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UVOD
Problematika sportovních staveb je u nás v České republice je vcelku 
aktuální s ohledem na plánovanou výstavbu několika sportovních 
stadionů u nás, ale také z důvodu finanční nákladností jednotlivých akcí.  
Dochází tak k tomu, že investor požaduje co největší multifunkčnost a co největší kapacitu 
(výnostnost) za splnění nutného minima podmínek.

Vzhledem k tomu, že základní parametry vstupů a jednotlivé požadavky jsou plně dané, lze 
daný proces v maximální možné míře automatizovat pro dosažení maximálního výsledku.

Pro zpracování automatizace lze využít dynamo či grashopper s doplněním o příslušné 
pluginy sostupné na internetu. Tyto pluginy byly nejčastěji vytvořeny v programovacím 
jazyce Phyton. 

Ideový návrh olympijského stadionu v Praze pro rok 2008 z čehož zůstalo pouze metro v polích



1.) Návrh plochy
Vzhled a vstupní parametry tribuny a stadionu se primárně odvíjí od herní plochy 
která je středeobodem celkoého dění.  Parametry ploch pro jednotlivé disciplíny 
jsou nejčastěji definované zastřešujícími organizacemi jednotlivých disciplín. 
V případě že se jedná o monotématické hřiště je geometrie dána přesně. V případě 
požadavku na tzv. multifunkční hřiště je třeba vybírat z tzv. rodin. Jedná se o skupiny 
podobných sportů a využití využívající obdobnou geometrii hrací plochy.

Současný způsob návrhu herních ploch a hledišt na základě normovaných hodnot



Vztažná křivka

Herní plocha



2.) Umístění vztažného bodu
Každý sport má pro  ideální sledovací podmínky stanovený ideální vztažná bod. 
Ve skutečnosti se však jedná o souvislou množinu bodů s konstatntní vzdáleností 
od herní plochy. Výška bodu je v českých podmínkách stanovena na hodnotu 
1,2-1,6m.  V rámci fyziologických vlastností lidského oka je pak stanovena 
maximální lineární vzdálenost k tomuto bodu na 230m. Některé zdrojové 
dokumentace však uvadějí umístění vztažného bodu do středu hrací plochy. 
Obecně je však potřeba vycházet z předpokladu, že čím více plochy je z pohledu 
diváka vidět tím lépe.





Dimenze sektoru

Odchylková hodnota



3.)Křivka viditelnosti a hodnota převýšení.
Klíčovým parametrem pro navrhování sportovních tribun je křivka viditelnosti. 
Zjednodušeně řečeno jde o spojnici mezi okem daného diváka a vztažným bodem. 
Schopnost diváka vidět a hlavně rozeznat děj na hřišti je omezena především její 
délkou a jejím převýšením, která je nejčastěji uváděna jako C-value.
Tato hodnota nám říká o kolik milimetrů jsou mezi sebou jednotlivé křivky převýšené 
v místě diváka sedícího před námi.  Na základě orientačních hodnot tak dokážeme 
stanovit ideální hodnotu C.

Výpočet křivky viditelnosti. 
C = (RhD – AB)/(D + B),
kde Rh je výška řady,  
A výška oka sedícího  
diváka nad vztažným
bodem, B je šířka řady   
D je půdorysná vzdálenost
od vztažného bodu.
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C-převýšení (mm) Stav viditelnosti
60 Divák musí koukat mezi hlavy 
90 Divák  musí koukat 
120 Divák vidí přirozeně
160 Divák vidí i přes osoby vyšší nebo s pokrývkou hlavy

Obecně je dobré uvažovat minimální převýšení 90 mm. Tato hodnota je svázaná s velikostí samotné sportovní 
budovy, a proto je ostře sledovaná investory. Hodnoty C-value jsou upřesněny v některých normách, ale 
záleží na architektonickém pojetí a širších vztazích, jaké hodnoty jsou určeny (např.BS EN 13200-2003 
Spectator facilities). Dalšími parametry ovlivňujícími návrh jsou vzdálenost první řady od vztažného bodu 
a výška první řady nad úrovní hrací plochy (doporučeno minimum ko-lem 800 mm). Zkonstruováním křivky 
viditelnosti se dostane variabilní převýšení po sobě jdoucích řad. 
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2.) Limitní parametry hlediště 
Vyjma vztažného bodu křivky viditelnosti, je při návrhu brát potaz i základní 
požadvky na jednotlivé řady v hledištích. Vyjma  samotné velikosti sedadel  která je 
dána fyziologickými parametry lidského těla, je nutno zohlednit i případný koridor 
pro míjení návštěvníků při cestě na koncová sedadla. Tytto parametry jsou pro nás 
ohraňičujícími v případě návrhu. V rámci zadání investora pak lze na přání  např. pro 
VIP sektor přidat větší sedadla či rozestupy mezi nimi.

šířka sedadla

Hloubka stupně

výška stupně

ulička

A =  Rozměr spodního sedadla
B =  Bezpečností ulička dle normy
C =  Dimenze sklopeného sedadla
D = Užitná hloubka sedadla
E  =  Prosto za sedadlem v zákrytu
F  =  Výška schodnice 

Normované rozměry  sedadel



Dimenze sedadel včetně kategoriazce



Nastavení očí diváků



Vizualizace C-value pro jednotlivé diváky na záladě stanovených limitů





MATRIX



Problémy a nástrahy

V rámci zpracování návrhů jsem se setkal s několika zásadními problémy, které pro mne byli poučující.

 -Odhadnutí výpočtového úkolu.
 Často se mi stávalo, že jsem daný úkol naddimenzoval a nechal tak počítat počítač drobnou změnu pomocí 
slideru nad velkým počtem prvků. Například sedadel.

-Když to funguje nešahej na to
 Soubor jsem nakonec tvořil asi na třikrát protože vždy na konci se mi to celé rozsypalo a ani po hodinovém 
úsilí se mi nepodařilo danou automatizaci dát do chodu.

Výzvy a využití

Tvorba parametrizace sedadel na stadionu nastolila několik 
zajímavých výzev a způsobů využití.

 -Lze zakřivit tvar křivky tribuny?
Z hlediska návaznosti na normované dimenze to nelze protoře potřebujeme 
,aby každý stupeň byl stejného rozměru a krivka byla lineární.Navíc je to 
neekonomické.  Plugin nocméně dokáže zaakceptovat křivku, nicméně 
nedokáže nad nimi počítat jednotlivé stupně.

-Kde to v praxi použít?
Setkáváme se s tím kdekoliv při pořádání sportovních událostí. Nejčasti 
při navrhováí hlediště o určitých parametrech ale také při nákupu lístků na 
koncert, kdy jednotlivé sektory jsou oceňovány právě na základě C-value.




