliště, kde budou mimo tobogánu 
se skluzavkou nainstalovány i další vodní herní atrakce.

Součástí rekonstrukce areálu koupaliště je také 
komplexní oprava bazénové technologie a revitalizace 
zelených ploch s výsadbou nové zeleně a vybudováním 
zavlažovacího systému.

Do budoucna se uvažuje s rozšířením areálu Riviera 
o zastřešené volejbalová hřiště a zastřešené kluziště 
pro veřejnost.

REKONSTRUKCE 
KOUPALIŠTĚ RIVIERA

www.urbancentrum.brno.cz
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 Ponava, Brno – Královo pole

Divácká kapacita 30 000 osob

Náklady 2, 2 mld. Kč

Investor sdružená investice 

Studie  Architekti Hrůša a spol., Atelier Brno, s.r.o.

Realizace po vyřešení majetkoprávních sporů 

Zemský fotbalový stadion Brno je navržený v areálu 
původního stadionu Za Lužánkami. Moderní stadion, 
jehož ochozy pojmou až 30 tisíc diváků, se stane největším 
fotbalovým stadionem v České republice a bude 
splňovat nejpřísnější kritéria UEFA elite pro pořádání 
mezistátních zápasů.

Stadion bude sloužit nejen fotbalové Zbrojovce, 
ale také české reprezentaci a nefotbalové veřejnosti.

V současné době probíhá dořešení složitých 
majetkoprávních sporů v areálu Ponava, které zatím 
výstavbu fotbalového stadionu blokují.

ZEMSKÝ FOTBALOVÝ 
STADION BRNO

www.urbancentrum.brno.cz
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 Brno – Pisárky

Kapacita sportoviště 800 osob

Náklady 250 mil. Kč 

Investor sdružená investice 

Studie AQUATIS a.s. a VRV a.s.

Realizace 2021

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.

VODÁCKÝ KANÁL 
PISÁRKY

www.urbancentrum.brno.cz
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 Ponava, Brno – Královo Pole

Kapacita sportoviště 
2 300 osob, 800 osob – vnitřní část,  

1 500 osob – venkovní čás

Náklady 1 mld. Kč 

Investor sdružená investice  

Projekt Hexaplan International spol. s.r.o.

Realizace zahájení stavby 2020

Vybudování venkovního terasovitého areálu bylo v plánech 

již ze šedesátých let minulého století.

Aktuální projekt Aquaparku dělí areál na kryté a vnější 

plochy bazénů a rekreačních ploch a na plochy pro ostatní 

– diváky a zákazníky služeb.

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 

i soukromého investora.

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
STADION LUŽÁNKY  
AQUAPARK

www.urbancentrum.brno.cz
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Většina  moderních sportovních zařízení disponuje 
mimo části pro vlastní trénink i prostory pro odpočinek 
a regeneraci.

Nové wellness centrum bude situováno v dnes nevyužívané 
části bývalých dámských šaten stávajícího plaveckého 
stadionu Lužánky. Centrum bude užíváno jak návštěvníky 
stávajícího bazénu (parní sauna se sprchami), tak 
samostatně jako doplatková zóna, která bude obsahovat 
parní kabiny, bio saunu, finskou saunu, zážitkové sprchy, 
ochlazovací vědro a whirlpool. Na stávající západní terase 
bude umístěn ochlazovací bazének s odpočívárnou.

MĚSTSKÝ PLAVECKÝ 
STADION LUŽÁNKY

WELLNESS

25METROVÝ BAZÉN

 Ponava, Brno – Královo pole 

Kapacita sportoviště 200 osob

Náklady 150 mil. Kč 

Investor sdružená investice  

Studie
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
/Atelier 99 s.r.o./

Realizace 2019

 Ponava, Brno – Královo Pole

Kapacita sportoviště 70 osob

Náklady 19 mil. Kč 

Investor statutární město Brno  

Studie 1. Černopolní s.r.o.

Realizace zahájení stavby 2018

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.

Před samotnou stavbou bude nutné změnit územní plán 
pro zastavěný pozemek.

www.urbancentrum.brno.cz
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 Brno – jih, areál Hněvkovského 

Kapacita sportoviště 2 000 osob

Náklady 400 mil. Kč 

Investor sdružená investice  

Studie Arch. Design s.r.o.

Realizace 2020

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 byl navržen v parametrech dle mezinárodní 
federace UCI pro pořádání mezinárodních cyklistických 
soutěží s dráhou 250 m. Stane se tak svým charakterem 
nejmodernějším sportovištěm svého druhu v České 
republice. Má potenciál být tréninkovým střediskem pro 
přípravu mládežnické i seniorské reprezentace s využitím 
pro celý středoevropský region.

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

VELODROM

www.urbancentrum.brno.cz
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