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BRNO Mánie začíná. Plán nového
a většího stadionu pro hokejisty Ko-
mety namístě zbouraného legendár-
ního „zimáku“ za Lužánkamimá vel-
mi reálné kontury. Klub už dříve dal
najevo, že to s ním myslí vážně,
když oznámil, že zisky z plánova-
ných lednových zápasů pod širým
nebem půjdou na přípravu stavby
haly. MF DNES zjistila, že ta je už teď
v pokročilé fázi. A například na ne-
dostatku dotací projekt neztroskotá.
Vzniknout by totiž měl převážně za
soukromé peníze.
Kometa se do přípravy stadionu

pustila se svým významným partne-
rem. Po finanční skupině DRFG už
je pojmenovaná hala Rondo. Za tři
roky by ale modrobílý proud tisíců
fanouškůmohl na utkání putovat po
unikátnímmostu napnutém přes sil-
nici z lužáneckého parku přímo k no-
vému stadionu za Lužánkami.
„Je na čase, aby Kometa byla ta-

hounem ve snaze postavit hokejový
stadion za Lužánkami. Nechceme
ale vytvořit projekt, který hodíme
jako balvan na město, a řekneme
magistrátu: vytáhni peníze z roz-
počtu, protože my chceme hrát ho-
kej v novém,“ řekl MF DNES šéf Ko-
mety Libor Zábranský.
Vlastní stadion pro Kometu se vmi-

nulých měsících proměnil ze sna
v realitu. Projektanti už ho namalo-
vali do speciální studie. Na nákre-
sech se vedle fotbalového stadionu
tyčí elegantní oválná budova schop-
ná pojmout kolem 12 tisíc fanoušků.
Partneři jsou také plně zaměstnáni
laděním financování stavby. Koneč-
nou částku, jakou budou potřebo-
vat, zatím nechtějí upřesňovat, pro-
tože se ještě může měnit. Je ale jas-
né, že půjde o stamiliony.
„Kometa společně s DRFG je

schopná financování zajistit. Celý
projekt je připravován tak, že vý-
znamně nezatíží veřejné rozpočty,“
konstatoval šéf finanční skupiny
DRFG David Rusňák.
Analytici DRFG nyní plánují, jak

stavbu postavit za soukromé peníze.
Kombinovat nejspíše budou více
typů financování. A podílet se mo-

hou i fanoušci. Kromě toho, že při-
spějí částí z tisícikorunového vstup-
ného na lednové Hokejové hry, mají
také pomoct určit, jaká bude ideální
kapacita haly. „Chtěli bychom lidi
vtáhnout do hry nezávaznou registra-
cí permanentek. Dáme jim možnost
jasně říct, jaký zájem o místa mají,“
popsal Zábranský.
Halu projektuje firma A Plus, kte-

rou DRFG koupila letos v květnu.
„Navržená konstrukce haly umožňu-
je, abychom si před vstupem do
územního řízení vybrali, jak bude-
me projektovat hlavní nadzemní
část hlediště. Může to být jeden
prostor tribun, který bude nahoře
končit pásem skyboxů, nebo nad
ním vznikne ještě horní prstenec
ochozů,“ uvedl Patrik Tuza z A Plus.
Projektanti A Plus přitom nejsou

nováčky, mají za sebou návrh téměř

celého brněnského kampusu, který
za více než pět miliard korun vznikl
v Bohunicích. A první skici pražské
O2 areny byly také z jejich pera. Ko-
meta i DRFG ale upozorňují, že
v Brně rozhodně nehodlají dopustit,
aby se výsledná stavba prodražila,
jako tomu bylo v Praze. Někdejší Saz-
ka Arena tam vznikla za 7,2 miliardy
korun, původní odhady hovořily asi
o třetině částky.
„Při plánování jsme se podívali do

zahraničí. Například švédský klub
Redhawks si v Malmö před sedmi
lety postavil stadion, který je dnes
už zaplacený,“ dodal Tuza.
Projekt už Zábranský s Rusňákem

předložili brněnskému magistrátu
a poslední týdny s ním intenzivně vy-
jednávají. Stavba má totiž stát na po-
zemcíchměsta, které je k tomumusí
propůjčit. A podle představ Komety
by se mělo podílet na úpravách okolí
sportovišť za Lužánkami. „Návrh je
velmi pěkný z hlediska komfortu
lidí, kteří by na hokej chodili. Nyní
čekáme na to, až Kometa předloží
konkrétní podrobnosti financování
stadionu a nápady, jak by se mělo
město na záležitosti podílet,“ uvedl
investiční náměstek brněnského pri-
mátora Richard Mrázek (ANO).

Rondo by mělo sloužit hlavně
míčovým sportům
Kvalitní využití se po dokončení no-
vého stadionu rýsuje i pro dosavad-
ní působiště Komety. Hala Rondo
prošla velkou rekonstrukcí v roce
2010 kvůli přípravě na mistrovství
světa basketbalistek. To se v Brně na-
konec nekonalo. Právěmíčové spor-
ty by se tamovšem v budoucnumoh-
ly natrvalo usídlit. Výrazně by to
zlevnilo provoz haly, jejíž letitý chla-
dicí systémmá omezenou životnost.
DRFG i Kometa zdůrazňují, že chtě-

jí stadion postavit co nejdříve. „Teď
je důležitá jasná dohoda s městem,
bez které se nemůžeme nikam posu-
nout. Jeho jsou pozemky. Věřím, že
k ní dojde velice brzo. Ani jeden
z nás nechceme mluvit o něčem, co
by mohlo stát třeba v roce 2022. Už
jen odehránímHokejových her v led-
nu se zase posouváme o kus k nové-
mu stadionu,“ dodal Zábranský.
Další podrobnosti o novém sta-

dionu čtěte na straně 15
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Ještě více fanouškůNová hala bymělamít kapacitu okolo dvanácti tisíc diváků a pro fanoušky Komety by neměl být problém ji naplnit. SoučasnáDRFG
Arenamá v nové sezoně 7 700míst a v dosavadních zápasech byla buď všechna vyprodaná, nebo jich zbývala jenmalá část. Vizualizace: A Plus
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● Zimní stadion za Lužánkami
(foto dole) byl otevřen v roce 1947.
Jeho nejslavnější éra nastala v 50.
a 60. letech, kdy na něm své domá-
cí zápasy hrávala Rudá hvězda
Brno, dnes Kometa. Tým jej opus-
til v roce 1998. Stadion chátral
a v roce 2000 byl uzavřen. V roce
2008 ho město nechalo strhnout.
● Kometa dnes hraje vDRFGAre-
ně. Někdejší hala Rondo byla ote-
vřena roku 1982 při pořádání MS
v kuželkách. V roce 2010 se dočka-
la větší rekonstrukce kvůli mis-
trovství světa basketbalistek, kte-
ré se tu však nakonec nehrálo. Le-
tos se rozšířil počet míst ze 7 200
na 7 700.

BRNO Majoritním vlastníkem
brněnské Komety, ve které
s hokejem jako kluk začínal,
se Libor Zábranský stal před
deseti lety. Podařilo se mu
klub finančně stabilizovat, vyvolat
okolo něj modrobílé fanouškovské
šílenství, které trvá dodnes, a vrátit
homezi českou elitu. Teď chce navá-
zat dalším velkým úkolem – stavbou
vlastního stadionu za Lužánkami.

Kdy vás napadlo, že je správný
čas, aby Kometa měla svůj nový
stadion?
Začal bych zeširoka. Měl jsem tu
čest vstoupit do Komety jako menši-
nový akcionář v říjnu 2004. Téma
stadionu za Lužánkami tady historic-
ky bylo, není to žádný divoký nápad
z naší dílny. Už s předchozím primá-
toremRomanemOnderkou jsme ale
byli ve shodě v tom, že se napřed

musejí sportovní kluby v Brně
stabilizovat. Pak pro němůže-
me stavět hrady. Kometa je
podle mého názoru dnes po
jedenácti letech v takové pozi-

ci, že si může dovolit se tomu věno-
vat. Čas nastal. Klíčový pro nás byl
příchod Davida Rusňáka (majitel in-
vestiční skupiny DRFG – pozn. red.)
do pozice významného partnera klu-
bu a také projektantské společnosti
A Plus. Bez špičkových hráčů nemů-
žeme nic vyhrát. Dnes Kometa špič-
kové hráče kolem sebe má.

Dříve se mluvilo i o jiných mís-
tech pro stadion než za Lužánka-
mi. Připadala pro vás v úvahu?
Nikdy jsme aktivně nevystupovali
ohledně návrhů vybudovat stadion
v areálu výstaviště nebo v kampusu.
Bylo to politické téma, od kterého
jsme chtěli být trošku stranou. Při-

jde nám nejpřirozenější obnovit sta-
dion za Lužánkami. Je na čase, aby
Kometa teď byla tahounem ve snaze
postavit ho právě tam.

Co bude nový stadion znamenat
pro klub?
Nebyl by to jen přínos pro Kometu
daný navýšením kapacity. Znamena-
lo by to krok kupředu pro celý br-
něnský sport. Nynější DRFG Arena
byla zrekonstruována kvůli mistrov-
ství světa v basketbalu. A myslím si,
že tato hala může být předurčená
pro veškeré míčové sporty – nejen
basketbal, ale i volejbal, florbal. Ob-
rovsky by se zvedl jejich potenciál
v Brně. Mohli by lépe pracovat s fa-
noušky, s dětmi, vychovávat si je.
Když začala Kometa hrát extraligu,
zvedla se poptávka po přípravce
dětí. Dnes jich hokej hraje v Brně
dvakrát tolik. — Lukáš Valášek

Nový domov pro Kometu
MF DNES získala plány nového hokejového stadionu za Lužánkami. Stát může už za tři roky

Zábranský: Nastal čas. Máme
kolem sebe špičkové partnery


