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Architektonické řešení, které je obsahem tohoto projektového podkladu, je autorským dílem, které je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Kontinuita výkonu autorských práv k tomuto dílu ve smyslu autorského zákona bude zachována během všech dalších stupňů projektové dokumentace a po celou dobu realizace projektového podkladu.

Použité podklady a průzkumy
Jedním z nejdůležitějších podkladů pro definici stavebního rozvoje SBI je formulace stavebního zadání. Formulace toho, co chce Sokol Brno I být a jaké další funkce chce mít ve svém objektu. Návrh proto čerpal
z několika dokumentů, které často vznikaly souběžně. Z programového prohlášení TJ Sokola Brno I z roku 2010, z plánů a perspektiv oddílů TJ Sokola Brno I, formulovaných odborem sportu v roce 2013, z programu
vzdělavatelského odboru, mimo jiné pro kulturní část Stadionu a z mnoha neformálních diskusí s členy Jednoty a nejintenzivněji s členy jeho vedení. Studie tedy nevznikala jednorázově, na základě jasného zadání,
spíše naopak, neustálou zpětnou vazbou pomáhala formulovat během několika let i program Jednoty v její sportovní a kulturní práci, pomáhala definovat možnosti rozvoje sportovišť a doprovodných provozů.
Dalšími podklady pak byly všemožné průzkumy stavební a technické, které SBI připravoval již od roku 2008, kdy nechal digitalizovat zaměření celého objektu. Nejdůležitějším a nejrozsáhlejším podkladem tohoto
druhu je Stavebně-historický průzkum, dokončený v roce 2013. Návrh také integroval některé dílčí dřívější projekty, jako je projekt Dětského centra, zabývající se konceptem pohybové přípravky SBI. Ten je již
podrobně projekčně připraven pro žádost o veřejný grant z Evropských fondů.
sportovní podklady
- plány a perspektivy oddílů TJ Sokola Brno I, dotazník, 2013
- rozpracované návrhy koncepce sportovní činnosti TJ SBI, odbor sport a vzdělavatelský sbor TJ SBI, 2013
- programové prohlášení TJ Sokola Brno, 2010
- DC Sokola Brno I, studie proveditelnosti, 2013
- neformální diskuze s členy Jednoty
kulturní podklady
- koncepce vzdělavatelského odboru, 2013
- záměr Českého rozhlasu Brno, 2013
stavební podklady
- zaměření TJ Sokola Brno I, 2009 – 2010
- Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu Sokola Brno I na Kounicově ulici, Ing. arch. David Prudík, 2010 - 2012
- SHP TJ Sokola Brno I, Transat architekti, 2012 - 2013
- DC Sokola Brno I, projekt pro stavební povolení, 2012 - 2013

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I – generel SBI
Stadion Tělocvičné jednoty Sokol Brno I je rozsáhlým sportovním a společenským komplexem s bohatou historií. Vznikal od roku 1920 koupí pozemku brněnskými sokoly a okamžitou výstavbou venkovního
sportoviště s tribunami – „stadionu“ - dokončeného roku 1922 podle návrhu architekta Miloslava Kopřivy. Historie pokračovala krátkou epizodou pavilonu brněnských Výstavních veletrhů z roku 1924, spíše
provizóriem, tehdy řešícím složité majetkové a finanční poměry jednoty, a vrcholila v letech 1929–30 hlavní stavební etapou podle projektu architekta Jindřicha Kumpošta, respektive Miloše Lamla. Ta představovala
úpravu veletržního pavilonu s dostavbou kina, restaurace a kavárny, a výstavbu dvou sokolských tělocvičen – tehdy mužů a žen, přednáškové síně apod. Na tehdejší dobu velkorysý projekt byl významný svým
moderním formálním řešením a dodnes patří k nejzdařilejším dokladům funkcionalistické monumentální architektury Brna.
Bohatý sokolský život v areálu probíhal s přestávkou válečných let, kdy budovu obsadil wehrmacht, až do roku 1948, tedy do zrušení, respektive převzetí Sokola brněnskou Zbrojovkou. Pod její správou působil až do
roku 1989 nejdříve jako Sokol Zbrojovka Brno, od roku 1953 jako Spartak Jiřího Švermy, později, od roku 1968, jako Zbrojovka Brno. V sedmdesátých letech, po výrazných mezinárodních úspěších týmů volejbalu a
basketbalu, byla do dvorní části budov Stadionu vestavěna hala míčových sportů s tribunami pro 900 diváků. Spolu s výstavbou haly byla provedena úprava a „modernizace“ většiny prostor – namnoze architektonicky
sporná. Výjimkou byly úpravy rozhlasu (byl na Stadioně v trvalém pronájmu od roku 1930), které dodnes patří nejen svou zdařilou akustikou, ale i formálním a řemeslným zpracováním k přínosům stavby. Po obnovení
TJ Sokola Brno I v roce 1990 byl veškerý majetek Sokolem restituován, včetně nové haly míčových sportů. Většina sportovních oddílů Zbrojovky Brno se začlenila do TJ Sokola Brno I a kontinuálně navázala na svou
činnost. Po více jak dvaceti letech základní konsolidace majetku a sportovního i kulturního života si Sokol Brno I klade za úkol znovu definovat svoji roli a podobu. Tomu chce přizpůsobit i své sportoviště a společenské
prostory kompletní obnovou a modernizací.
Sportovní i společenský život prodělal od doby vzniku Stadionu velké změny. Změnily se nejen jeho formy jako například opuštění odděleného cvičení podle pohlaví nebo profesionalizace sportu, ale především
uživatelský komfort, hygienické požadavky, apod. V celém objektu došlo také k částečné změně klientely. K sokolům přibyli profesionální kluby, školy, veřejnost. I samotný sokol prodělává po svém znovuzrození v 90.
letech změny. Přesto jsme přesvědčeni, že kooperace sportovního a kulturního fenoménu je stále aktuální a areál má šanci plnit svou funkci – sportu, kultury, setkávání …
Z těchto všech důvodů bude třeba celek podstatně modernizovat, dořešit a doplnit. Tomu bude odpovídat i přístup k historicky hodnotným prvkům stavby.
Základem obnovy bude hlavní etapa výstavby – koncept architektů Kumpošta a Lamla, vědomě překrývající starší etapy veletržního pavilonu, respektive venkovního sportoviště architekta Kopřivy. Lamlova
architektura je svou jednoduchostí a modernitou stále aktuální a architektonicky vesměs překonává pozdější úpravy. Některé z nich ale nelze přehlédnout, samozřejmě halu míčových sportů, ale i kvalitní úpravy
Rozhlasu, zejména nadstavbu v ulici Sokolské, nahrávací studio v bývalém kině a dílčí úpravy interiérů, vše vesměs ze 70. let minulého století. Po roce 89 bylo kvalitních zásahů velmi málo, výjimkou jsou dílčí úpravy
v hale a obnova a modernizace venkovního sportoviště (v roce 2007 – 2012).
Studie Stadionu Sokola Brno I je zpracována jako jeden z podkladů programového prohlášení TJ SBI volebního období 2013-2016. Studie by měla být prvním uceleným názorem k diskusi o budoucnosti Stadionu po
roce 1989. Po důkladném projednání, připomínkování a schválení výborem i valnou hromadou TJ by měla sloužit jako podklad k formulování jednotlivých investičních celků. Součástí jsou i rozvojové plány Sokolského
koupaliště na Brněnské přehradě a názor na využití letního tábora v Pozďatíně.

premisy řešení – definice zadání
V průběhu procesu přípravy projektu jsme vygenerovali několik rozhodnutí, které byly pro definici úkolu zásadní. Vytvořily tak vlastně zadání studie. Tyto rozhodnutí jsou:
- V areálu Stadionu rozvíjet jen funkce související s činností Sokola
Pozemek TJ Sokola Brno I je poměrně veliký a v minulosti vždy sváděl k využití i k jiným funkcím než sportovním nebo kulturním. Důvody byly různé, dají se ale shrnout do třech kategorií. První byla snaha doplnit areál
o funkce, které v areálu chyběly, například bydlení, hotelové funkce apod. a vytvořit tak jakýsi komplexní soběstačný soubor, druhou byla snaha využít ploch pro účely rentiérské, tedy pro stavby obchodní,
kancelářské, nebo také obytné, tedy stavby, které by Sokolu pomáhaly finančně jako zdroj příjmů, třetí pro rozšíření funkcí sportu Jednoty.
Rozhodly jsme se tyto úvahy prozatím opustit. První důvod není aktuální – Stadion je dnes součástí rozvinuté a velmi pestré struktury města, kde se jednotlivé funkce vzájemně doplňují a násobí. Jinými slovy – např.
bydlení obsluhy Stadionu nebo ubytování sportovců lze bez problémů realizovat v nejbližším okolí Stadionu v objektech, které jsou k tomu určené a vybavené technicky i personálně. Druhý důvod bylo těžší opustit,
nicméně zdá se nám, že areál zase tak velký není, respektive vždy budeme moci rozvíjet jeho hlavní činnost, především sportoviště. Již dnes je jich nedostatek, oddíly musejí při jejich využití hledat mezi sebou
kompromisy, Jednota stanovuje priority tréninků. Proto nechceme areál, byť „dočasně“, zablokovat funkcí, která by v budoucnu jeho rozvoj žádoucím směrem brzdila. Třetí důvod je popsán dále.
- Vytěžit potenciál stávajících budov jejich doplněním a zkvalitněním a ponechat rozvojové plochy funkcím, které se teprve definují
Stávající soubor objektů je velmi rozsáhlý, nicméně jeho technický a morální stav je neuspokojivý. V současné době proto není pro SBI prioritou výstavba nových sportovišť, ale kvalitativní povýšení těch stávajících.
Obojí není finančně reálné. Investice budou proto směřovat do bloku objektů u Kounicovy ulice. Rozvojové plochy – prostor bývalých hlavních tribun venkovního sportoviště - budou ponechány bez většího stavebního
zásahu. Jejich další využití bude třeba teprve definovat v průběhu času, vyplyne ze života Jednoty.
- zachovat venkovní sportoviště – s kvalitou prostředí parku uprostřed města
Ve starší i novodobé historii Jednoty byly předkládány různé projekty na zastavění venkovního sportoviště – jeho zastřešením, zástavbou hotelem, byty, garážemi apod. Jsme toho názoru, že venkovní sportoviště
v přímém sousedství parku je velkou hodnotou a doplňuje rozmanitost sportovních příležitostí Stadionu. V dlouhodobém horizontu tedy nadále počítáme s jeho zachováním a dalším rozvojem. Neznamená to ovšem,
že ho nelze využít více i v zimě, ať už principem nafukovacích hal, nebo velkoryseji využitím pro některé zimní sporty – třeba bruslení, které již na ploše (před osmdesáti lety) bylo.

- stanovit přiměřené parametry sportovních i společenských prostor (definovat reálný rozvoj)
Jednota Sokola Brno I má tři oddíly vrcholového sportu, jejichž členové se pravidelně účastní nejvyšších sportovních soutěží včetně olympijských her. Přitom největší sportovní hala má kapacitu „jen“ asi 900 diváků a
je využívána především extraligovým volejbalovým družstvem, které je na Sokole v pronájmu. Přesto není ambicí Jednoty budovat v dohledné době větší halu, například pro pořádání velkých mezinárodních turnajů a
závodů typu mistrovství Evropy apod. Důvody jsou jednak ekonomické, jednak prostorové. Středisko Stadionu proto bude rozvíjeno spíše jako špičkové tréninkové centrum. Tomu bude odpovídat i zázemí sportovců
včetně regenerace, posiloven, prostor pro dětské přípravky a rozvoj dorostenců. I návštěvnický provoz bude počítat spíše s běžným – tréninkovým – provozem, než s nárazovými velkými akcemi.
Totéž platí i o společensko-kulturní části Stadionu s možnostmi pořádání nejrůznějších kulturních akcí – tanečních workshopů, koncertů, divadelních představení apod. Snahou bude ale i zde využít prostory
celodenně, pro domovské soubory, taneční školy a skupiny, stálé divadelní soubory nebo hudební tělesa a tělíska.
- propojit do jednoho celku doplňující se funkce
To, co nás na historii Sokola stále fascinuje, je pestrost projevů a činnosti a zároveň jeho myšlenková ucelenost. Důraz na jednotu fyzických a duševních kvalit, vycházející z antických ideálů zdatnosti, je stále aktuální.
Tato idea, novodobě rozvíjená a hájená zejména olympijským hnutím a navazujícím sportovním prostředím, je i vůdčí myšlenkou stavebního rozvoje Sokola Brno I. Ambicí projektu obnovy je vytvořit celek, jehož
funkce se budou navzájem doplňovat a vytvoří fungující sportovně-kulturní „kotlík“, svým rozsahem a obsahem výjimečný i v celorepublikovém měřítku.
- přesto vymezení na sportovní a kulturní část Stadionu
V roce 2013 opustil po 83 letech Brněnský rozhlas pronajaté prostory na Stadionu. Tento odchod je sice jistou ztrátou v kulturním využití Stadionu, je však také možností lépe uspořádat jeho funkce. Prolínání
kulturních a sportovních prostor přinášelo provozní problémy, zejména hlukové a návštěvnické, kterých bychom se chtěli v dalším rozvoji vyvarovat. Stadion bude mít svou sportovní část a část kulturně-společenskou,
kolem kterých se budou rozvíjet navazující funkce. Části budou propojeny návštěvnickými prostorami s občerstvením, foyer, obytným dvorkem, tedy místy setkávání.
- rehabilitovat architekturu
Stavby, sportoviště, architektura Sokola Brno I byly v době svého vzniku avantgardní, moderní a vysoce kvalitní. Byla to práce profesionálů, především významných architektů Jindřicha Kumpošta a Miloše Lamla a
schopného managementu Sokola. Při obnově chceme jít stejnou cestou – spoluprací se špičkovými architekty na dobře připravených projektech.

Návrh
změna paradigma - hranice fragmentace – potřeba syntézy
Prostorový a provozní koncept areálu není nijak složitý ani kompozičně sofistikovaný. Polovinu pozemku tvoří venkovní sportoviště, polovinu budovy. Funkční a provozní uspořádání objektů je také relativně jasné –
jedna polovina zahrnuje společenskou část, druhá sportovní. Obě části jsou spojeny velkorysou vstupní dvoranou, z které jsou obě části přístupné.
Tím však jednoduchost končí. První anomálií tohoto konceptu je samostatně přístupné kino (dnes divadlo) – z ulice Kounicovy a stejně tak samostatně přístupná restaurace. Brzy po dokončení budov sokoly ve 30.
letech byl pak zřízen ještě jeden vedlejší vstup z ulice Kounicovy – přímý vstup na schodiště spojující sportovní části objektu. Důvodem byl pronájem několika prostor brněnskému rozhlasu, který požadoval
samostatný vchod do nahrávacích studií, často veřejně přístupných při živých přenosech. Nový vstup také zjednodušil přístup do spodních částí tělocvičen – původně trochu krkolomný, neboť se muselo nejdříve
vystoupat nahoru a pak sestoupit po schodech dolů. Tato banální úprava ale měla jeden důležitý efekt, postupem času stále méně využívané spojení mezi dvoranou a sportovní částí bylo v 70. letech úplně zrušeno
vestavbou jednací místnosti do schodiště. Původní koncept centrálního vstupu přes dvoranu tím nadobro zanikl, neboť tento vstup sloužil již jen akcím ve společenském sále Stadionu. Vestavba sportovní haly v 70.
letech situaci jen zvýraznila. Tento trend paradoxně postupoval dál i po roce 89, k objektu přibývaly boční vstupy (z ulice Sokolské, z bývalé letní terasy,…) a areál se tak stával poněkud nesourodým komplexem na
sobě nezávislých funkcí a provozů. Situaci umocnilo pronajmutí společenského sálu a restaurace různým subjektům, a absolutní oddělení obou významných provozů zaslepením několika spojovacích dveří.
Na jedné straně se dá situace vnímat jako selhání původního velkorysého konceptu, na druhé straně ale lze vidět Stadion jako obdivuhodně flexibilní komplex, který se lehce vyrovnal se změnou funkčních i provozních
vztahů i v situaci, kdy drtivou většinu aktivit v objektech tvoří externí pronájmy a na sobě nezávislé provozy. Kladem také může být zaplňování struktury stavby různými aktuálními funkcemi – vznik jakési mozaiky
v základním schématu. Nevýhodou je ztráta jasné koncepce, dublování funkcí, ztráta interakce jednotlivých částí.
Od vzniku objektu se diametrálně změnila ještě jedna věc. Stadion byl původně navržen pro sice početnou, ale relativně homogenní skupinu lidí, kteří postupně navštěvovali jednotlivé provozy – od sportovišť, přes
restauraci až po vrcholné společenské akce. Dnes je to jinak, jednotlivé provozy navštěvují různé skupiny lidí, skladba funkcí i návštěvníků je velmi pestrá. Návštěvníci – sportovci, umělci, veřejnost apod. se však příliš
nepotkávají, komplexu chybí ústřední shromažďovací prostor, respektive společné zázemí, odkud by byly provozy přístupné. Tedy centrální prostor s recepcí, kavárnou apod. obvyklý v obdobných větších centrech.
Restaurace tuto funkci plní jen omezeně, právě svým umístěním na okraji, jediným přístupem z exteriéru a absencí propojení s ostatními částmi objektu.
Míra fragmentace a nejasnost provozních vazeb byla motivem k opětovné syntéze při návrhu renovace Stadionu, syntéze fungování celé Jednoty, respektive jejích oddílů. Tu chápeme ve třech rovinách:
- syntéza horizontální
Jako spolupráci oddílů ve využití zejména sportovního zázemí – služeb regenerace, posiloven, fitness, návštěvnických služeb, letního využití venkovního sportoviště apod. Smyslem je zajistit vyšší úroveň těchto služeb
a zamezit jejich dublování a rozmělňování. Tyto služby v různé míře zpřístupnit veřejnosti, se snahou o jejich plné využití a finanční vytížení. Samozřejmá je i participace těchto služeb profesionálními týmy, které
budou na Stadionu v pronájmu (např. mužstvem extraligového volejbalu).
- syntéza vertikální
Jako spolupráci oddílů ve výchově mladých. Jde o snahu zajistit bohatou základnu šikovných dětí a dorostu s jejich pozdější specializací v oddílech. V modernějším pojetí je tím myšlen určitý návrat k všestranné
pohybové přípravě Sokolů. Souvisí s tím i hierarchie sportovišť a prostor pro pohybovou přípravu. Přípravky a mladší sportovci budou sportovat v menších, ale speciálně vybavených prostorách, starší se již budou
prolínat s profesionály ve velkých tělocvičnách a halách. Venku se potkají všichni, venkovní areál by měl být univerzální pro všechny věkové kategorie.
- syntéza sportovní a kulturní (sekce Stadionu)
Sport je kulturou. I vrcholový sport je kulturou a duchovním cvičením. Neboť je rituálem, ritualizovanou agresí. A jako rituál, je daný přesnými pravidly. Pravidla hry, pravidla fair play, jsou jeho podstatou, bez nich
sport degeneruje zase jen v pouhou agresi. Obě části – sportovní a kulturní – se bude projekt snažit propojit v jeden bohatě strukturovaný celek. Stadion bude proto chápat také jako místo setkávání. Setkávání
profesionálů (vrcholový sport, filharmonie) a „amatérů“ (rekreační sport, alternativní divadelní soubory, …), setkávání generací, setkávání různých tvořivých přístupů k životu.

1. provozní schéma – „veřejný“ prostor
(syntéza sportovní a kulturní sekce Stadionu)
Problémů veřejného prostoru Stadionu je více.
- Paradoxem dnešního Stadionu je fakt, že mu přes množství velkorysých prostorů chybí skutečné foyer a klasické vstupní prostory, jak již bylo popsáno výše. Množství důležitých vstupů vede na schodiště
(sportovní část, restaurace, divadlo), i původní velkorysá dvorana je dnes svou úpravou vnímána spíše jako průchozí koridor k šatnám, než jako pobytový prostor. Uvnitř sportovní části veřejný pobytový
prostor se standardními návštěvnickými službami jako jsou recepce s informacemi, kavárna, nebo alespoň jasně dostupné a definované veřejné toalety, také není. Určitým náznakem je klub v hale míčových
sportů, ten je však většinou veřejně nepřístupný.
- Chybí jednoduchý přístup k tělocvičnám. Návštěvníci, rodiče, nebo jen diváci se z veřejných prostorů k některým tělocvičnám vůbec nedostanou.
- Komunikační prostory jsou nepřehledné, chybí jasný provozní princip objektu.
- Zásadním problémem je orientace všech vstupů do objektu. Ze strany dvorní, respektive od venkovního sportoviště neexistuje důstojný nástup ani do společenské, ani do sportovní části objektu. Vzhledem
k předpokládanému parkování v prostoru dolní tribuny (jinde to nejde) je absence dvorního vstupu akutní. Stejně lze vnímat i výstup z objektu, chybí důstojné propojení interiéru Stadionu s venkovním
sportovištěm.
Architektonickým konceptem návrhu je právě řešení veřejného prostoru, jeho jasná definice.
V nástupu z Kounicovy se návrh vrací k původnímu řešení – tedy ke společnému vstupu hlavní velkorysou dvoranou. Ze strany dvorní je navržen v místě tzv. kuželny nový objekt, obsahující vstupní prostory jak do
sportovní části, tak i do provozní, obslužné strany společenského sálu. Návrh umožňuje z nového vstupu i přístup do restaurace (a do podzemních částí fitness – viz níže). Mezi těmito dvěma hlavními vstupy je
navrženo jakési „kontinuální foyer“ se všemi doprovodnými funkcemi.
Obnovení dvorany
Návrh obnovení dvorany sleduje tato témata:
- Znovu vytváří jednoznačný, komfortní vstup do objektu s velkorysým venkovním předprostorem ustupujícího portálu.
- Umísťuje informační službu – recepci do dvorany, s návazností na nově umístěný sekretariát novým vstupem z dvorany. Prostor sekretariátu je propojen i s prostory služby sokolníků.
- Obnovení původního schodiště do „pamětní síně“ zrušením zasedací místnosti a vytvoření nástupu do vyšších pater sportovní části – do horní tělocvičny a Dětského centra o patra výše.
- Zřízení nového schodiště do spodní haly, řešící původní problém absence přímého spojení s dolní halou. Nové schodiště bude napojeno na podestu schodiště původního, z dvorany tak využije historických
lítaček, které jsou stále na místě. Nad schodištěm je ještě navržen „pamětní kabinet“ s vystaveným praporem Jednoty a malou expozicí její historie – přístupný z pamětní síně.
- Zřízení výtahu ve schodišťovém prostoru sportovní části a vytvoření přístupu k výtahu z dvorany. Řeší sportovní polovinu Stadionu bez bariér.
- Využívá dvorany zároveň jako tepelného filtru budovy.
- Ponechává beze změn vstup do společenského sálu.
- Umožňuje zrušení stávajícího stísněného vstupu na schodiště sportovní části.
Nový vstup z venkovního sportoviště, od parkovišť
Návrh počítá se zbořením objektu na místě bývalé kuželny. Stávající objekt je slepenicí několika stavebních etap, přístaveb a nadstaveb, stavebně-technicky i architektonicky na velmi nízké úrovni. Stavba, která
vlivem špatného založení sedá a různě se trhá, bude nahrazena novou, na mírně zvětšeném půdorysu. Nový objekt by měl plnit tyto funkce:
- V přízemí bude tvořit druhý nástup do Stadionu – pro sportovní část napojením na nynější tunel ke dvoru, který se stane již interiérem budovy, pro servisní část společenského a koncertního sálu. Z tohoto
vstupu bude umožněn i přístup do restaurace, respektive, bude umožněno prolnutí restaurační funkce k venkovnímu sportovišti a do parteru nad ním. Vytvořením parteru prosklenou stěnou přízemí bude
zajištěna komunikace objektu s exteriérem v místě orientovaném do Tyršova parku.
- Nový vstup bude spolu se vstupem do šaten venkovního sportoviště tvořit jakési hrdlo (se zmenšeným měřítkem staveb). Toto prostorové řešení je architektonickým ekvivalentem mohutného portálu
Dvorany z Kounicovy ulice.
- Podsklepením nového objektu je navrženo propojení sportovního zázemí fitness – viz dále.
- V horních patrech nového objektu (jednom až dvou) bude vytvořen universální otevřený prostor – „kontejner“ – pro různé funkce kulturní sekce stadionu - hudební školy, taneční školy, divadelníci.
- Nový objekt je v návrhu artikulován jen hmotově, jeho architektonické řešení bude teprve rozpracováno v dalším upřesňování projektu.
Kontinuální foyer
Oba výše zmíněné hlavní vstupy na Stadion jsou v návrhu propojené souvislým veřejným prostorem, který dává sportovní části Stadionu přehledný komunikační řád. Z tohoto prostoru, vesměs obepínajícího
vnitřní dvůr, a z dvora přirozeně a dostatečně osvětleného, jsou pak přístupné všechny sportoviště a jejich zázemí. Toto rozsáhlé foyer bude obsahovat řadu možností posezení několika kvalit, vesměs
s možností přímého východu na obytný dvůr otevřením posuvných stěn. Řešení přináší několik zásahů do stávajícího provozu:
- Definuje dvůr jako obytné místo a vrací mu ztracenou funkci čestného prostoru, kterou ztratil výstavbou sportovní haly, kdy se změnil na parkoviště a jakousi venkovní dílnu. Dvůr nebude přístupný pro
automobily. Veškeré zásobování Stadionu bude probíhat mimo dvůr, společenská a kulturní část bude k zásobování využívat nový vstup z venkovního sportoviště.
- Pro nejkvalitnější část posezení využije foyer dnešního klubu haly míčových sportů, kde nadále předpokládáme permanentní funkci občerstvení kavárenského typu. Stávající neveřejné klubové funkce
sportovních týmů budou přesunuty o patro výš – místnost hráčů, sportovního vedení apod. Přitom se předpokládá, že příjemného prostředí spodního foyer využijí v běžném provozu i hráči a klubová a
oddílová vedení, kteří se tak budou s ostatními návštěvníky prolínat a společné obytné foyer sdílet.
- Do konceptu zapadá i občerstvení společenského sálu, které je také orientované do dvora

-

Stávající tunel na dvůr bude součástí interiéru foyer. Navrhujeme jeho výraznou architektonickou rehabilitaci s otevřením (prosklením) do haly míčových sportů, propojením s kavárnou a novým vstupem.
Celé foyer bude bezbariérové – nejen pro návštěvníky, také pro zásobování objektu

Krátce je třeba se zmínit i o možnosti proskleného zastřešení dvora, neboť tato možnost byla v průběhu navrhování častým tématem debat a připomínek. Rozhodli jsme se touto cestou nejít. Považujeme přirozené
osvětlení a větrání kolem dvora za velkou kvalitu a obytný „venkovní“ dvůr s nebem nad hlavou také. Nenahrává tomu příliš ani stávající struktura budov, kolem dvora je již dnes množství vstupních prostor a foyer a
tento druh využití by ztrácel přijatelnou dimenzi. Nicméně navrženým řešením se tato možnost do budoucna nevylučuje.

2. společné funkce
(syntéza horizontální)
Kromě společného návštěvnického zázemí, které je popsáno v předešlé kapitole, vidíme jako druhé nejdůležitější téma rehabilitace sportovní části Stadionu radikální přeměnu zázemí sportovišť. Celková kultura
základních hygienických prostor a prostor regenerace a přípravy - šaten, sprch, WC, posiloven, saun, je na úrovni 70. let 20. století. Přeměna musí být radikální – změnou uspořádání jednotlivých funkcí, technickým
vybavením i architektonickou kvalitou.
uspořádání a nabídka funkcí:
- Návrh vymezuje základní ucelený blok těchto funkcí, které by mohli společně užívat zejména vrcholoví a výkonnostní sportovci Jednoty a hostujících sportovních oddílů. Tento blok zahrnuje jednak stávající
prostory dnešního zázemí gymnastiky a zázemí haly míčových sportů, jednak nově navržené – prostor bývalých skladů rozhlasu (úplně původně ubytovna sokolů) a nově vytvořený prostor pod dvorem,
rozšiřující zázemí haly. To celé propojené tak, aby se provoz těchto funkcí minimálně křížil s provozem návštěvnickým – s foyer.
- Tento blok by byl doplněn o další prostory regenerace a fitness, převážně využívané ostatními členy Jednoty a veřejností. Tyto služby by využily stávajících prostor posilovny pod částí restaurace a bývalého
letního salónu restaurace, nově suterénu pod novým objektem, případně suterénu společenského sálu. I tyto prostory by měly být propojené, tak aby rozsah využití jednotlivými skupinami mohl být flexibilní,
i vzhledem k výtěžnosti finanční. Lze propojit i se šatnami venkovního sportoviště.
- Regeneraci a fitness mohou použít nejen sportovci, ale i návštěvníci kulturní části Stadionu – tanečníci, herci, muzikanti.
- Zmíněná zařízení budou ještě doplňovat další příležitosti regenerace, případně rehabilitace, např. v menších prostorách Dětského centra – studia 1 (bývalé nahrávací studio rozhlasu), studia 2 (nadstavba
dnešní Berušky), studia 3 (dnešní Beruška).
technické zajištění:
Vysoké úrovni služeb by mělo odpovídat i vybavení regenerace a posiloven – vanami s ledovou vodou, bazénkem, kryokomorou, saunou, posilovacími stroji a pomůckami, …
architektonická kvalita:
Architektonickou kvalitou nemyslíme jen design jednotlivých prvků, i když i ten je důležitý. Víc nás však zajímá celková kvalita prostředí, prostorová a dispoziční čistota, „přívětivost“ prostředí daná zejména
přirozeným osvětlením, přirozeným větráním, apod. Nebude to převážně v suterénu jednoduché, navrženo je proto množství světlíků a anglických dvorů, které by do těchto prostor měli přinést vzduch a
slunce. Z pobytových prostor by bylo dobré mít také výhledy ven do exteriéru, například prosklením plánované posilovny do pobytového dvora nebo prostorů pod novým objektem do venkovního sportoviště.
Za společnou funkci lze považovat i management Jednoty, který navrhujeme přesunout ze zrušených prostor do nejvyššího patra, včetně zasedací síně a archívu Jednoty. Ve vstupním patře vedle dvorany by byl jen
informační servis, rezervační služby, matrika, pokladna apod. O patro výš by mohla mít své prostory župa Jana Máchala s informačním servisem společným se Sokolem Brno I.

3. sportoviště
(syntéza vertikální)
TJ Sokol Brno I spolu s rozvojovou studií Stadionu pracuje také na koncepci rozvoje své sportovní činnosti. Spoluprací na těchto dvou dokumentech bylo definováno plánované využití jednotlivých sportovišť a jejich
nejbližší rozvoj. Oproti dnešku by využití sportovišť mělo ještě více vykazovat dvě tendence - hierarchii věkovou a hierarchii výkonnostní. Je to myšleno tak, že v největších halách by měli mít přednost vrcholoví
sportovci – olympionici, reprezentanti, případně ligové týmy, tedy sportovci reprezentující Sokol Brno I – a vyžadující prostory patřičných rozměrů, a ti mladší nebo méně skvělí sportovci by sportovali a cvičily
v ostatních prostorách. Neznamená to, že by mladí měli být nějak odstrčeni, spíše jinak – pohybová příprava nejmladších bude zajištěna ve specializovaných prostorách tzv. Dětského centra, která k tomu budou i
patřičně vybavena. Dětské centrum bude v nejvyšších patrech Stadionu, v sálech bývalých nahrávacích studií brněnského rozhlasu. Starší děti a dorost pak budou Stadionem postupovat dolů – do horní tělocvičny,
později případně do dolní tělocvičny (gymnasté), nebo do haly (míčové sporty).
Krátký komentář si zaslouží umístění jednotlivých sportů, respektive oddílů Jednoty:
- Sportovní gymnastika bude nadále umístěna v dolní tělocvičně a bude k tomuto využití rozvíjena. Soutěže a gymnastické turnaje budou probíhat v hale míčových sportů. Umístění sportovní gymnastiky je
stabilizováno.
- Volejbal má k dispozici pískové kurty v nafukovací hale a pro letní provoz Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. V zimní přípravě budou hrát volejbalisté (i plážoví) soutěže šestkového volejbalu. Trénink
bude probíhat v horní tělocvičně a částečně v hale, soutěžní utkání se budou hrát také tam. Ani zde není větší problém.
- S šermem to tak jednoduché není. Má nyní k dispozici galerii spodní tělocvičny, která je svým půdorysem na tento sport vhodná, a bude jistě pro trénink nějakou dobu vyhovovat (po doplnění zázemí šaten).
Ale vzhledem k tomu, že je šerm jedním z nejstarších sokolských sportů a SBI má v šermu i svého potenciálního olympionika, zdá se nám to trochu málo. Pokud by měl oddíl šermu zájem na opravdovém

-

-

rozvoji tohoto sportu v naší Jednotě – např. vytvořením jakési šermířské školy – bylo by namístě pro tento sport najít vhodnější a velkorysejší prostory. Je to jedna z možných funkcí pro plánovaný nový vstupní
objekt z venkovního sportoviště, respektive na jeho horní patra. Anebo pro nové objekty v rozvojových plochách. Pro turnaje jsou samozřejmě k dispozici velké prostory – horní tělocvična nebo hala (případně
společenský sál).
Horolezecký oddíl si postavil umělou lezeckou stěnu v horní tělocvičně v době, kdy se tato tělocvična nemohla využívat pro míčové sporty, neboť hlukem rušily nahrávání rozhlasu. Tento provozní konflikt však
odchodem rozhlasu ze Stadionu zanikl a horní tělocvična je teď jakousi chytrou horákyní, napůl tělocvičnou, napůl lezeckou stěnou. Tento rozpor bude třeba v budoucnu řešit - buď přesunem lezecké stěny do
rozvojových ploch (lze si představit velkorysou vysokou lezeckou stěnu v blízkosti venkovního sportoviště), nebo její úpravou v tělocvičně (úpravou provedenou s větším citem pro architekturu tělocvičny i pro
její jiné využití – např. volejbal či basketbal). V krátkodobém horizontu však není změna lezecké stěny plánována.
Florbal je v Jednotě poměrně nový oddíl. Na Stadioně není pro soutěže florbalu k dispozici hala s potřebnými rozměry hřiště 40x20m (resp. 36x18) + střídačky a trestné lavice, proto oddíl florbalu bude rozvíjet
především výchovu mládeže - mladší kategorie mohou trénovat v horní tělocvičně, případně v hale. Stavět pro florbal novou halu vyhovujících rozměrů není v plánu Jednoty.
Ping pong obývá galerii horní tělocvičny. Se změnou funkce prostoru ani s rozvojem oddílu mimo tento rámec se v nejbližší době nepočítá.
Vodácký oddíl působí mimo Stadion – v přírodě. Sklad lodí má na Sokolském koupališti. Ani zde se v nejbližší době nepočítá se změnou.

-

Všestrannost
Diskuse o budoucnosti oddílu všestrannosti, respektive o fenoménu všestrannosti v Sokole vůbec, přesahuje tuto studii. Ta bude jistě vedena v Jednotě ještě nějakou dobu. Zdá se ale jasné, že bude tendence
všestrannost chápat v její historické podstatě (a dnes znovu aktuální a stále moderní), tedy jako mnohostrannou pohybovou dovednost a základ přípravy i pro specializované sporty. Nebo i šířeji jako spojení
fyzických a duševních dovedností. V tomto smyslu bude zavedena i příprava dětí v SBI, v tzv. Dětském centru, které by mělo děti vychovávat právě k všestrannosti. Pokud tento trend bude v Jednotě
podpořen, čeká nějakou změnu nejen organizační struktura oddílu všestrannosti, ale i vztah ostatních oddílů k ní. Mělo by to vést k větší spolupráci mezi oddíly a jistě i k definování nějaké základní společné
koncepce rozvoje pohybové přípravy Jednoty. Pak by zřejmě „všestrannost“ prolínala celým areálem a byla by v nějaké podobě přítomna na všech sportovištích.

-

Volejbal Brno – extraligové družstvo volejbalu (nyní v pronájmu v hale míčových sportů)
Stabilní nájemce a nositel vrcholového volejbalu na Stadioně. Tradice extraligového volejbalu je na Stadioně silná a dlouhá. Snad potrvá nadále, v úzké spolupráci s volejbalovým oddílem Sokola Brno I, jehož
prioritou je dnes plážový volejbal.
Basketbalový oddíl ani tým na Stadioně dnes nehraje. Je to škoda, i basketbal zde má přebohatou historii. Je však otázka, zda je vzhledem k tréninkovým časům možné tento sport na Stadioně obnovit.

-

Jednotlivá sportoviště:
venkovní sportoviště
Venkovní areál je po rekonstrukci, v horizontu 3-5 let ho však lze doplňovat nebo upravovat. V každém případě bude zachován přírodní charakter tohoto místa obklopeného stromořadím a alejemi, a parkem. Využívat
ho budou všechny oddíly Jednoty pro letní přípravu. Samozřejmě veřejnost. O čem lze při úpravách uvažovat?
- O nahrazení klasických volejbalových kurtů s umělým kobercem dalšími pískovými kurty pro stále populárnější plážový volejbal.
- O další nafukovací hale nebo halách, nebo o modernizaci té stávající.
- O doplnění vybavení sportovišť - pro atletiku, venkovní gymnastiku, dětské atrakce pro pohybovou přípravku – DC, apod.
- O dalším využití v zimě – umělým kluzištěm, …
- O parkování pod částí sportoviště
sportovní hala (míčových sportů)
Jde o největší sportovní prostor Stadionu s kapacitou asi 900 diváků, vybudovaný v 70. letech v době mezinárodních úspěchů volejbalového a basketbalového týmu Zbrojovky Brno. Hala je dnes využívána převážně
profesionálním volejbalovým klubem, který je tu v pronájmu, částečně oddíly SBI, částečně veřejností. Hraje se zde extraligový volejbal, pořádají se zde turnaje a závody ve sportovní gymnastice, šermu, v pronájmu se
zde hrají zápasy dorosteneckého basketbalu, výjimečně se v hale uskuteční nějaká společenská akce.
Jaký je potenciál haly do budoucna?
V podobě, v jaké je dnes, s její velikostí a uspořádáním, může v blízké budoucnosti ještě dobře sloužit pro extraligový volejbal (i případně basketbal) a pro akce vrcholového sportu oddílů Jednoty – sportovní
gymnastiky, volejbalu a šermu. Velikost haly pro extraligový volejbal i basketbal je sice na hraně, ale zatím vyhovuje (prostorové nároky se pořád zvětšují). Vyšší úroveň zápasů však již není možná, parametry na
pohárové zápasy dané FIVB hala nesplňuje. Volejbal Brno ale poháry zatím nehraje, a žádný jiný oddíl, který by to měl na Stadioně v plánu, také není. Nevidíme proto důvod nějaké zásadní přestavby vlastní haly. Ani
lákavá dostavba tribuny na protější straně té stávající pro zvýšení kapacity diváků a vytvoření „kotle“, není reálná. Z konstrukčních důvodů by se musela vlastně hala postavit znovu, nosný systém haly takovou úpravu
nedovoluje.
Přesto návrh představuje určité možnosti modernizace, při zachování stávajících konstrukcí haly, některé reálné a v nejbližší době plánované, jiné méně:
- O přestavbě zázemí šaten a regenerace již byla řeč výše (v kapitole 2 – společné funkce). Tedy o rozšíření suterénního prostoru s anglickým dvorkem do dvora pro oslunění a přirozené větrání, o propojení
tohoto prostoru s posilovnou nově umístěnou pod vstupní dvoranou (Strop těchto místností by tvořil novou podlahu dvora, ve výškové úrovni interiérů). Také o propojení suterénu s prostory pod novým
vstupním objektem u venkovního sportoviště.
- I nová koncepce veřejného prostoru, tedy provedení kontinuálního foyer, je popsána již v 1. kapitole. Ta znamená vytvoření příjemného pobytového místa pro široké spektrum návštěvníků – sportovců,
trenérů, sportující veřejnosti, rodičů dětí, diváků všech možných akcí a soutěží apod. Stávající soukromější sportovní klub, místnost hráčů k relaxaci, poradám a podobným funkcím a případně prostor pro
velmi důležité partnery klubu, který je dnes v přízemí haly, je v návrhu přesunut o patro výš. Zde by měl být i management sportovního týmu volejbalu, případně dalších. Do tohoto ranku patří i změna tunelu

-

na dvůr na interiér a jeho celková architektonická revize. Tunel by mohl být otevřen do haly míčových sportů, například posuvnými prosklenými stěnami. V hale je možné také zrušit schodišťovou věž
s nepoužívanými místnostmi pro reportéry a přiřadit prostor tribunám a dalšímu přístupu tribun z foyer.
Zasklení severní stěny haly copility potřebuje zásadní obnovu. Při renovaci by bylo možné zasklení o něco vysunout do exteriéru a dnešní balkónek nahradit širší platformou s alespoň několika řadami tribun
pro diváky. Nebyla by to sice regulérní protilehlá tribuna, určitý dojem amfiteátru by to však splnilo. Počet řad je samozřejmě omezen nosnými sloupy, kterým musí vyhýbat při pohledu na hřiště.
Za méně reálné lze považovat možnosti úpravy, respektive vytvoření tribun za koncovými lajnami. Jednodušší by to bylo směrem k tanečnímu sálu s možností expanze do společensko-kulturní části, ale i zde
by šlo o zásah do nosných částí konstrukce haly, i když ne tak neřešitelných. Přestavba této tribuny, která je po rozšíření hřiště v 90. letech jen torzem, ale bude nutná, nabízí se možná nějaká VIP zóna, pokud
po ní bude poptávka, nebo prostě jen pohodlná tribuna se sedadly. Těžší, ale prostorově zajímavější by byla výstavba tribun na druhou stranu, směrem do dolní tělocvičny, s propojením obou hal. Tribuna by
byla výsuvná, v době tréninku by vlastně tvořila stěnu mezi halou a tělocvičnou, vysouvala by se třeba nad prostnými v gymnastické tělocvičně. Tento zajímavý nápad má však řadu úskalí. Bylo by nutné vyřešit
složitý statický problém mohutného překladu pod střechou tělocvičny (včetně založení podpor), velmi obtížné by bylo řešení jednotlivých požárních úseků a únikových cest, finanční náročnost by byla značná.
Obě řešení jsou v návrhu naznačena čárkovanou čarou.

spodní tělocvična
Počítá se nadále s využitím pro oddíl sportovní gymnastiky. Pár motivů úprav:
- Úprava zázemí šaten a regenerace s propojením do zázemí pod halou (mimo návštěvnický provoz), resp. do foyer – viz výše.
- Propojení do kanceláří nad galerií schodištěm – přes patro horní tělocvičny.
- Rozšíření zázemí v tělocvičně zřízením galerie. Gymnasté nepotřebují k většině cvičení celou výšku tělocvičny, která je 11,4m.
- K potenciálním úvahám lze přiřadit i rozšíření zázemí pod tělocvičnou (například v šířce stávajícího zázemí pod halou).
horní tělocvična
Zde se předpokládá multifunkční využití zejména mladými – dorostem. Je navržena
- Úprava a modernizace zázemí šaten.
- Otevření stěny pro malou tribunu pro diváky, rodiče apod.
- Dočasné ponechání horolezecké stěny.
Galerie horní tělocvičny – to je oddíl ping pongu. Pro tento prostor je navrženo nové zázemí šaten v mezipatře – v podlaží 3+. Galerie bude také propojena do zázemí šaten DC o patro výše. Variabilita prostoru se tím
zvýší.
Dětské centrum
D. C. je nový projekt Sokola Brno I, který se teprve definuje, jeho spuštění se předpokládá v roce 2015 – 2016. Je míněn jako otevřený systém všestranné pohybové přípravy dětí ve věku 6-12 let s cílem nadchnout je
pro sport, pro pohyb, smyslem je vychovat skrze umění pohybu zdravé a sebevědomé mladé lidi schopné se o sebe postarat a zároveň je naučit mít rád tento svět, a hrát na něm férovou hru. D. C. je prvním uceleným
programem Jednoty SBI propojujícím všechny jeho složky a oddíly. Týká se logicky těch nejmladších. Všestranně pohybově připravené děti poté mohou pokračovat v pohybové přípravě sokola v jednotlivých oddílech.
Dětskému centru budou sloužit především nově adaptované prostory, využívané dlouhá léta (83) nájemcem Českým rozhlasem Brno jako nahrávací studia. Největším prostorem D. C. bude multifunkční sál bývalého
nahrávacího Studia 1, prapůvodně určený sokoly společenským příležitostem a loutkovému divadlu. Bývalé foyer (dnes improvizovaný „baletní“ sál) bude znovu foyer s recepcí Dětského centra, odkud bude přístup
do šaten, sálů a heren. Prostorovou součástí foyer bude čekárna rodičů a návštěvníků s občerstvením a dětským koutem. Z foyer bude přístup i do dalšího sálu – Studia 2, který vznikne nástavbou dnešní Berušky o
patro níže. Studio 3 – dnešní tzv. Beruška – bude třetím hlavním prostorem pro D. C. Součástí projektu Dětského centra je i úprava malého dvora třetího patra na pobytový prostor a některá propojení komunikační.
Jednak výtah v hlavním schodišti pro všechna patra sportovní části Stadionu, jednak nové schodiště na opačném konci, spojující horní patra Stadionu s prostorem šaten horní tělocvičny.
Dětské centrum nebude fungovat jen na Stadioně, v létě bude využívat i Sokolské koupaliště Brněnské přehrady a letní tábor v Pozďatíně.
Projekt D. C. je podrobně popsán samostatným podkladem. Je nachystán pro žádost o finanční podporu z EU.
Trenéři a management oddílů
Situace zázemí trenérů, případně managementu oddílů je tristní. Prakticky žádný oddíl nemá plnohodnotné prostory – šatnu se sprchou a kancelář. Studie navrhuje pro tyto účely využít bývalé kanceláře rozhlasu
v nástavbě ze sedmdesátých let, do ulice Sokolské – nad galerií spodní tělocvičny. K tomu bude zřízeno nové sociální zařízení a nové schodiště z haly dolní tělocvičny s prodloužením do zázemí dolní tělocvičny. Osm
kancelářských prostorů by mělo pokrýt potřebu gymnastiky, šermu, volejbalu i dalších oddílů. Dětské centrum bude mít své prostory trenérů ještě o patro výš, v těsném kontaktu s hernami a sálem.

4. kulturní a společenská část
Kulturní a společenská část Stadionu je technicky i morálně zastaralá stejně jako jeho část sportovní. Přesto tyto velkorysé prostory, ve své době největší v Brně, skrývají bohatý kulturní život – ve společenském sále
se začíná etablovat taneční funkce s napojením na legendární Starlet, divadlo nabízí zajímavou produkci mladého divadelního souboru Buranteatr i divadel hostujících, Melodka pravidelně nabízí kvalitní koncerty
rockové hudby. Přesto i tento relativně fungující provoz má své slabé stránky. Největší problém je v roztříštěnosti funkcí jednotlivých nájemců, neboť všechny prostory jsou pronajaty, ty základní – sál, divadlo a
restaurace třem různým subjektům.
Vize TJ Sokola Brno I o dalším fungování společenské části není od stávajícího modelu příliš vzdálena. Směřuje k zformování nebo sdružení několika subjektů, kteří by se na provozu podíleli, opět převážně formou
pronájmu. Partnery tohoto sdružení mohou být ale i subjekty spolupracující, jako například brněnská filharmonie, brněnská konzervatoř apod. Mediálním partnerem by se mohl stát i Český rozhlas Brno, jehož
iniciativa je popsána níže. Smyslem tohoto sdružení je využití předností Stadionu – velikosti, bohatosti a variability prostoru k vytvoření jakéhosi kulturního kotlíku
- s prolínáním provozu v jednotlivých částech – v sálu, divadle, Melodce, (Rozhlasu). Jde o to, aby jednotlivé subjekty mohly využít různé prostory, např. aby divadlo mohlo zkoušet v menším sále, když je velký
sál blokován nahráváním nebo jen jiným představením, aby filharmonie Sokola mohla odehrát menší koncert v divadle, aby taneční škola mohla uspořádat mezinárodní workshop v několika prostorech naráz
apod.
- s možností propojení prostorů a funkcí – s nabídkou doplňkových služeb. Jde například o možnost otevření sálu do restaurace, s možností využití regeneračních prostor profesionálními tanečníky nebo herci
atd.
- s případným sdružením financí – provozních i investičních, například společným projektem čerpání veřejných dotací při obnově některých částí stavby, nebo společným projektem uměleckým.
Jednou z možností rozvoje kulturní sekce Stadionu je návrat Českého rozhlasu Brno jako jednoho z možných partnerů projektu kulturní části. Zástupci ČRB, po změně svého brněnského vedení, deklarovali zájem
navrátit se do prostor Stadionu, které před rokem opustili. Sokol Brno I v této souvislosti nedoporučil návrat do týchž prostor ve sportovní části svého areálu, do studií 1, 3 a 4, kde byl rozhlas v nájmu do léta 2013.
V těchto prostorách docházelo k častým kolizím kvůli hluku, sportovní aktivity v horní tělocvičně rušily nahrávání ve studiích. SBI chápe návrat rozhlasu jako možnost startu další etapy spolupráce bez těchto kolizí.
Přiřazení rozhlasu ke kulturní sekci Stadionu by bylo z tohoto pohledu logickým krokem. Původně pronajaté prostory budou SBI využity ke sportovním účelům – většinou k již schválenému projektu Dětského centra.
K možnému návratu je několik důvodů z obou stran:
- Přiblížit sídlo ČRB tradičnímu kulturnímu centru Brna s možností zapojení rozhlasu do aktivit tohoto prostoru. Oživit třiaosmdesátiletou tradici spojení rozhlasu s TJ SBI.
- Využít některých historických a stále funkčních prostor rozhlasu – nahrávacího studia 2 (kina/ divadla) a částečně i velkého společenského sálu - pro autorské pořady rozhlasu, pro možnost živých přenosů
z kulturních akcí apod.
- Získat pro kulturní aktivity Stadionu mediálního partnera. Kulturní aktivity by se týkaly programu ve velkém společenském sálu, divadle a dalších prostorách kulturního křídla Stadionu. Partnerství by
zahrnovalo i sportovní a pohybové aktivity Jednoty.
- Spojení přesunu se stavebními úpravami a rekonstrukcemi části kulturního křídla Stadionu. ČRB by se na investici podílel a zřejmě formou dlouhodobého pronájmu by probíhal odpis investice.
O těchto tématech nyní mezi ČRB a SBI probíhají předběžná jednání. Nicméně studie je v tomto směru univerzální – vyčleněné prostory lze využít pro jakýkoli jiný provoz kulturní sekce nebo jiného mediálního
partnera.
Jednotlivé části kulturní sekce:
sál
Společenský sál byl vždy multifunkčním prostorem – koncertním sálem s výbornou akustikou a jedinečnými varhany (původně Janáčkem přemístěnými z pražského Rudolfina při jeho přestavbě na parlament ČSR),
tanečním centrem, konferenčním sálem, výstavním prostorem a podobně. Dnes je pronajat soukromému subjektu, který se koncepčně věnuje zejména tanečním aktivitám.
V roce 2011-13 byly provedeny dílčí úpravy sálu s odstraněním nánosu 80. a 90. let. Byly odstraněny umakartové obklady, provizorní podhledy, byla opravena sociální zařízení, zřízen nový pult s výčepem. Prostory
byly nově vymalovány. Sál byl doplněn osvětlovací technikou a aparaturou pronájemce a provizorním novým parketem. K tomu základní historická struktura společenské části, architektonické a prostorové uspořádání
společenského sálu a jeho vstupních a doplňkových prostor je vysoké kvality. Návrh obnovy ale bude muset celý provoz postavit na zcela jinou úroveň, odpovídající 21. století, zejména co se týče návštěvnického
zázemí, zázemí účinkujících, domácích souborů, vybavení mobiliářem a technikou. K jednotlivým tématům:
návštěvnické zázemí a návštěvnický komfort:
- Ve vstupním foyer bude přeřešena šatna – je nutné ji doplnit o prostor pro převlékání, toaletu – tedy úpravu zevnějšku apod., s přímým přístupem na hygienické zázemí vysoké uživatelské i estetické úrovně.
K rozšíření šaten je možné využít části „lidovky“, která by mohla být navíc přestropena podobně jako vedlejší šatna – ovšem s větší světlou výškou. Část lidovky je navržena pro sklad mobiliáře a vybavení sálu.
- Je žádoucí nabídnout návštěvníkům bohatou škálu doprovodných služeb s možností různých druhů občerstvení nebo pohoštění, až po regulérní jídlo v restauraci. To lze zajistit jednak posílením funkce
baru, jeho doplněním o skladové prostory a solidní zázemí, jednak obnovením možnosti propojení sálu a restaurace.
zázemí účinkujících, domácích souborů, pronájemců, hudebníků (např. symfonického orchestru Sokola Brno I)
- Je navržen nový vstup od venkovních sportovišť – novým objektem s vlastním foyer – také viz výše.
- Bude nutné přeřešit a doplnit hygienické zázemí – šatny, sprchy, toalety.
- Budou doplněny zkušebny menšího rozsahu, taneční sálky pro malé skupiny a individuální trénink – v prostoru francouzská restaurace, v horních podlažích nového vstupního objektu.
vybavení technikou
- aparaturou
- osvětlením

- audiovizuální technikou – plátnem na promítání
- servisem jedinečných varhan
- výsuvným stupňovitým hledištěm s praktikábly – pro různé druhy představení
architektura
- V celé společenské části bude nutné obnovit architektonické prvky a povrchy. Týká se to téměř všeho, dveří, oken, dlažeb, obkladů, výmaleb, osvětlení, tanečního parketu … Bude žádoucí kombinovat zcela
moderní přístup k architektuře a architektonickým detailům s inspirací kvalitním řešením historickým. Například historická úprava vstupní dvorany podle návrhu architekta Miloše Lamla s gradací prostoru,
opaxitovým zádveřím, bronzovou výmalbou a krychlovou soustavou lustrů by patřila i dnes k nejpůsobivějším architektonickým řešením Stadionu.
- Bude nutné kompletně obnovit mobiliář - židle, stoly, sedací soupravy, …
- Pokud by byl společenský a taneční sál využit plně i přes den, stálo by za úvahu prosklení stropu. Prosklení navrhoval již původní projekt pro stavební povolení architekta Lamla. Tato úprava nebyla provedena
pravděpodobně z úsporných důvodů.
restaurace
Jako sporné rozhodnutí lze hodnotit Lamlovu úpravu Kumpoštova prvotního projektu v situování restaurace do krajní polohy stavebního komplexu. Restaurační a kavárenský provoz se dostal mimo ústřední vstupní
části Stadionu, kde dnes chybí – viz výše. Přesto měla architektura restaurace vysokou kvalitu včetně několika salónů, kavárny, velkorysé prosklené letní terasy a venkovní zahrádky mezi skupinou stromů.
Přestavba restaurace v roce 2008 se dnes jeví jako rozporná. Přes jistý designérský vklad a dispoziční oživení (bar v prostoru restaurace), měly některé dílčí úpravy degradující charakter – například původní velkorysý
vstup z Kounicovy třídy s průhledem přes výčep do celé restaurace byl zničen vestavbou kanceláře. Dnes se vstupuje proti zdi a do restaurace vede labyrint chodeb s neprůhlednými dveřmi. Dále byly uzavřeny –
zazděny prostupy mezi sálem a restaurací a společenský komplex tak přišel o variabilitu využití. Podobně působí i vestavba sociálního zařízení mezi restaurací a bývalým letním salónem. Celkově lze přestavbu chápat
spíše jako vědomě dílčí stavební podnik, bez promyšlení návazností na ostatní části Stadionu, zejména sál, letní terasu apod. O řešení venkovních ploch se ani nesnažila, novým vstupem spíše konzervuje provizorium
dnešní letní zahrádky. Opravy se netýkaly ani rozsáhlých sklepů, degradovaných vlhnutím a nedostatečným větráním. Do bývalé kuchyně byl jen vestavěn noční bar.
Součástí restaurace byla původně tzv. denní restaurace nebo lidová jídelna (dodnes zvaná „lidovka“). V devadesátých letech se začala využívat i jako tělocvična (K tomuto účelu byla do bývalé šatny restaurace
vestavěna šatna se sprchou a do šaten společenského sálu nářaďovna).
Poněkud oddělený provoz restaurace tvoří tzv. Melodka, původně kavárna v 1. patře. Tento prostor se již v 80. letech stal spíše nočním barem a dnes je využíván jako hudební klub převážně rockové a punkové scény.
Studie považuje restauraci za prostorově stabilizovanou funkci. Navrhuje úpravy, které by restauraci vrátily velkorysost a zasadily by ji do funkčního celku Stadionu. To vše
- obnovením propojení se sálem pro příležitostné společenské akce většího rozsahu, nebo pro akce, jejichž součástí je žádoucí provoz gastronomie. Zvětší se tím variabilita areálu, soubor restaurace a sálu tak
vždy fungoval, měl totiž většinu své historie jen jednoho nájemce.
- propojením restaurace do foyer nového vstupního objektu z venkovního sportoviště přes obnovený letní salón.
- obnovení letní terasy
- přestavbou vstupu s velkorysým foyer
- úpravou kuchyně
- technickým zhodnocením sklepních prostor
Návrh upřednostňuje rozvoj restaurace směrem k venkovním sportovištím, tedy do prostor orientovaných do klidných partií se zahrádkou a blízkým Tyršovým sadem. Z tohoto důvodu považujeme prostor „lidovky“
pro restauraci za přebytečný a navrhujeme její využití pro funkce sálu – jednak jako sklad mobiliáře, jednak jako součást vstupního foyer, respektive nových šaten a sociálního zázemí.
Melodka může dál fungovat jako koncertní a taneční scéna, může být také znovu součástí restaurace, může být přiřazena k jakékoliv funkci kulturní sekce Stadionu. Případně rozhlasu, jak je uvedeno dále.
exteriér – letní zahrádka – minigolf
Prostor původní velkorysé letní zahrádky restaurace s prosklenou terasou je dnes v dosti tristním stavu. Provoz minigolfu zřízený v 70. letech, sám o sobě poměrně kvalitní architektura, postrádá vztah k objektu
Stadionu, respektive vytváří z původní prosklené terasy neartikulovaný koridor utilitárního zásobování a obsluhy několika provozů v objektu – kadeřnictví, fitness, kanceláří. Dřevěná konstrukce nynější zahrádky
včetně nového vstupu do restaurace má všechny znaky provizoria a nekoncepčního přístupu. Stavební stav dvorku do bývalé kuchyně, dnes nočního klubu, je svým technickým stavem na hranici uživatelnosti.
Studie navrhuje koncepční řešení celého daného prostoru, zejména znovunalezení vztahu velmi kvalitního přírodního rámce místa s provozem budovy. Koncept může zahrnovat i dílčí využití minigolfu. Musí však
vyřešit i vztah k venkovnímu sportovišti a průchodu podél něj do severní části pozemku. Návrh předpokládá vytvoření tzv. podélné spojky – pěšího průchodu areálem. Tento koridor by propojoval veřejný prostor ulice
Cihlářské – průchod kinem Art a nový obytný a obchodní komplex na místě bývalých kasáren mezi Kounicovou a ulicí Veveří (který se teprve stavebně připravuje). Spojka by měla obsahovat i propojení do Tyršova
sadu z prostoru venkovních sportovišť, respektive z lipové aleje lemující sportoviště.
divadlo – (nahrávací studio)
Původně sokolské kino fungovalo jako kino jen do roku 1951. Poté bylo převedeno pod brněnský rozhlas jako nahrávací studio, později známé jako „Dukla“. V letech 1983–85 proběhly stavební úpravy, zejména pro
zlepšení akustických parametrů, které z prostoru udělali špičkové nahrávací studio. Po roce 2003 začal prostor sloužit bez stavebních úprav divadlu, využívá se i k příležitostnému nahrávání, jeho akustické parametry
jsou stále na výborné úrovni. Jak pro provoz divadla, tak pro nahrávání.
Návrh předpokládá nadále multifunkční využití prostoru, pro divadlo s domovským souborem, případně nahrávací studio. Pro tyto funkce návštěvnický provoz vyhovuje dobře, provoz kina se od provozu divadla tolik
neliší, diametrální rozdíl je ale v zázemí účinkujících, to prakticky chybí. Studie navrhuje několik možností vytvoření zázemí šaten, skladů rekvizit apod. divadelního souboru:
- v prostoru dnešní posilovny vedle francouzské restaurace propojením z dnešního zákulisí. A to ve 2NP nebo nástavbou ve 3NP.

- souběžnou přístavbou objektu divadla směrem ke společenskému sálu ve 4NP.
- propojením s ostatními prostory – dnešní Sony
- propojením s nově vytvořeným prostorem přestropením lidovky.
V dohledné době bude nutné vyřešit problém s mírným přenosem hluku mezi divadlem a společenským sálem společnou dělící stěnou. Tato úprava bude pravděpodobně provedena z prostoru sálu.
Pokud by vstoupil do hry při obnově Stadionu Český rozhlas Brno – viz níže – bude třeba řešit i provoz nahrávání. Pro tuto příležitost je navrženo propojení zázemí nahrávání, místností režie, s prostorem Melodky.
„Sony“
Místnosti Sony vznikly v roce 1937 vestavbou patra do šaten společenského sálu. Byl tím tehdy vytvořen velmi atraktivní prostor kavárny, který byl jako jediný z celého Stadionu orientován do parteru ulice (spolu
s letní terasou restaurace). Všechny ostatní prostory Stadionu jsou orientovány dovnitř, do interiéru a s ulicí nekomunikují. Touto parterovou kvalitou je prostor velmi atraktivní zejména pro všechny funkce spojené
s návštěvnickým provozem. Zatím ho chápeme jako rezervu rozvoje. Může v něm v budoucnu být téměř vše – od kavárny po fitness, ale i nějaká prodejní funkce spojená se sportovní nebo kulturní stránkou Stadionu.
Český rozhlas Brno
Společná iniciativa ČRO a SBI je popsána výše. Nyní o tom, jak by to fungovalo.
Kulturní sekce Stadionu je dnes využita různými funkcemi a přebytečného volného místa zde moc není. Předpokladem návratu ČRO by tedy muselo být, že se z poměrně velkého státního molochu stane relativně
malou funkční organizací s minimem nároků na „přebytečné“ prostory. Studie počítá s tím, že by rozhlas mohl být umístěn v některých z těchto partií:
- v horních patrech nového vstupního objektu z venkovního sportoviště
- v přestavěných prostorách dnešní posilovny vedle francouzské restaurace
- v kancelářích nad bývalou venkovní terasou restaurace
- v prostorách Melodky
- v prostorách „divadla“ při nahrávání větších hudebních těles
Propojením a modernizací všech těchto částí by mohl vzniknout funkční celek s možností samostatného vstupu bývalým východovým schodištěm z kina – směrem od průmyslovky. Rozhlas by samozřejmě mohl využít
i vstupu od venkovního sportoviště, na kterém by se stavebně podílel.

5. parkování
Parkování automobilů je velkým tématem současného provozu Stadionu. V době vzniku areálu, ve 30. letech 20. století bohatě stačil veřejný prostor uliční sítě a Sokol tak parkování neřešil. Dnes je ulice přeplněna a
v areálu není pro parkování místo. Situaci zachraňuje několik desítek parkovacích stání v meziprostoru mezi sportovní halou a venkovním sportovištěm a částečně i plocha pod bývalou hlavní tribunou.
Studie navrhuje dvě fáze řešení.
První fází je provizorium bez větších stavebních zásahů. Spočívá ve zrušení pronájmů venkovního prostoru pod spodní severní tribunou a posléze i pronájmů v tribuně a zřízení parkování na těchto místech. Měli
bychom tím získat kolem sta míst, což by (spolu s horní třicítkou) pokrylo alespoň potřeby Jednoty a pronájemců Stadionu. Neřeší to ale vůbec parkování návštěvníků sportovních a kulturních akcí. To by řešila až
druhá fáze, vybudování patrně podzemních parkovišť v nových objektech rezervy rozvoje. V této investici si lze představit i velkorysejší řešení ve zřízení parkoviště alespoň pod částí venkovního sportoviště.
Umístění parkovacích ploch do míst severní tribuny je také jeden z důvodů řešení druhého vstupu do objektu Stadionu – viz výše.

6. rezerva rozvoje
Severní tribuna venkovního sportoviště je nejstarší stavbou Stadionu. Původně kromě své hlavní funkce sloužila jako šatny pro venkovní sportoviště. Dnes tyto funkce neplní, je stavebně degradována a využívána na
různé provozy – prodejnu, sklady, dílny, garáže. Plocha bývalé tribuny plní funkci šikmé střechy, jednotlivé řady hlediště byly v 70. letech odstraněny. Nejzajímavější částí stavby je dnes asi její podstata – původní
železobetonová „skeletová“ konstrukce. Venkovní sportoviště již neslouží masovým sportovním akcím a závodům jako dříve, je koncipováno jako tréninkový prostor. Severní tribuna tak ztratila svou funkci a vzhledem
k specifičnosti konstrukce se pro ni nová relevantní náplň bude hledat jen těžko. Počítáme s touto částí areálu jako s rezervou rozvoje (a provizorně jako prostor pro parkování aut).
Ve studii je naznačen rozvojový objekt vysokým objemem na půdorysu stávajících tribun – šířky cca 15m, ale konkrétní stavba bude řešena až při znalosti její funkce a obsahu. To bude třeba teprve definovat v dalších
letech, jak je naznačeno výše.
Jako další možnou cestu budoucího rozvoje vidíme v pokračování zástavby při ulici Sokolské. Zatímco do Tyršova sadu chceme sportoviště ponechat co nejvíce otevřené, směrem do ulice Sokolské je možné o
částečném uzavření a odclonění silnice uvažovat. Ve studii je naznačena jedna z možností – objekt s volným přízemím, levitující nad sportovištěm a ponechávající průhled do areálu.

7. urbanismus – okolí Stadionu
To, co zůstává v exteriéru Stadionu dlouhodobě neřešeno, je jeho okolí – veřejný prostor, celková koncepce vstupů do areálu a jejich artikulace.
Kounicova ulice
Parter Kounicovy ulice je poznamenán kolmým parkováním na chodníku prakticky podél celého průčelí Stadionu. Zejména vstupům, nejvíce hlavnímu portálu do dvorany, tak chybí náležitý předprostor. Stísněné
podmínky chodníku neodpovídají intenzitě provozu v objektu s množstvím jednorázových sportovních a kulturních akcí. Navrhujeme se koncepčně zabývat celým předprostorem Stadionu v Kounicově ulici ve
spolupráci s městem jako majitelem silnice a části chodníku.
Vstup z ulice Sokolské
Vstup a vjezd z ulice Sokolské je dnes nejpoužívanějším vstupem k venkovnímu sportovišti. Doporučujeme komplexní úvahu o podobě tohoto důležitého přístupu do areálu včetně vyřešení torza bývalých veřejných
WC v těsném sousedství vstupu. Spolu s touto úvahou je třeba řešit i způsob oplocení do ulice Sokolské (ale i do ulice Botanické), jež se jeví užitím vlnitého plechu jako provizorní.
Tyršův sad
O prostorovém i provozním propojení areálu s Tyršovým sadem již byla řeč výše. Toto propojení má historické opodstatnění a může areál sjednotit s kvalitním přírodním prostředím městského parku.

rehabilitace architektury
Celek je velmi složitý, obnova a modernizace objektu se neobejde bez hluboké koncepční přípravy. Předpokladem úspěchu bude kvalitní promyšlení zejména stavebního programu, uživatelských priorit, funkčních
vazeb a provozních souvislostí. Následně potom architektonické a technologické uchopení tohoto zadání, tak, aby výsledek byl po všech stránkách soudržný a uživatelný. V průběhu přípravy i realizace postupné
obnovy bude důležité se neustále vědomě zabývat také interpretací původního díla, oceněného mj. památkovou ochranou průčelí. Zpracovaný stavebně-historický průzkum Stadionu je jedním z výchozích podkladů
jeho poznání, tento podklad je ale třeba chápat i jako součást tohoto návrhu. Vyplývá z něj řada doporučení pro další práci:
Zachování velkorysé prostorové koncepce původního celku
Pro bezvadné fungování složitého stavebního celku je nutná přehlednost a jasná čitelnost dispozice s logikou provozních vazeb a návazností funkcí. Základem takového konceptu je právě funkcionalistický skelet, který
v sobě nese velkorysost i srozumitelnost.
Návrat k precizní práci s detaily
Zachovalé historické detaily původního Sokolského stadionu doporučujeme vzhledem k jejich vysoké řemeslné kvalitě v drtivé většině zachovat, podle specifikace obnovit v různých režimech, až po restaurátorský –
původní ocelová okna, vnitřní dýhované dveře včetně kování, teracové i dlážděné podlahy, opaxitové obklady stěn, …
V architektonické rovině navrhujeme obnovit i některé nezachované historické konstrukční i architektonické detaily, a to zvláště v případech dotvoření nebo doplnění historického celku, například při úpravě vstupní
dvorany včetně portálu, opaxitových obkladů, výmaleb, konceptu osvětlení, …
Při další práci na projektu doporučujeme klást důraz na detail, nemusí však jít vždy o „detail“ za každou cenu, i velkorysá jednoduchá úprava (zdánlivě bez detailů) může být řešením, podobně jako velmi prostá,
finančně nenáročná, ale architektonicky čistá řešení architekta Lamla v původní stavbě.
Obnovit barevnost objektu - pestrost
Podle počátečních stratigrafických průzkumů se ukazuje původní Lamlovo řešení jako neobyčejně barevně pestré. Množství barevných ploch, často rafinovaně komponovaných (červený opaxit na hlavní fasádě,
bronzová výmalba dvorany, barevné gradace pamětní síně, …) zjemňuje přísnou prostorovou formu architektury a dodává jí další rozměr. Doporučujeme doplnit stratigrafický průzkum v celém objektu, zejména ve
vstupních prostorách, foyer, sálech apod. a pracovat s ním při návrhu nových barevných řešení. Týká se to i architektonických doplňků, zábradlí, vnitřních rovin oken apod.
Doporučujeme prohloubit průzkum původních výplní otvorů, dveří a oken z venkovní fasádní strany s cílem jasně definovat jejich původní barevnost. Prvotní průzkum původního okna foyer kina zpochybnil užití
modré krycí barvy kovových prvků.

Různá míra podrobnosti.
Tento návrh má různou podrobnost. První etapa stavebních úprav – Dětské centrum Sokola Brno I - je již ve fázi projektu pro stavební povolení a je proto velmi podrobně zpracovaná. Ostatní části návrhu obsahují
některé dílčí detaily řešení pro lepší pochopení návrhu a ověření jeho funkčnosti, je nutné je však chápat jako koncepty řešení, které bude třeba dopracovat dalším zpřesňováním. Rezerva v místě spodní tribuny je
naznačená jen hmotově, jako potenciál jedné z možností dalšího rozvoje.

Rozsah stavebních úprav
Na půdorysech je znázorněn celkový, spíš maximální potenciál uvažovaných stavebních zásahů. Nemusí být přitom realizovány všechny ani nemusí být provedeny naráz. Návrh je záměrně koncipován tak, aby mohly
být záměry realizovány postupně podle stavu finančních zdrojů.
V průběhu přípravy jednotlivých celků se návrhy mohou samozřejmě měnit nebo doplňovat, podle konkrétních požadavků v dané chvíli.

Investiční celky
Přesto byl návrh rozdělen do pěti, respektive sedmi základních investičních celků (s odloučenými sportovišti na Brněnské přehradě a v Pozďatíně). Velikostně jsou rozdílné, zejména celky B. Sportovních, regeneračních
a návštěvnických služeb a C. Kulturní sekce Stadionu jsou obrovské, v dalším průběhu plánování budou pravděpodobně rozděleny do menších investičních celků.
Stadion na Kounicově ulici
A. Dětské centrum Sokola Brno I
B. Sportovní, regenerační a návštěvnické služby
C. Kulturní sekce Stadionu
D. Parkování
E. Rezerva rozvoje
Sokolské koupaliště
Pozďatín

Etapizace – Harmonogram investic
Jde o předběžný názor na možnosti realizace, konzultovaný jen v rámci nejužšího vedení Jednoty. Harmonogram je ten nejoptimističtější, skutečnost, zejména při shánění financí, bývá ještě trochu jiná. Pokud má mít
ale projekt smysl, neměla by jeho realizace trvat neúměrně dlouho, projekty rychle stárnou.
Stadion na Kounicově ulici
A. Dětské centrum Sokola Brno I
B. Sportovní, regenerační a návštěvnické služby
C. Kulturní sekce Stadionu
(D. Parkování)
(E. Rezerva rozvoje)
Sokolské koupaliště
Pozďatín
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LETNÍ SALÓN/
HUDEBNÍ NEBO TANEČNÍ SÁLEK
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REGENERACE SPORTOVCŮ

POSILOVNA, SAUNA, MASÁŽE, VANY, OŠETŘOVNA

KULTURNÍ SEKCE STADIONU

MEDIÁLNÍ PARTNER - ROZHLAS?
KONCERTNÍ FUNKCE
ZÁZEMÍ PARTNERŮ KULTURNÍ SEKCE
(HUDEBNÍ ŠKOLY, TANEČNÍ ŠKOLY/ SUBJEKTY,
FILHARMONIE, OSTATNÍ)

MOŽNOST SAMOSTATNÉHO VSTUPU

(RESTAURAČNÍ/ KAVÁRENSKÁ FUNKCE)

REZERVA - MOŽNOST VLOŽENÍ PATRA
NÁVŠTĚVNICKÉ SLUŽBY
KULTURNÍ FUNKCE
SPORTOVNÍ FUNKCE/ FITNESS
RESTAURAČNÍ FUNKCE

KULTURNÍ SEKCE STADIONU
ALTERNATIVA ROZŠÍŘENÍ NEBO VÝSUVU TRIBUN

MEDIÁLNÍ PARTNER - ROZHLAS?
KONCERTNÍ FUNKCE
ZÁZEMÍ PARTNERŮ KULTURNÍ SEKCE
(HUDEBNÍ ŠKOLY, TANEČNÍ ŠKOLY/ SUBJEKTY,
FILHARMONIE, OSTATNÍ)
(RESTAURAČNÍ/ KAVÁRENSKÁ FUNKCE)

VOLEJBAL

TRENÉŘI, SEKRETARIÁT
MÍSTNOST HRÁČŮ

(VIP LÓŽE)

GALERIE/ TV, DIVÁCI

VSTUPNÍ DVORANA

2+. PODLAŽÍ

RECEPCE/ SEKRETARIÁT

RECEPCE/ SEKRETARIÁT/ ŽUPA

PAMĚTNÍ KABINET

PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK

FOYER/
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PAMĚTNÍ SÍŇ

ZÁKLADNÍ KÁMEN

HORNÍ TĚLOCVIČNA - DOROST
VOLEJBAL, FLORBAL, HOROLEZCI,
VŠESTRANNOST

ALTERNATIVA VÝSUVU TRIBUN
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GALERIE TĚLOCVIČNY - ŠERM
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PŘÍSÁLÍ

REZERVA/

ZÁZEMÍ KULTURNÍ ČÁSTI
KANCELÁŘE, SÁLY, REŽIE,
SKLADY, ŠATNY, APOD.

REŽIE

SVĚTLÍK/ DENNÍ PROSVĚTLENÍ SÁLU

SVĚTLÍK/ DENNÍ PROSVĚTLENÍ SÁLU

STUDIO/ DIVADLO/ SÁL

ZÁZEMÍ DIVADLA/ SÁLU

STAGE

3+. PODLAŽÍ
ŠATNA

BYT SOKOLNÍKA

ŠATNY PRO GALERII TĚLOCVIČNY

DĚTSKÉ CENTRUM SBI
STUDIO 3 (BERUŠKA)

FOYER

NÁŘADÍ

ŠATNA

GALERIE TĚLOCVIČNY

ATRIUM

B

HERNA/
MÍSTNOST HRÁČŮ
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stávající stav

nástavba – studio 2

nástavba – studio 2

nový vstupní objekt z venkovního sportoviště (pro dokreslení urbanistické situace je průhledně znázorněn i Husův sbor, který není v majetku TJ SBI)

nový vstupní objekt z venkovního sportoviště

rezerva rozvoje (pro dokreslení urbanistické situace je průhledně znázorněn i Husův sbor, který není v majetku TJ SBI)

rezerva rozvoje

rezerva rozvoje

Ostatní sportoviště Sokola Brno I
Sokolské koupaliště
Sokolské koupaliště je sportovně rekreační areál Sokola Brno I, svou polohou na březích Brněnské přehrady předurčený pro letní využití. Od roku 1998 je řadou postupných investic rozvíjený jako středisko plážového
volejbalu. Je určen k tréninku dětí i dospělých, k sportování vrcholových sportovců i veřejnosti, k pořádání soutěží a turnajů. Hostil již řadu mezinárodních i domácích akcí, od Challengerů, mistrovství Evropy do 18, i
do 23 let až po Mistrovství ČR a sokolskou ligu. Sokolské koupaliště a jeho okolí se dá využít i pro jiné aktivity – koupání, jízdu na lodích, na kole.
Sokol Brno I zde připravuje dokončující investici, jejímž cílem bude mj. zlepšit prostředí pro mladé, děti a dorost a doplnit sportovní a rekreační možnosti. Půjde především o úpravy prostor ubytování (pro účastníky
dětských a mládežnických kempů a soustředění), o rozšíření hracích ploch motivovaných možností pořádat hromadné soutěže dětí, regionální turnaje, ale i vrcholné mezinárodní akce typu ME juniorů. Součástí by
měla být i úprava pozemku Sokola mimo stávající oplocení, přístup k vodě přehrady včetně mola pro lodě, kultivace zalesněné plochy „na špici“ pro slunění borců a slečen,…

turnajové uspořádání areálu – čtyři hrací hřiště souhlasně orientované (centrální kurt s pevnými i mobilními tribunami, kurt č. 1 s pevnou tribunou, rozšířené kurty č. 2 a č. 3) a dvě rozcvičovací hřiště
(3D schéma bez stromů)

tréninkové uspořádání areálu – osm hřišť regulérních parametrů na trénink a jedno rekreační hřiště (v horní části zalesněné plochy „na špici“ – mimo oplocený areál Sokolského koupaliště)

ptačí perspektiva od přehrady – nově navržené molo se schodištěm do vody, rozšíření kurtů nad loděnicí, úprava kurtu č. 1, navržená nástavba patra a terasy s bazénem hlavního objektu, úprava louky před restaurací

úklid

2-3

2-3

2-3

2-3

sluneční kolektory

sprcha

patro

terasa
bazén - 1,8x6x1,2-1,4(m)

mezipatro

přízemí

2-4

2-5

2-5

kancelář

šatna
mytí

klub hráčů

příprava/ofis

kuchyně (odbyt)

(odbyt)
krb

venkovní krb

restaurace
klub hráčů/ posezení

terasa

sklad restaurace

suterén

nákl.
výtah

obnova a nástavba hlavního objektu

technická
místnost

veřejnost - společné prostory
hráči - společné prostory
hráči - ubytování
provozní plochy restaurace, areálu
hráči i veřejnost - podle potřeby
hráči i veřejnost - podle potřeby
stávající konstrukce
navržené konstrukce

šatny

šatny

úklid
letní sklad

Pozďatín
Stanový tábor v nádherné přírodě rybníků a borových lesů v okolí přírodního parku Třebíčsko je tradičním místem pořádání letních pohybových táborů Sokola Brno I již od roku 1934. Tábor využijí zejména děti D. C. nejen k pohybu a sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu (a v čisté vodě zdejších rybníků), ale i k vytváření vztahu k přírodě jejím poznáváním.
Tábor je dodnes řešen pronájmem části lesního pozemku od soukromého vlastníka.
Záměrem Sokola Brno I je pozemek koupit a získat tak jistotu vlastnictví pro případné investice. Bude třeba řešit hlavně hygienické zázemí tábora, které dnes zcela chybí. Pokud by se podařilo získat další části
pozemků v blízkosti tábora, bylo by možné uvažovat o jeho dalším rozvoji, doplňování o hřiště a další sportovní plochy. Jeho podoba by měla ale zůstat co nejvíce přírodní, jako doplněk k již více komfortnímu areálu
na Sokolském koupališti.

