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SPORTOVNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ
ZAŘÍZENÍ VUT V BRNĚ
Studentům a zaměstnancům školy, sportovcům a široké veřejnosti slouží k rekreační, tréninkové a závodní
sportovní činnosti sportovní a tělovýchovná zařízení (STZ) VUT v Brně: Fit Centrum Machina, Boulder
centrum, Loděnice Jundrov, Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem a tělocvičny
Purkyňova. Správou těchto zařízení je pověřeno Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (CESA) a
jeho technicko - provozní odbor (TPO).
Provozní doba jednotlivých sportovních areálů VUT je většinou celoroční. Sezónní sportoviště (atletický
stadion, tenisové kurty a loděnice mají omezený provoz listopad – březen. V době zkouškového období,
prázdnin, konání velkých sportovních akcí a svátků je provoz upraven speciální vyhláškou zveřejněnou
v Aktualitách na www.cesa.vutbr.cz
Nabídka aktivit pro zdraví, kondici a relaxaci je určena pro studenty VUT (nad rámec volitelného
předmětu tělesná výchova) a pro širokou veřejnost. Tělovýchovné služby i nájmy jsou zpoplatněny dle
aktuálního ceníku a jsou nabízeny v programech volnočasových pohybových aktivit (VČA) formou
on-line rezervací, dlouhodobých objednávek nebo operativně na telefonickou domluvu. Součástí celoroční
nabídky pro volnočasové pohybové aktivity jsou i pohybově vzdělávací programy pro dospělé
(poradenství v oblasti zdravého životního stylu, nutriční poradenství a fyzioterapeutická poradna; letní a
zimní školy; kurzy celoživotního vzdělávání pro instruktory a cvičitele); pohybové programy pro děti
(sportovní pátky a prázdninové příměstské tábory - atletika, fotbal, sportovní všestrannost a tenis; Den dětí
aj.) nebo pro seniory (U3V, Seniorská akademie, sportovně relaxační pobyty seniorů, tenisová škola, aj.).
Poskytování informací a prodej vstupů a permanentek probíhá v provozní době sportovišť a areálů na těchto
recepcích:
Boulder centrum (BC), KOLEJNÍ 2
tel.: 541 14 9586
Fit Centrum Machina (FCM), KOLEJNÍ 2
tel.: 541 14 9580
Sportovní areál VUT v Brně, Sportovní hala (SH), TECHNICKÁ 14
tel.: 541 14 2286
733 690 486
Tělocvičny Purkyňova (PUR), PURKYŇOVA 93a
tel.: 541 14 3790
Ve sportovních a tělovýchovných zařízeních VUT v Brně platí pro sportovce i osoby pohybující se
v areálech Provozní řád sportovišť VUT, Doplňující provozní řády jednotlivých sportovišť a
Pravidla BOZP.
INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍCH VUT V BRNĚ

BOULDER CENTRUM (BC)
Kolejní 2 – konec bloku A04, 612 00 Brno, tel.: 541 14 9586 (recepce)
Boulder centrum umožňuje celoroční boulderingové lezení pro jednotlivce i pronájem lezeckých ploch pro
školní a kurzovní akce. Využití areálu pro individuální trénink mimo rozvrhovanou semestrální výuku je
možné v hodinách označených VČA.
Objednávky pro kolektivy musí být písemné a jsou ošetřeny Smlouvou; platba probíhá fakturou.
V době provozu VČA je na BC otevřena recepce s prodejem vstupů, permanentek a evidencí BOZP. Na
recepci je také možnost zapůjčení lezeček. Pro první vstup je povinné proškolení BOZP pro všechny
sportovce s provedením záznamu do provozního deníku sportoviště. Přítomnost lezeckého instruktora je jen
při hodinách školy lezení.
Pro pohyb osob v BC platí kromě Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňující provozní řád Boulder
centra a Doplňující provozní řád bezpečného lezení na boulderingové stěně.
Kapacita lezecké stěny je 15 osob, při závodech je doporučená max. kapacita sportovců a diváků 50 osob.
Provoz BC je zajištěn v zimním a letním semestru (září – květen).

FIT CENTRUM MACHINA (FCM)
Kolejní 2, 612 00 Brno, tel.: 541 14 9580 (recepce), mobil:
Fit centrum Machina je zrekonstruovaným areálem v komplexu vysokoškolských kolejí, kde se v rámci
výuky a programů volnočasových aktivit (VČA) formou nájmů a zejména on-line registrací, nabízí pestrá
nabídka forem fitness, bojových umění, kondičního posilování pro jednotlivce i uzavřené skupiny,
moderních forem kondičních a funkčních tréninků v menších skupinách a aerobních forem jako
indoorcycling (IC), indoor rowing (IR), H.E.A.T. program a TRX. Délka cvičebních lekcí VČA je zpravidla
60 minut, v posilovně 60 minut + 10 minut na docvičení.
K pronájmu na kurzy, semináře, školení a tréninky sportovních oddílů jsou k dispozici cvičební sály
s kapacitou 20 – 30 osob (kondiční posilovna, gymnastický sál se zrcadly, bojová umění s tatami), 1 učebna
pro 60 osob, kinosál pro 200 osob a aerobní sály s licencovanými instruktory pro TRX, IC, IR a H.E.A.T.
program s kapacitou 10 – 15 cvičenců.
Celoroční pronájmy i jednorázové akce jsou realizovány na základě objednávek s platbou fakturou dle
ujednání ve Smlouvě. U jednorázových objednávek je možná platba fakturou nebo v hotovosti.
V době provozu VČA je na FCM otevřena recepce s prodejem vstupů, permanentek a evidencí BOZP. Pro
první vstup je povinné proškolení BOZP pro všechny sportovce s provedením záznamu do provozního
deníku sportoviště.
Pro pohyb a cvičení osob ve FCM platí kromě Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňující provozní
řád Fit centra Machina s Pokyny pro bezpečné a zdravotně nezávadné cvičení ve FCM (posilovna,
bojová umění, gymnastický sál, cvičení na trenažérech, aj.) a Pravidla BOZP.

SPORTOVNÍ AREÁL VUT V BRNĚ POD PALACKÉHO VRCHEM (SA PPV)
ulice Technická 3031/14, 612 00 Brno,
tel.: 733 690 486, 541 14 2286, 541 14 3484 (recepce)
Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem (SA PPV) je rozsáhlý komplex moderních
víceúčelových sportovišť, který nabízí možnosti celoročních sportovních aktivit pro studenty VUT a
sportovní veřejnost - jednotlivci, rodiny s dětmi i kolektivy.
SA PPV tvoří sportoviště s certifikovanými povrchy, moderním technickým i sociálním zázemím: Atletický
stadion, Víceúčelový stadion – umělá tráva, víceúčelová hřiště, Asfaltový in line chodník, Sportovní hala,
Šatnový objekt s rekondičním centrem – nadstandartní sociální zázemí, tělocvična a zařízení pro zdravotní a
léčebné cvičení, pro kondici a pro poradenskou činnost, Tenisové kurty – umělý povrch i antuka, Tělocvična
F1 – badminton, Boulder aréna v Outdoor parku. K dispozici je 200 míst v parkovacím domě hned u areálu.
Venkovní sportoviště v zimním období mají speciální provozní režim závislý na klimatických podmínkách,
tento provoz povoluje pověřený pracovník TPO.
Pro pohyb osob v areálu SA PPV platí kromě Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňující provozní řád
Sportovního areálu pod Palackého vrchem, Doplňující provozní řád vymezující podmínky užívání
sportovních areálů VUT, ulice Technická 14, pro aktivity brněnských atletických oddílů a

handicapovaných sportovců a Pravidla BOZP. Pohyb sportovců a doprovodu na sportovních akcích pro
handicapované je ve zvláštním režimu na základě smlouvy. K dispozici pro handicapované sportovce je 30
parkovacích míst nad atletickým stadionem, bezbariérové sociální zázemí na ŠO SA PPV a F1 SA PPV.
Pro všechny uživatele sportovních ploch a sportovních zařízení v SA PPV platí:
 Registrace sportovců – předložení průkazů a jednotlivé platby vždy před tréninkem na recepci SA
PPV (říjen – duben ve sportovní hale, květen – září 1. NP šatnového objektu).
 Vstup sportovců i doprovodu přes sportovní halu a příjezd aut do SA PPV z křižovatky ulic
Technická a Podnikatelská a parkování v parkovacím domě za sportovní halou!!!!

Atletický stadion SA PPV (AS SA PPV)
Povrch atletického stadionu je MONDO s certifikací IAAF 1. A třídy, stadion má umělé osvětlení,
ozvučení a zastřešenou tribunu s technickým zázemím. Kapacita zastřešené tribuny je 1 050 míst na sezení.

Víceúčelový stadion SA PPV (VS SA PPV)
Povrch MONDO s certifikací IAAF 1. A třídy – atletická 4 dráha. Umělá tráva s certifikací – malá kopaná,
fotbal. Povrch MONDO na víceúčelových hřištích – volejbal, nohejbal, basketbal. Zastřešená tribuna má
450 míst na sezení a je vybavena technickým zázemím a WC, ozvučením a umělým osvětlením.

Sportovní hala (SH SA PPV)
Povrch GRABOFLEX speciálně pro florbal, ale je také vhodný pro futsal, volejbal, tenis, nohejbal a
netradiční hry. Lze také využít pro aerobikové akce, bojová umění, aj. Dvě hřiště jsou oddělena mobilní
tribunou pro 250 diváků. Maximální kapacita haly je 300 osob.

Šatnový objekt (ŠO SA PPV)
Šatnový komplex je doplněn speciálními pracovišti pro edukační aktivity, odborné služby a konzultační
činnost – učebna, rekondiční tělocvična, závěsné systémy, fyzioporadna, nutriční poradna, kondiční trénink,
aj.

Tělocvična F1 (F1 SA PPV)
V tělocvičně jsou 2 hřiště pro badminton s povrchem MONDO. Možnost využití sportoviště i pro fitness
aktivity – pevné pódium a ozvučení. Maximální kapacita sportoviště je 40 osob.

Tenisové centrum (TC SA PPV)
Tenisové centrum tvoří 3x kurt s umělou trávou, tribunou se 60 místy pro diváky a s umělým osvětlením a
2x kurt s antukou (jen pro zkušené hráče, vhodná obuv podmínkou). Tenisové centrum je v provozu
zpravidla od dubna do října (dle počasí a stavu povrchu kurtů). Sociální zázemí pro všechny hráče tenisu je
na šatnovém objektu.

In line bruslení - asfaltová dráha (AD SA PPV)
Asfaltová dráha v celkové délce cca 1 000 m s mírným převýšením (kapacita cca 40 osob při volném
ježdění) a dráha na oválu v délce cca 450 m (kapacita 20 osob při tréninku). Sportovci musí dodržovat
jednotný směr jízdy (šipky). Šířka dráhy 3 m. Pro výcvik lze také využít volnou asfaltovou plochu vedle
tenisových kurtů 50 x 25m.

Outdoor park (OP SA PPV)
Outdoor park jsou volně přístupné zpevněné a zatravněné plochy s boulderingovými balvany (Boulder
aréna) pod sportovním areálem VUT v Brně. Pro pobyt v celém prostoru OP SA PPV platí Provozní řád
sportovišť VUT a při lezení se lezci musí řídit Doplňujícím provozním řádem bezpečného lezení na
boulderingové stěně. Na recepci SA PPV si lze zapůjčit bouldermatky. Zájemci o pořádání kurzů si areál
Boulder areny objednávají písemně, musí však doložit oprávnění k pořádání boulderingových kurzů.
Parkování aut je možné přímo vedle outdoor parku v parkovacím domě, kde je k dispozici i sociální zázemí.
Lze také využít zázemí šatnového objektu SA PPV.

TĚLOCVIČNY PURKYŇOVA I. a II. (PUR)
Purkyňova 93, 612 00 Brno; tel: 541 14 3970, mobil:
Obě tělocvičny s moderním zázemím a bezbariérovým vstupem nabízejí pronájem (září – červen) pro
badminton, basketbal, florbal, volejbal, streetball, aerobik, bojová umění a sportovní aktivity
handicapovaných (basketbal, rugby, boccia, aj.). Mezi tělocvičnami je malá galerie pro diváky na stání.
Maximální kapacita areálu je 250 osob (sportovci i diváci).
Pro pohyb a cvičení osob platí kromě Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňující provozní řád
tělocvičen Purkyňova a Pravidla BOZP.

LODĚNICE VUT JUNDROV (LJU)
Veslařská 27, 600 00 Brno; tel: 739 329 847
Loděnice VUT na řece Svratce je v provozu zpravidla od dubna do října. Slouží k výuce studentů a
k volnočasovým aktivitám veřejnosti (Den sportu, Den dětí, Evropský týden mobilit, firemní akce, aj.).
Areál je vhodný pro krátkodobé školní kurzy a akce. Aktuální nabídka akcí nejen na řece Svratce je
zveřejněna vždy formou speciální nabídky na www.cesa.vutbr.cz.
Maximální kapacita areálu je 80 osob.
Pro pohyb na loděnici platí kromě Provozního řádu sportovišť VUT, Doplňující provozní řád Loděnice
a Pravidla BOZP.
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