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objemová studie 
dostavba a revitalizace 

areálu 
Vysočina areny



ODHADOVANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY VE VÝŠI 300—320 MIL. KČ (BEZ DPH) BUDOU ZE 70-90% HRAZENY ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU. SPOLUFINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTŮ KRAJE VYSOČINA, KLUBU SK NMNM A POPŘ. MĚSTA NMNM.  
NSA BOHUŽEL DOPOSUD NEURČILA PŘESNÉ PARAMETRY FINANCOVÁNÍ PRO NSC, PROTO NÁS ČEKAJÍ JEDNÁNÍ S VLÁDOU  
O MÍŘE FINANCOVÁNÍ ZE STRANY STÁTU A MÍŘE SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE STRANY MĚSTA, KRAJE, KLUBU A SVAZU BIATLONU.

dostaVba a reVitalizace areÁlU Vysočina areny

obecné zÁsady
#1 rozvoj tréninkových možností 

národního sportovního centra pro 
biatlon, běžecké lyžování a cyklistiku

#2 konkurenceschopnost areálu z hlediska 
novodobých požadavkŮ na zajiŠtění 
vrcholných mezinárodních akcí, tj. 
rekonstrukce stávajících objektŮ 
traFostanice pod tribunou (a)  a dalŠího 
zázemí postaveného v letech 2005/06. 
rekonstrukce a posílení  datových sítí, 
optických kabelŮ a osvětlení tratí, tak 
aby kapacitně odpovídaly požadavkŮm 
ibu, Fis a ebu pro poŘádání vrcholných 
soutěží do roku 2035

#3 výrazné snížení nárokŮ na mobilní 
stavby a nižŠí dopravní zátěž pro nové 
město na moravě a jeho okolí  
=> nižŠí zátěž pro životní prostŘedí

#4 hlavní objekty jako pŘírodě blízké 
dŘevostavby

#5 udržitelnost a nízké provozní náklady

#6 zlepŠení služeb pro veŘejnost a 
návŠtěvníky areálu => sprchy a 
toalety pro veŘejnost v pŘízemí nové 
budovy zázemí pro sportovce (e), 
doŘeŠení systému parkování a dalŠích 
navazujících služeb



dostaVba a reVitalizace areÁlU Vysočina areny

časoVÁ osa
11/2020   pŘidělení poŘadatelství ms 

    v biatlonu 2024

06/2021   objemová studie - dopracování

12/2020 - 09/2021 projekční práce 

09 - 12/2021  výběrová Řízení na dodavatele 
    stavby

01/2022 - 09/2023 rekonstrukce areálu

10/2023   kolaudace

02/2024   ms v biatlonu



dostaVba a reVitalizace areÁlU Vysočina areny

noVé staVby
#1 krytá stŘelnice, rozcvičovna pro suchou 

pŘípravu / posilovna / gymn. sál (V DOBĚ 
KONÁNÍ MS A VÝZNAMNÝCH MEZINÁRODNÍCH 
AKCÍ BUDE PRIMÁRNĚ SLOUŽIT JAKO TISKOVÉ 
STŘEDISKO PRO 800 NOVINÁŘŮ, ZÁSTUPCŮ MÉDIÍ A 
SEKUNDÁRNĚ JAKO PROSTOR PRO ČESTNÉ HOSTY)

#2 tunel spojující stŘelnici s krytou stŘelnicí  
 / rozcvičovnou (tiskovým stŘediskem)

#3 nové komentátorské buňky  
=> renovace současné media budovy a 
její pŘestavba na kanceláŘskou budovu 
sloužící jako zázemí tv společností, 
která je propojena s komentátorskými 
kabinami v jeden celek

#4 sociální zázemí pro návŠtěvníky areálu 
(spodní část tribun d & a)

#5 pŘístavba budovy oFFice area - rozŠíŘení 
o zázemí stŘelnice a kanceláŘské 
prostory

#6 novostavba budovy pro sportovce se 
společenskou místností, posilovnou, 
Šatnami, menŠími ubytovacími jednotkami 
a servisním zázemím. budova bude 
integrována do nového segmentu 
tribuny (e). součástí budovy budou i 
sprchy a Wc pro veŘejnost .

#7 pŘístavba segmentu servisních buněk

#8 garáž pro techniku
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#1 krytÁ střelnice, rozcVičoVna, PosiloVna, Gymn. sÁl 

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 budova využitelná 365 dní v roce jako 

krytá stŘelnice a rozscvičovna / gymn. 
sál pro prŮpravná cvičení na rozvoj 
koordinace a dynamiky

•	 v době konání významných sportovních 
akcí bude budova pŘedevŠím sloužit jako 
tiskové stŘedisko, zázemí pro zástupce 
médií (PŘI MS JE POŽADOVÁNO CCA 800-900 M2 
PRAC. PLOCHY PRO MÉDIA A TV SPOLEČNOSTI)

•	 pŘízemí => krytá stŘelnice (prostor pro 
media)

•	 1. np => prostor rozcvičovny / posilovny 
/ gymn. sálu (zÓna pro čestné hosty)

•	 snížení nárokŮ na dočasné stavby  
=> nižŠí dopravní zátěž pro nmnm  
a okolí v době velkých mezinárodních  
akcí



2

#2 tUnel sPoJUJící střelnici a tiskoVé středisko

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 tunel pro sportovce, zástupce médií a 

poŘadatele  => logistický požadavek  
na oddělení divákŮ a sportovcŮ  
pŘi organizaci mezinárodních akcí

•	 zvýŠení bezpečnosti pohybu divákŮ => 
uvolnění prostoru pŘed tribunami
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#3 noVé komentÁtorské a tV Prostory

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 renovace budovy „starého“ zázemí 

pro média a její nová Funkčnost 
díky kanceláŘskému rozŠíŘení pro tv 
společnosti

•	 lepŠí výhled a pracovní podmínky pro 
zástupce tv společností

•	 rychlý a nekomplikovaný pŘístup pro 
komentátory do mix-zÓny v cíli

•	 snížení nárokŮ na dočasné stavby => nižŠí 
dopravní zátěž pro nmnm a okolí v době 
velkých mezinárodních akcí
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#4 sociÁlní zÁzemí Pro diVÁky

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 zlepŠení hygienických podmínek pro 

návŠtěvníky vysočina areny - sportovce, 
diváky, běžné návŠtěvníky i sportující 
veŘejnost

•	 udržitelnost provozu areálu musí 
korespondovat s doŘeŠením systému 
organizace parkování ve dnech běžného 
provozu



5

#5 PřístaVba bUdoVy office area

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 doplnění chybějících kanceláŘských 

prostor v době konání mezinárodních 
akcí

•	 pŘízemí sloužící jako celoroční 
samostatné technické a skladovací zázemí 
pro biatlonovou stŘelnici, které v areálu 
v současnosti chybí
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#6 bUdoVa týmoVého zÁzemí

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 doplnění ubytovací kapacity základního 

standartu pro sportovce pŘi 
soustŘeděních a pro poŘadatele v době 
konání sportovních akcí

•	 prostory pro stravování sportovcŮ a 
poŘadatelŮ

•	 rozŠíŘení servisního zázemí sportovcŮ  
a jednotlivých výprav

•	 nové prostory pro posilovnu (činkárnu) 
sportovcŮ 

•	 stŘecha budovy bude sloužit jako nová 
tribuna (e) navazující na stávající  
tribunu (d)

•	 snížení nárokŮ na dočasné stavby =>  
nižŠí dopravní zátěž pro nmnm a okolí  
v době velkých mezinárodních akcí
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#7 rozšíření serVisního zÁzemí

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 rozŠíŘení kapacity týmového zázemí 

odpovídající současným nárokŮm na 
zajiŠtění velkých mezinárodních akcí  
v biatlonu a běhu na lyžích

•	 obousměrná pŘístupnost umožňující lepŠí 
segmentaci jednotlivých skupin v pŘípadě 
organizace velkých sportovních akcí

•	 snížení nárokŮ na dočasné stavby => nižŠí 
dopravní zátěž pro nmnm a okolí v době 
velkých mezinárodních akcí
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#8 GarÁž Pro technikU

benefity Pro fUnGoVÁní Va
•	 adekvátní servisní zázemí pro opravu  

a skladování techniky sloužící k zajiŠtění 
každodenního provozu vysočina areny

•	 pŘestavba stávajících zastaralých budov  
v moderní Funkční celek



technické renoVace

hlaVní oblasti
•	  osvětlení stadionu & tratí

•	  renovace a rozŠíŘení optické & datové sítě

•	  modernizace energetické sítě



a

b

sroVnÁní obJemU staVeb - 1

a) montoVanÁ dočasnÁ tribUna  
     bĚžnĚ staVĚnÁ Pro účely  
     sP a ms

b) PlÁnoVanÁ noVostaVba  
     týmoVého a sPortoVního  
    zÁzemí s tribUnoU



a

b

sroVnÁní obJemU staVeb - 2

a) montoVanÁ dočasnÁ tribUna  
     bĚžnĚ staVĚnÁ Pro účely  
     sP a ms

b) PlÁnoVanÁ noVostaVba  
     týmoVého a sPortoVního  
    zÁzemí s tribUnoU



a

b

sroVnÁní obJemU staVeb - 3

a) montoVanÁ dočasnÁ tribUna  
     bĚžnĚ staVĚnÁ Pro účely  
     sP a ms

b) PlÁnoVanÁ noVostaVba  
     týmoVého a sPortoVního  
    zÁzemí s tribUnoU
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