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Práce se zabývá návrhem moderního sportovního centra do Českých 
Budějovic na Doulouhé Louce pro 3000 sedících diváků. Centrum 
splňuje současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní  
a rekreační sport. Také umožňuje pořádání společenských akcí s vysokou 
diváckou návštěvností. Navržené centrum se skládá z hlavní sportovní 
haly, tréninkové haly, tréninkového atletického koridoru a příslušného 
zázemí. Cílem návrhu bylo také propojení haly s okolním parkem.

Centrum halových sportů
České Budějovice

Práce se zabývá návrhem moderního 
sportovního centra do Českých Budějovic 
na Doulouhé Louce. Hala bude sloužit 
zejména pro vrcholový volejbal.  Zadání 
vychází z podmínek architektonické soutěže 
z roku 2012. Požadováná kapacita tribun je 
3000 sedících diváků na volejbal a 1500 na 
společenské akce.  Tréninková hala hala má 
minimální požadovanou kapacitu 200 sedících 
diváků.  

Stavební pozemek se nachází v parku 
u soutoku Vltavy a Malše. Podle územního 
plánu se jedná o záplavové území Q100, která 
zde dosahuje  výšky 1,5 m nad úrovní terénu.  
Zázemí haly (především šatny, kanceláře, 
ateltický koridor, posilovna, stojovny  
a technologie) je navrženo v polozapuštěném 
suterénu. Suterén je navžen, aby byl odolný 
proti povodním a záplavě. Celé zazemí tak 
tvoří sokl na kterém je umístěna hlavní hala.  
První nadzemní podlaží je 1,8 m nad úrovní 
terénu. Prostory pro diváky i plocha hlavní 
haly jsou tedy 30 cm nad úrovní Q100. Fasáda 
hlavního foyer v 1.NP, tak může být zcela 
prosklená. Vzniká okružní prostor s výhledem 
do přilehlého parku. Diváci si mohou  
o přestávkách prohlédnout i dění v tréninkové 
hale, protože foyer je ve východní části 
napojeno s její tribunou. 
 
Tribuna hlediště hlavní haly je ve tvaru podkovy, 
která je velmi vhodná pro haly s multifunkcí 
sportu a kultury. Ve východní části, tak vzniká 
prostor pro umístění podia. Multifunkčnost 

Autorský text
haly je docílena i návrhem teleskopických 
tribun. V případě volejbalového klání, kdy 
je požadavaná divácká kapacita největší, se 
tribuny rozloží po všech čtyřech stranách 
hřiště. Divák se dostává co nejblíže k ději na 
hřišti. Tím, že jsou tribuny navrženy podél 
všech stran hřiště, stejně jako ve starovekých 
arénách, vzniká během utkání nejžádanější 
atmosféra, která dokáže sportovce vyburcovat 
k co nejlepším výkonům. 
 
  V 2.NP jsou navrženy další prostory pro 
diváky, vtupy na tribuny a zázemí pro catering. 
3. NP slouží výhradně VIP divákům, novinářům 
a ZTP divákům vozíčkářům. 
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Práce se zabývá návrhem moderního sportovního centra do Českých Budějovic na 

Dlouhé Louce pro 3 000 sedících diváků. Centrum splňuje současné i budoucí požadavky 

na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport. Také umožňuje pořádání společenských akcí 

s vysokou diváckou návštěvností. Navržené centrum se skládá z hlavní sportovní haly, 

tréninkové haly, tréninkového atletického koridoru a příslušného zázemí. Cílem návrhu 

bylo také propojení haly s okolním parkem.
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The subject of the diploma thesis is the proposal of Indoor sports center in České 

Budějovice. The capacity of the arena is 3 000 sitting spectators. The center meets 

contemporary and future requirements for professional and recreational sport. It 

also enables to organize social and cultural events. The center consists of the main 

sport arena, training hall, athletic corridor and relevant equipment. The proposal 

connects the sport center with the surrounding park.
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A

Zadání



Letecký pohled na sportovní centrum a jeho okolí

Českobudějovický Jihostroj - Finále extraligy 2017

Současná podoba Sportovního centra a okolí

Současný interiér haly

9 10

Architektonická soutěž

Zadání diplomové práce vychází z vypsané 
architektonické soutěže o návrh budoucího 
českobudějovického Centra halových sportů. 
To má vzniknout na místě stávající Sportovní 
haly v lokalitě Dlouhá louka. Soutěž město 
vyhlásilo 27. září 2012 a jejím záměrem bylo 
vybudování moderního centra s parametry 
pro pořádání vrcholového, výkonnostního  
i rekreačního sportu a pořádání společenských 
akcí s vysokou diváckou návštěvností. 

Do soutěže dorazila více než padesátka 
návrhů. Ani jeden z finalistů se nevešel do 

požadované ceny za stavbu, jež byla 277 
milionů korun. Přesto je komise poslala dál. 
Tím odstartovala řadu komplikací. V současné 
době byla zpracována nová architektonická 
studie. Projektová dokumentace by mohla 
být kompletně hotová do konce roku 2017. 
Ateliér ji zpracovává pro volejbalový klub 
VK Jihostroj České Budějovice. Ten chce 
následně dokument nabídnout městu jako dar.  
V první polovině příštího roku by pak zástupci 
radnice mohli vypsat soutěž na zhotovitele  
a zhruba v polovině roku 2018 zahájit stavbu. 
Multifunkční centrum má nahradit starou 

sportovní halu v Českých Budějovicích  
(malá světlá výška stropu haly, nedostatečné 
kapacity parkovacích ploch, morálně zastaralé 
zázemí). Centrum poskytne adekvátní zázemí 
nejen pro Českobudějovický volejbalový 
tým Jihostroj, který patří mezi elitní české 
volejbalové týmy. Volejbalový klub má  
i početnou mládežnickou základnu  
a to od přípravek žáků až po extraligu 
juniorů. Všechna družstva mládeže startují  
v nejvyšších soutěžích ČVS a patří k absolutní 
výkonnostní špičce českého mládežnického 
volejbalu. Sportovní centrum budou využívat 
i další sportovní kluby: floorbal, basketbal, 
gymnastika a další. Hlavní hala bude mít 
strop vysoký 12,5 metru. To umožní hrát  
i mezinárodní zápasy například volejbalové 
Ligy mistrů. Uvnitř bude dvanáct šaten 
se sociálním zázemím, dvě šatny budou 
komfortnější, jedna pro hostující týmy, druhá 
pro volejbalisty. Tréninková hala bude mít 
strop vysoký minimálně 9,5 m. Hrací plochy  
v obou halách se budou moci nadělit na 3 menší 
hřiště (celkem 6), které se budou využívat při 
pořádání mládežnických turnajů. Návrh bude 
umožňovat etapizaci do 2 fází. Stávající stavby 
(hala, zpevněné plochy) v řešeném území 
budou odstraněny. 

Vltava

Střelecký ostrov

Budvar aréna

Malše

Historické 
centrum

Plavecký
stadion

Stávající sportovní 
hala Stromovka
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Sport je v Českých Budějovicích reprezentován 
širokou nabídkou možností, pasivních 
diváckých i aktivních pro milovníky pohybu. 
České Budějovice mají zastoupení v nejvyšších 
celostátních soutěžích v ledním hokeji, 
fotbale a volejbalu.

Významné kluby:
SK Dynamo České Budějovice (fotbal)
ČEZ Motor České Budějovice (lední hokej)
VK Jihostroj České Budějovice (volejbal)
T. J. Sokol České Budějovice (atletika)
Hellboys České Budějovice (americký fotbal)
RC České Budějovice (Rugby)
Budějovické barakudy (kriket)
FBC Štíři České Budějovice (florbal)

Analýza sportovního vyžití: 
1. Sport hotel České Budějovice 
2. LTC Tonstav - servic e 
3. Baby centrum Šikulka 
4. Badminton na Výstavišti 
5. Budside
6. LocalGym
7. Romana Beranová - Fit studio Pražská
8. Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory
9. Sportovní hala Stromovka
10. Bikram yoga
11. Jóga na náměstí
12. TJ Lokomotiva
13. T. J. Sokol České Budějovice - Sokolský 
ostrov
14. Hokejové centrum Pouzar
15. Body & Soul Vitality

16. E.ON Beach Arena
17. Jóga centrum
18. Krav Maga Centrum
19. SK Pedagog
20. Tanec pro radost
21. T. J. Sokol České Budějovice - sokolovna 
Rožnov
22. T. J. Sokol České Budějovice - sokolovna 
Suché Vrbné
23. Živý čchi-kung
24. BudeCirkus
25. Feel- fit 
26. GymCentrum TJ Merkur
27. Performance Power Center
28. Rodinné centrum Madlenka
29. SK Mladé
30. Sportovní areál Jihočeské univerzity v 31. 
Sportovní centrum mládeže - Složiště
32. Sportovní hala Meťák
33. Sportovní klub policie České Budějovice, 
z.s. - SKP České Budějovice
34. Think yoga
35. U Jelena 
36. Sokolovna Kněžské Dvory
37. Tenis Vrbenská
38. Budvar aréna
39. Plavecký stadion a sauna

Možnosti sportovního vyžití se směrem 
k centru města zvětšují.  Lidé tak v blízkosti 
historického centra najdou sportoviště jako 
plavecký bazén, atletický stadion, zimní 
stadion nebo právě sportovní halu.

Sport v Českých 
Budějovicích

0 200 500 1000m
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Historie před rokem 1968
První zmínka o volejbalu v Českých 
Budějovicích je z 20. září 1924, kdy se utkala 
družstva Českého gymnázia a SAJ Budivoj. 
Volejbal v té době prodělával v jižních Čechách 
bouřlivý rozmach. O rozvoj odbíjené ve městě 
se zasloužili profesoři tělesné výchovy na 
středních školách. Ve druhé polovině 20. let byl 
volejbal zaveden i v místní vojenské posádce. 
Jihočeské mistrovství se hrálo neoficiálně 
formou jednodenního turnaje. Tento turnaj 
uspořádal v roce 1930 SO YMCA na svých 
kurtech na Střeleckém ostrově. Účastnilo se 
17 družstev a velké množství diváků. Prvním 
mistrem jižních Čech se stalo družstvo 
Českého gymnázia z Českých Budějovic.  
Zásluhou sportovního nadšence Míly Faktora 
se v první polovině 30. let začal volejbal 
prosazovat v Sokole na Sokolském ostrově. 
V roce 1931 Sokol založil a v následujících 

měla charakter závodní jednoty a od února 
1968 nesla název Škoda České Budějovice. 
V letech 1970–1979 se pohybovalo družstvo 
Českých Budějovic většinou ve spodní části 
tabulky. Často se měnil kádr. V roce 1979 
převzal volejbalové A mužstvo mužů nový 
trenér Zdeněk Scheichl. Tým Škody zvolil 
pro tento ročník novou koncepci, a to hru na 
jednoho nahrávače. Velkého úspěchu dosáhl 
tým Škody v Českém poháru. Prohráli pouze 
jeden zápas a skončili na cenném druhém 
místě. Výrazné změny do volejbalové soutěže 
přinesl rok 1991. Celá ligová soutěž se začala 
profesionalizovat a i v Českých Budějovicích 
byly s některými hráči podepsány jednoroční 
smlouvy. S profesionalizací soutěže začali hrát 
v mnohých klubech hlavní úlohu peníze a ani 
českobudějovičtí na tom nebyli jinak.

Novodobá historie
Novodobá historie VK Č. Budějovice se datuje 
od r. 1994, kdy došlo k ukončení činnosti všech 
volejbalových družstev mužské kategorie v TJ 
Škoda České Budějovice a současně k založení 
Občanského sdružení Volejbalový klub České 
Budějovice. Družstvo mužů přešlo na plně 
profesionální bázi a největším sponzorem se 
stala firma Jihostroj a.s. Velešín. Počínaje touto 
sezonou 1996-1997 patří družstvo Jihostroje ke 
špičce českého volejbalu. 

letech pravidelně pořádal Tyršovu soutěž 
ve volejbalu pod názvem VO MIFA. V roce 
1933 měl Sokol již přes 20 dospělých hráčů 
a 14 dorostenců. Byl pořádán i turnaj dvojic 
a debly se staly ve městě velmi populární. 
Po zákazu Sokola Němci hráči utvořili nový 
volejbalový klub po Miroslavovu Faktorovi VO 
MIFA. MIFA se v roce 1942 stala přeborníkem 
jižních Čech. Prvním místem si zajistila postup 
do kvalifikačního turnaje o postup do ligy. Na 
turnaji skončila druhá a zajistila si tak účast  
v zemské lize 1944. Podzimní kolo však nebylo 
dohráno, protože na konci roku 1944 byl  
v důsledku válečných událostí vydán zákaz 
cestování. Všechny soutěže byly zrušeny.

Historie od roku 1968
Rok 1968 byl ve znamení mnohých změn 
nejen ve společnosti, ale také uvnitř týmu 
Slavoje. Jednota přešla k podniku Škoda, 

Úspěchy VK Jihostroje v extralize mužů od 
roku 1994: 

Rok   umístění
1993-1994  ..........................................................................5.  

1994-1995  ..........................................................................5.  

1995-1996  ..........................................................................4.  

1996-1997  ..........................................................................2.  

1997-1998  ..........................................................................3.  

1998-1999  ..........................................................................2.  

1999-2000  ........................................................................ 1.  

2000-2001  ........................................................................2.  

2001-2002  ........................................................................ 1. 

2002-2003  .......................................................................3.  

2003-2004  .......................................................................5.  

2004-2005  .......................................................................3.  

2005-2006  .......................................................................4.  

2006-2007  ....................................................................... 1.  

2007-2008  ....................................................................... 1.  

2008-2009  ....................................................................... 1. 

2010 – 2011 ........................................................................ 1.  

2011 - 2012  ........................................................................ 1.

2013 - 2014  ....................................................................... 1. 

2016 – 2017  ...................................................................... 1. 

Volejbal v Českých 
Budějovicích



Mapa Jihočeského Kraje se  znázorněnými  
univerzálními halami
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Kryté univerzální haly pro 
výkonnostní sporty v ČB 
a okolí

Strakonice

Třeboň
Sportovní hala Stromovka
České Budějovice

Budvar arena
České Budějovice

Jindřichův Hradec

Sportovní hala Stromovka České 
Budějovice
- Stojí na pozemku navrhované haly
- hala pro míčové hry 28 x 48 m  
volejbal,házená,košíková sálová kopaná, 
tenis, pozemní hokej
- atletický koridor s posilovnou, skok do 
dálky,posilovna 
- hala s tribunami o kapacitě 2500 sedících z 
toho 1500 židlí na ploše haly a 1100 sedadel 
na tribunách možnost využití pro kulturně 
společenské akce.
- Hala má řadu koncepčních nedostatků, 
především nízkou výškou stropu, hala 
nevyhovuje především mezinárodním 
předpisům pro volejbal. Nedostatečné jsou 
divácké prostory počínaje nedostatečnou 
kapacitou a koncepcí tribun a konče absencí 
či nedostatkem dalších diváckých prostor.

Sportovní hala Jindřichův Hradec
V budově haly se nacházejí 2 sály. Malý 
(tréninkový) o rozměrech 16x34m a velký 
s hrací plochou s rozměrem hrací plochy 
20x40m a kapacitou hlediště 1500 diváků. 

Sportovní hala STARZ Strakonice
- halu využívá jako své domovské zázemí 
Basketbalový klub Strakonice a Sportovní 
klub basketbal.

Zimní stadion České Budějovice
Budvar arena
- Dvě samostatné kryté haly s ledovou 
plochou a potřebným šatnovým a sociálním 
vybavením. 
- V prostorách zimního stadionu je restaurace 
a denní bufet. Rozměry hracích ploch: hala č.I 
28 x 58 m, hala č. II 30 x 60 m.
- kapacita: 6 421 diváků (5 870 sedících)
- Volejbalový klub Jihostroj zde hraje zápasy 
světové ligy, ale je zdevelká vzdálenost mezi 
tribunami a volejbalovým hřištěm

Sportovní hala Třeboň
Celková plocha pro sportovní činnost je 
43×26m. Povrch hrací plochy byl v roce 2005 
kompletně vyměněn. Hlediště je pro 360 
sedících diváků a 500 stojících diváků

Zhodnocení stavu a přípravy sportovních 
zařízeních v ČB a okolí
Většina krytých ploch je využívána nejen 
pro výkonnostní sport ale i pro pohybovou 
rekreaci a občas i pro školní tělovýchovu. 
Sportovní zařízení se koncentrují směrem  
k centru města s návazností na náměstí 
Přemysla Otakara II. V Blízkosti stavebního 
pozemku budoucího sportovního centra 
se nachází několik sportovních staveb 
regionálního významu (Budvar aréna, Plavecký 
stadion, atletický stadion, sokolovna).  Volejbal 
má v Českých Budějovicích dlouholetou tradici. 
V Českých Budějovicích ani okolí se nenachází 
stavba, která by splnila požadavky na pořádní 
mezinárodních sportovních akcí (dostatečné 
divácké kapacity okolo 3000 diváků, blízký 
kontakt diváka s dějem na hrací ploše, výška 
stropu minimálně 12,5). 
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V blízkosti haly je silnice I. třídy ulice 
Litvínovická. Po silnicích první třídy je za 35 km 
nájezd dálnici D3. V budoucnu povede dálnice 
D3 Českými Budějovicemi.

Pro vlastní stavbu budou využity pozemky 
v k.ú. České Budějovice 2, parc. č. 1635/9 
a část pozemků parc. č. 1635/21 a 1635/1

Praha 1h 50min 
Brno 2h 31m
Plzeň 1h 58min 

Linz (Rakousko) 1h 19min

řešené území

Lokalita Širší vztahy

0

0

100

250

200m

500m

Mapa České Republiky Mapa  Českých Budějovic

Clarion congress hotel

Atletický stadion Sokolák

Klášter dominikánůSokolovna

Plavecký bazén

Sokolský ostrov

Hvězdárna a planetárium

Letní kino Háječek
Krajský soud a vazební věžnice

Malše

Pěší

Automobily

Budvar
arena

Skautské
středisko

Rezidence 
Dlouhá louka

Beach 
volejbal

Parkoviště

Čerpací
stanice

Kaufland

Silnice I. třídy 
Na Dlouhé louce

Stadion Pedagogické 
fakulty JU

Park 
Stromovka

Fotbalový stadion
SK Dynamo 
České Budějovice

Kostel sv. Mikuláše

Náměstí Přemysla 
Otakara II

Vlaková stanice 
České Budějovice

Černá věž

Vlatava



Kaufland

Silnice I. třídy 
Na Dlouhé 

louce

Silnice I. třídy Na Dlouhé louce

Čerpací 
stanice 
OMV

Čerpací stanice OMV

Pohled na halu ze Sokolského ostrova Zeleň v okolí haly
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 Okolí stavby

0 100 200m

Rezidence 
Dlouhá louka

Skautské
středisko

Plavecký 
bazén

Plavecký bazén

Hvězdárna a
planetárium

9:00 20.3. 9:00 21.6. 9:00 21.12.

12:00 20.3. 12:00 21.6. 12:00 21.12.

15:00 20.3. 15:00 21.6. 15:00 21.12.

18:00 20.3. 18:00 21.6. 18:00 21.12.

Letní kino 
Háječek

Budvar
arena

Sluneční studie
Jarní rovnodennost Letní slunovrat Zimní slunovrat



Centrum,
vlakové nádraží

Park Stromovka

Příjezd 
automobily

Střelecký ostrov

Sokolský ostrov
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Pohyb v okolí haly

0 50 100m

Pozemek má velmi dobrou dostupost pomocí 
automobilové dopravy. Vozidla budou 
přijíždět ze západu. Odtud se předpokládá  
největší přísun diváků.  Hlavní vstup pro diváky 
bude situován z této strany. 

Hala je i dobře napojena na pěší stezky vedoucí 
přes Sokolský ostrov do historického centra. 
Největší pohyb lidí je severně od haly. Z této 
strany bude navržen vstup pro sportovce. 

V blízkosti haly vede hlavní cyklotrasa.  
V návrhu se proto počítá s občerstvením v jižní 
části objektum které bude v provozu i mimo 
akce v hlavní hale.  Občerstvení je řešeno  
s výhledem do parku a do trénikové haly.

Z analýzy vyplívá, že budoucí objekt nemá 
jasně předurčený jediný vstup. 

P

  Komunikace I. třídy
 
  Trasa MHD BUS
 
  Hlavní cyklotrasy

  Pěší
  
  Řešené území



Výřez z územního plánu - Hlavní výkres Výřez z územního plánu Výkres členění území podle polohy vůči povodni 
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 Územní plán Záplavová mapa

SA- Občanské vybavení 
-  sportovní areály

DG - Dopravní 
infrastruktura - 
doprava v klidu

SKOL - Plochy 
smíšené obytné

území pasivní zóny 
Q100 
- neurčené 

KR - Zeleň krajinná
území pasivní zóny Q100 
– určené k ochraně

ZP - Zeleň parková 
ZM - Zeleň městská

VT - Vodní plochy VA - Občasnké vybavení 
- ostatní

Řešené území leží v záplavovém území typu 
2 a 3. Pro tyto typy území, podle jejich vztahu 
k povodni, jsou stanoveny režimy upřesňující 
možnosti zástavby a využití území v ust. čl. 
87c OZV – typ 2 – území pasivní zóny Q100 – 
neurčené k ochraně. 

Hladina Q100 se se v dané lokalitě pohybuje 
do výšky 1,5 m. 

Dle stavebního úřadu v Českých Budějovicích 
se můžeme domívat, že schvalovací proces 
návrhu nového sportovního bude mít méňě 
přísná kritéria, protože územní plán už počítá 
s tím, že na místě stojí stávající sportovní hala. 
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Blízkost historického centra

Objekt obklopen parkovou zelení

Příjemné prostředí na soutoku Vltavy a Malše

Dobrá dopravní dostupnost

V okolí se nachází další sportovní objekty

Tradice volejbalu v ČB a dobré výsledky českobudějovických volejbalistů = zájem lidí o sport

V uzemí je velký pěší ruch

Oživení parku v okolí sportovního centra

Využívání  centra i mimo hlavní akce - občerstvení , venkovní schody lze využít k posezení a jako 

tribunu pro venkovní hřiště 

Pořádání trunajů a dalších sportovních akcí pro veřejnost

Centrum bude sloužit i pro konání  kulturních akcí s velkou diváckou návštěvností

Vybudování parkovacího domu

Silné stránky

Příležitosti

Záplavy

Zmešení zájmu obyvatel o volejbal

 

Silnice Na Dlouhé louce slouží jako bariera mezi sportovním centrem a parkem Stromovka

V současné době je břeh na straně sportovního centra méňě upravovaný

V blízkosti centra chybí zastávka MHD 

Slabé stránky

Hrozby

 SWOT Analýza
Sportovního centra



29 30

C

Program
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VSTUP DIVÁCI
A MÉDIA

VSTUP VIP

VSTUP
CATERING

VSTUP SPORTOVCI
ZAMĚSTNANCI 

WC 
DIVÁCI 

SÍŇ
TRADIC

STÁNKY 
S OBČERSTVENÍM

FOYER

ZÁZEMÍ 
CATERING

SKLADY
CATERING

PROSTORY 
PRO VIP S 
BUFFETEM

CATERING 
HYGIENICKÉ 

ZÁZEMÍ 
A ŠATNY

WC PRO 
VIP

BUFFET PRO 
MEDIA

SEKTOR 
NOVINÁŘŮ NA 

TRIBUNĚ

WC
MEDIA

PRACOVNA 
NOVINÁŘŮ

KONFERENČNÍ 
MÍSTNOST

ČÍSTÁ CHODBA 
S MIX ZÓNOU

TRIBUNY
DIVÁCI

2x ŠATNY 
ROZHOČÍ

ŠATNY 
DOMÁCÍ

ŠATNY 
HOSTÉ

ŠPINAVÁ 
CHODBA

PRVNÍ 
POMOC

ŠATNY 
OSTATNÍ 

SPORTOVCI

TECHNICKÉ
A TECHNOLOGICKÉ 

PROVOZY 

KLUBOVNASPRÁVA HALY, 
ZAMĚSTNANCI

RECEPCE
SPORTOVCI

ŠATNY A HYGIENICKÉ 
ZAŘÍZENÍ 

PROVOZNÍHO 
PERSONÁLU HALY

PARKOVÁNÍ
VŮZ TV

PARKOVÁNÍ
AUTA

PARKOVÁNÍ
AUTOBUS

HRACÍ PLOCHA
HLAVNÍ HALA

48x29m

HRACÍ PLOCHA
TRÉNINKOVÁ HALA

29 x 48 m

SKLAD 
NÁŘADÍ

NÁŘAĎOVNA

ATLETICKÝ 
TRÉNINKOVÝ 

KORIDOR

2xŠATNY 
ROZHOČÍ

TRIBUNA DIVÁCI 
TRÉNINKOVÁ 

HALA

SAMOSTATNÉ 
VZT PRO 
2. ETAPU

RECEPCE VIP

POSILOVNA

ŠATNY 
DIVÁKŮ

DOPINGOVÁ 
KONTROLA 

S ČEKÁRNOU

MÍSTNOST PRO 
TECHNICKÉ 

ŘÍZENÍ ZÁPASŮ

SKLAD ŽÍDLÍ
A KRYTINY 
PLOCHY

Náplň sportovního centra

diváci sportovci média catering parkování technologie

Legenda
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Velikost sportovních hřišt Teleskopické tribuny

Teleskopické tribuny přinášejí variabilní řešení 
k využití interiérů arén, víceúčelových hal, 
sportovišť a kulturních zařízení. Svým rychlým 
rozložením a složením umožňují velmi snadno 
a během několika minut získat požadovaný 
počet míst k sezení. Po skončení akce, stejně 
jednoduchou a rychlou operací, jsou tribuny 
opět zasunuty a stanou se součástí interiéru, 
která zabírá minimum prostoru a je perfektně 
integrována. 

Zásuvné tribuny tak dávají optimální 
odpověď na stále častější požadavek 
po prostoru v interiérech.  Zasouvání  
a vysouvání teleskopických tribun je 
prováděno elektromotory, případně manuálně 
pomocí ručních vozíků.

Volejbal Basketbal

Házená Floorbal

Tenis Badminton
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Koncept

Vltava
Q100 je 1,5 m nad 
úrovní terénu

Park

3.NP
VIP, média, 
vozíčkáři

2.NP
diváci,

zázemí catering

Hrací plocha 
hlavní haly
+1,8 m nad 
úrovní terénu

1.PP
-1,8 m pod úrovní terénu,
zázemí pro sportovce,
kanceláře, technologie

1.NP
+1,8 m nad úrovní terénu,

vstupy diváků do hlay,
okružní prosklené foyer 

Hrací plocha 
tréninkové haly
-1,8 m pod
úrovní terénu

Venkovní schodiště
vytváří podnož na které levituje 
hmota hlavní haly, chrání halu 
před povodněmi, slouží k posezení 
návštěvníkům parku nebo jako tribuna 
pro venkovní sportoviště 

Teleskopické 
tribuny

Tréninková hala
klidná, střídmá,

s venkovní schodiště 
vytváří jednu hmotu

Hlavní hala
dynamická, okázalá

Tribuny
okolo všech 

čtyř stran hřiště

Sportovní centrum tvoří dvě hlavní 
hmoty, které jsou v zájemném kontrastu. 
Tréninková hala vyjadřuje jednoduchost  
a čistotu. Vizuálně přechází v podnož, která 
je tvořena schodištěm okolo celého centra. 
Nad podnoží levituje Hlavní hala, která 
je dynamická a okázalá. Dojem lehkosti je 
podpořen prosklením celého foyer. 
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0 50 100 m

Příchod pro pěší z centra 
města a vlakového nádraží

Příchod pro pěší                 
z centra 
přes 
Budvar arénu

Přepokládaná 
nová zastávka 

MHD

Parkovací  
dům

1 Hlavní vstup
 diváci do 1.NP

2 Vstup sportovci,
 zaměstnanci,  rozhodčí do   
 1.PP 

3. Vedlejší vstup diváci 
 do 1.NP

4. Vstup VIP do 1.PP

5. Vedlejší vstup diváci do  
 1.NP, vstup je otevřen 
 i mimo akce v hlavní hale,
 občerstvení s venkovní  
 terasou

6. Vstup pro zásobování
 do 1.NP

7. Vedlejší vstup diváci,   
 vozíčkáři, média do 1.NP

  Automobilová 
  doprava

  Trasa MHD
 
  Cyklotrasa

  Pěší

Parkovaní 
ZTP
a média

Parkování
zaměstnanci,
profi sportovci 
a VIP

Příchod pro
pěší od MHD a ze sídliště

Schéma konceptu 
polyfunkční haly 
a její napojení na 
okolí

1

2 3 4

5

67
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Provozní schéma objektu

sportovní
plochy

profi
sportovci

zaměstnanci
haly

Vstup  
ostatní
sportovci
a rozhodčí

Vstup
profi
sportovci

sportovci
na plochu

2.NP

Hlavní vstup
diváci Vedlejší 

vstup diváci

Vedlejší 
vstup diváci

Vedlejší 
vstup diváci

2.NP

Zásobovací
výtah

Zásobovací
výtah

2.NP

Zásobování

Vstup
VIP

3.NP

VIP 
výtah 

VIP 
výtah 

1.NP

Výtah
média
1.NP
3.NP 

Výtah
média 
vozíčkáři

Média 
vozíčkáři

VIP

Výtah
média 
vozíčkáři

1.NP

ostatní
sportovci

sportovní 
plochy

technologie
sklady

média diváci catering rozhodčíVIP

1.PP 2.NP

1.NP 3.NP

Legenda funkčního využití ploch

2.NP
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Schémata návrhu tribun a křivka viditelnosti

Tvar hlediště je koncipován do podkovy. 
Takové uspořádání je často používané u hal 
s kulturní multifunkcí, protože je výhodný 
pro umístění podia a nedochází ke snížení 
kapacity hlediště. Po všech stanách hřiště byly 
navrženy teleskopické tribuny, které budou 
sloužit hlavně při volejbalových kláních, kdy je 
požadovaná kapacita hlediště největší (3 000 
diváků) . Návrhem teleskopických tribun se 

také divák dostává co nejblíže k ději na hřišti 
a zároveň se snižuje celkový objemu budovy. 

Pro ověření křivky viditelnosti byla uvažovaná 
výška oka diváka je v =1 200 mm  nad úrovní 
jeho řady a hodnota C (c-value)= 90 mm. 
Šířka všech řad hlediště je 800 mm.

Západní tribuna

Severní a jižní tribuny

Východní tribuna

3D schéma severní tribuny

teleskopická 
tribuna 
(výška řady 
je 280 mm)

Teleskopická 
tribuna
(výška řady 
je 390 mm)

Teleskopická 
tribuna
(výška řady 
je 370 mm)

Vztažný bod 
pro házenou je 

500 mm nad  hrací 
plochou v místě 

postranní čáry

Vztažný bod 
pro házenou

Vztažný bod 
pro volejbal je 0 mm nad  
hrací plochou v místě 
postranní čáry

Vztažný bod 
pro  volejbal

Hrací plocha
pro volejbal

Teleskopické 
tribuny

(fialově)

Pevné prefabrikované
tribuny z 
železobetonových
schodnic 
(zeleně)

VIP 
sky boxy

Sklady

Prsotor pro 
vedení

VZT

Toalety 
diváci

Okružní chodba
foyer v 1.NP

Železobetonové
rámové 
konstrukce

Prostor pro 
střídačku hráčů 

a pod.

Vztažný bod 
pro  volejbal

Na východní straně hřiště je 
pouze teleskopická tribuna, 
která bude sloužit hlavně 
pro volejbal.

pevná 
tribuna
(výška řady 
je 560 mm)

Pevná 
tribuna
(výška řady 
je 560 mm)
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Schémata variability víceúčelového využití  

diváci na pevných tribunách
v hlavní hale

diváci na teleskopických 
tribunách v hlavní hale

diváci na pevných tribunách 
v malé hale

diváci na židlích na ploše hrací plochy nebo podium nutný volný prostor okolo 
hrací plochy

Volejbal turnaj Házená

Volejball Koncert, divadlo

HLAVNÍ HALA
3010 diváků
(z toho na 1430
na teleskopických 
tribunách)

MALÁ HALA
440 diváků

HLAVNÍ HALA
1580 diváků

MALÁ HALA
440 diváků

HLAVNÍ HALA
3010 diváků
(z toho 1062 na 
teleskopických 
tribunách a 700 
na ploše)

HLAVNÍ HALA
1580 diváků

MALÁ HALA
440 diváků

výška 
podia
1,2 m

Legenda
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Schéma konstrukce

Střešní plášť je složen z 
izolační vrtvy a plechové 
krytiny

Nosnou konstrukci střechy tvoří
 prostorový příhradový nosník

Trojrozměrný ocelový věnec

Železobetonové sloupy jsou 
navrženy v místech, kde není tribuna 
a zároveň tam kde není objek 
vykonzolován

Železobetonová konstrukce 
podlah zajišťuje celkovou 
tuhost konstrukčního systému

Železobetonové rámové 
konstrukce prochází 
objektem od 1.PP až ke 
konstrukci střechy

Z důvodu nestabilního podloží byly navrženy betonové 
patky na pilotech, které přenáší zatížení od rámových 
konstrukcí a sloupů. Železobetonové rámové

konstrukce

Tribuny

Železobenové
stropy

Prostorový 
příhradový nosník

Plechový střešní plášť

Vizualizace části 
střešní konstrukce

Prvek nosníku

Betonové patky na pilotech

Kontrukce haly byla navržena tak, aby ničím 
nerušila sledování sportovního klání. Cílem 
bylo spojit konstrukci tribuny s konstrukcí 
střechy a fasády tak, aby vytvořila jeden 
funkční konstrukční systém. Tribuny jsou 
neseny železobetonovýmy rámy, které 
jsou vykonzolované nad půdorysnou stopu 

  Geometrie střechy haly je  obloukovitě 
zakřivena ve dvou směrech. Tím je docílena 
pozitivnější distribuce sil v její konstukci.
Nosným prvkem je prostorový příhradový 
nosník. Výška prvku je pro daný
 rozpon 2m.

1.NP. Tím se docílilo menšího obestavěného 
prostoru a tudíž i prostoru nutného na 
vytápění. Konstrukci střechy tvoří  prostorové 
příhradové ocelové nosníky, které jsou  
s žb. rámy spojeny ocelovým trojrozměrným 
věncem. Tuhost konstrukce je dále zajištěna 
žb konstukcí podlah.

3D schéma 

3D řez hlavní halou

Prostorový příhradový nosník
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Schéma fasády a vizualizace exteriéru

Fasádní panelové
desky corten

 Střešní plášť z plechové 
krytiny

Systémový ocelový rošt 
nesoucí fasádní desky

Prosklená fasáda  

Fasáda je dělena do dvou částí a její konstrukce 
je spojena s hlavní konstrukcí haly. Spodní část 
je prosklená. Zajišťuje dostatek světla okružní 
chodbě, která tvoří foyer v 1.NP a zaroveň 
architektonicky odlehčuje hmotu haly. 
Skleňená fasáda je nakloněna směrem ven 
a tím je částečně ochráněna proti přímému 
slunci. 

Vrchní část fasády je tvořena fasádními 
plechovými deskami z cortenu. Desky jsou 
připevněny k systémovému ocelovému roštu. 
Rošt je kotven do oceleových nosníků, které 
jsou upevněny na železobetonových rámech 
hlavní konstrukce. Mezi roštem a nosníky jsou 
navrženy tepelněizolační desky a difuzní folie.
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1 : 1 000

1 Hlavní hala

2 Tréninková hala

3 Venkovní sportovní  
 plochy

4 Parkování  OA

5 Parkování TV

6 Parkování BUS

7 Venkovní terasa 
 občerstvení

8 Rampa pro  
  zásobování 
 a vozičkáře

9 Rampa vozíčkáři    
 sportovci

VSTUPY

A Hlavní vstup diváci

B Vstup sportovci

C Vstup VIP

D Vedlejší vstup    
 diváci

E Vedlejší vstup diváci,  
 otevřen pro diváky  
 tréninkové haly

F Vedlejší vstup    
 diváci a média

G Zásobování
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2. Etapa1. Etapa

1.PP

53 54

Číslo Název  Plocha 
-1.01 Špinavá chodba 68 m²
-1.02 Špinavá chodba 78 m²
-1.03 Špinavá chodba 73 m²
-1.04 Recepce sportovci 28 m²
-1.05 Čístá chodba 487 m²
-1.06 Šatna domácí 118 m²
-1.07 Šatna hosté 113 m²
-1.08 Kuchyňka  17 m²
-1.09 Prádelna domácí 22 m²
-1.10 Dopingová kontrola 25 m²
-1.11 Čekárna dopingová 
 kontrola  20 m²
-1.12 Úklidový sklad 13 m²
-1.13 Úklidová komora 
 a mycí stroj 18 m²
-1.14 Kancelář  19 m²
-1.15 Kancelář  19 m²
-1.16 Kancelář  25 m²
-1.17 Kancelář  24 m²
-1.18 Klubovna  139 m²
-1.19 Šatny a sprchy 
 zaměstnaci haly 18 m²
-1.20 Šatny a sprchy 
 zaměstnaci haly 18 m²
-1.21 Skald  44 m²
-1.22 WC zeměstnanci 25 m²
-1.23 WC zeměstnanci 25 m²
-1.24 Šatna rozhodčí 18 m²
-1.25 Šatna rozhodčí 18 m²
-1.26 Šatna rozhodčí 20 m²
-1.27 Šatna rozhodčí 20 m²
-1.28 Šatna sportovci 24 m²
-1.29 Šatna sportovci 24 m²
-1.30 Šatna sportovci 26 m²
-1.31 Šatna sportovci 23 m²
-1.32 Šatna sportovci 26 m²
-1.33 Šatna sportovci 24 m²
-1.34 Šatna sportovci 22 m²
-1.35 Šatna sportovci 21 m²
-1.36 Šatna sportovci 21 m²
-1.37 Šatna sportovci 22 m²
-1.38 Šatna sportovci 21 m²
-1.39 Šatna sportovci 23 m²
-1.40 Čístá chodba 49 m²
-1.41 WC sportovci 30 m²
-1.42 WC sportovci 31 m²
-1.43 Konferenční 
 místnost  43 m²
-1.44 První pomoc 14 m²
-1.45 VZT 2. etapa 46 m²
-1.46 Sklad nářadí 86 m²
-1.47 Technologie I. etapa 475 m²
-1.48 Atletický koridor 733 m²
-1.49 Tréninková hala 1620 m²
-1.50 Posilovna  168 m²
-1.51 Lobby  vip  80 m²
-1.52 Recepce  16 m²
-1.53 WC vip  9 m²
-1.54 WC vip  9 m²
-1.55 Výtah VIP  8 m²
-156 Výtah vozíčkáři 
 a média  8 m²
-1.57 Schodiště 
 sportovci do 1.NP 29 m²
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2. Etapa1. Etapa

55 56

Číslo Název  Plocha
1.01 Foyer  931 m²
1.02 Foyer otevřené 
 mimo akce 221 m²
1.03 Šatna diváci 84 m²
1.04 Fun shop  52 m²
1.05 Gastro stánek 18 m²
1.06 WC diváci  28 m²
1.07 WC diváci  33 m²
1.08 Sklad ochranné 
 krytiny ploch a židlí 80 m²
1.09 Šatna diváci 31 m²
1.10 Gastro stánek 18 m²
1.11 Sklad nářadí 19 m²
1.12 WC diváci  25 m²
1.13 WC diváci  24 m²
1.14 Výtah VIP  8 m²
1.15 Mix zóna  54 m²
1.16 Výtah VIP  8 m²
1.17 Šatna diváci 17 m²
1.18 Gastro stánek 23 m²
1.19 Nákladní výtah 21 m²
1.20 Zázemí gastro 
 stánek  28 m²
1.21 Gastro stánek 18 m²
1.22 Sklad nářadí 19 m²
1.23 Šatna diváci 31 m²
1.24 WC diváci  33 m²
1.25 Sklad ochranné 
 krytiny ploch a židlí 80 m²
1.26 WC diváci  28 m²
1.27 Gastro stánek 18 m²
1.28 Síň tradic  52 m²
1.29 Hlavní prstor hala 1734 m²

1.NP
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Číslo Název  Plocha
2.01 WC diváci  25 m²
2.02 WC diváci  24 m²
2.03 Sklad  12 m²
2.04 Gastro stánek 19 m²
2.05 Sklad  7 m²
2.06 Výtah VIP  8 m²
2.07 Náhradní zdroj 
 energie  17 m²
2.08 Zázemí cateing 90 m²
2.09 Výtah vozíčkáři 
 a média  8 m²
2.10 Ohřev jídej 
 a přípravna 32 m²
2.11 Sklady catering 31 m²
2.12 Výtah nákladní 12 m²
2.13 Úklid  4 m²
2.14 Gastro stánek 14 m²
2.15 Terasa občerstvení 40 m²
2.16 Terasa občerstvení 40 m²
2.17 Sklad nábytku 12 m²
2.18 WC diváci  24 m²
2.19 WC diváci  24 m²



2. Etapa1. Etapa

0 5 10 m

59 60

3.NP
Číslo Název  Plocha
3.01 VIP sky box 18 m²
3.02 VIP sky box 23 m²
3.03 VIP sky box 19 m²
3.04 WC VIP  16 m²
3.05 VIP sky box 18 m²
3.06 VIP sky box 21 m²
3.07 VIP sky box 20 m²
3.08 VIP sky box 20 m²
3.09 VIP sky box 20 m²
3.10 VIP sky box 20 m²
3.11 VIP sky box 20 m²
3.12 VIP sky box 20 m²
3.13 WC VIP  13 m²
3.14 Občerstevní 
 VIP s terasou 14 m²
3.15 VIP sky box 18 m²
3.16 VIP sky box 19 m²
3.17 VIP sky box 18 m²
3.18 Úklid  11 m²
3.19 Výtah VIP  8 m²
3.20 Výtah vozíčkáři 
 a média  8 m²
3.21 Pracovna novinářů 36 m²
3.22 Výtah nákladní 12 m²
3.23 Terasa občerstvení 45 m²
3.24 Gastro stánek 14 m²
3.25 WC media 
 a vozičkáři 13 m²
3.26 Vozíčkáři  54 m²
3.27 Technické 
 řízení zápasů 19 m²
3.28 Sektor novinářů 61 m²
3.29 Buffet novinářů 35 m²
3.30 WC media 
 a vozičkáři 16 m²
3.31 Vozíčkáři  55 m²
3.32 WC media 
 a vozičkáři 13 m²
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Řez podélný

Řez příčný
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Pohled severní

Pohled východní
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Pohled jižní

Pohled západní
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Vizualizace exteriéru
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Vizualizace shora
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Vizualizace interiéru hlavní haly
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