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Abstrakt: 
Cílem bakalářské práce je rozvinout architektonickou studii rozšiřující historický areál 

městských lázní v Brně Zábrdovicích o novostavbu krytého plaveckého bazénu. Zadaná parcela 

je situována při ulici Zábrdovické v těsném blízkosti funkcionalistického objektu zimních lázní. 

Navrhovaná budova reaguje na tento objekt jednoduchostí kompozičního a tvarového řešení. 

Celá budova se skládá ze dvou kompozičních hmot. První tvoří prosklený válec, který slouží 

jako vstupní hala a hlavní komunikační prostor. Na tuto část je napojen zbytek dvoupatrové 

budovy. Zde se nachází samotná bazénová hala a šatny. Ve druhém nadzemním podlaží je 

restaurace s prostorem pro možné pořádání výstav. Tato část je železobetonová s vnější omítkou 

bílé barvy, která podtrhuje čistotu a jednoduchost celé stavby. Budova je kompletně 

podsklepená a nachází se zde potřebné technologie pro úpravu vody a vzduchu.  

 

Klíčová slova: 
Krytý bazén, Brno, Zábrdovice, prosklená fasáda, kombinovaný monolitický systém, lepené 

vazníky, restaurace, železobetonové schodiště, bezrámové zasklení, spojovací mostek 

 

Abstract:  
The purpose of the bachelor thesis is to develop an architectural study expanding the historical 

areal of the urban spa in Brno-Zábrdovice with new building of indoor swimming pool. The 

assigned building site is located on the Zábrdovická street in close neighborhood to the 

functionalist object of the winter spa. The projected building responds to this object with 

simplicity of composition and shape solution. The whole building is consisted of two 

compositional forms. The first is glazed cylinder, which is used as the entrance hall and the main 

communication space. To this part is connected the rest of the two-storey building. In this part 

is a hall with a swimming pool and changing rooms. On the second floor is restaurant with the 

space for organization of exhibitions. This reinforced concrete section has white facade, which 

emphasizes the purity and simplicity of the whole building. The building has a fully basement 

and there are a necessary technologies for water and air regulation. 

 

Keywords:  
Indoor swimming pool, Brno, Zábrdovice, glass facade, monolithic combined support systém, 

glued trusses, restaurant, reinforced concrete staircase, frameless glazing, connecting bridge 
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Úvod  
  

Tématem bakalářské práce je návrh veřejného krytého bazénu, který by rozšířil nabídku služeb 

městských lázní v Brně Zábrdovicích. Parcela se nachází v těsné blízkosti historického 

funkcionalistického objektu zimních lázní z roku 1932.  

Tato kritéria měla zásadní vliv na celý bakalářský projekt, a to především na funkční, tvarové 

a materiálové řešení. Má snaha směřovala ke kompoziční souhře obou objektů a zároveň 

k vytvoření zcela funkčního celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Část dokumentu:  

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

  

 Název stavby: NOVOSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU 

 

Číslo parcely: 1143, 1144 

 

 Katastrální území: Brno – Zábrdovice [610704] 

 Město/obec: Brno 

 Stavební úřad: Brno - sever 

 Účel stavby: Občanská vybavenost 

 Charakter stavby: Novostavba veřejného krytého bazénu 

 

 

 Stavebník: Statutární město Brno - Dominikánské náměstí 196/1,  

   Brno-město,   

   601 67 Brno 

                                                       

 Autor: David Hostinský  

  Turgeněvova 22, 618 00 Brno 

  

 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby:   Krytý bazén 

Stupeň PD:  DSP 

Číslo parcely:   1143, 1144 

Katastrální území:  Brno - Zábrdovice [610704] 

Obec:    Brno 

Stavební úřad:  Brno - sever 

Účel stavby:   Občanská vybavenost  

Charakter stavby:        Novostavba  

Způsob provedení: Dodavatelsky 

Dotčené pozemky: 1143, 1144 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/žadatel:  Statutární město Brno - Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,   

               601 67 Brno 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant:  David Hostinský  

 Turgeněvova 22, 618 00 Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Projekt je řešen na parcelách v katastru městské části Brno Zábrdovice. Bude sloužit jako 

rozšíření sportovních a relaxačních služeb městských lázní Brno.  

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a)   Rozsah řešeného území; dosavadní využití a zastavěnost území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích    

Objekt krytého bazénu je navržen na parcelách číslo 1143 a 1144, které se nachází v obci Brno. 

Jedná se o pozemek na 2 parcelách vedle stávající budovy zimních lázní a koupaliště na ulici 

Zábrdovické. Pozemek je rovný, má tvar obdélníku s jednou zkosenou stranou (strany cca 41 

m a 85 m), celková plocha je dle LV 3481,3 m2. Doposud byl pozemek využíván jako rekreační 

plocha pro přilehlé koupaliště. 

Kratší zkosenou stranou pozemek přiléhá k místní komunikaci, ze které již existuje vjezd 

na pozemek. V místní komunikaci se nachází splašková kanalizace, podzemní vedení NN 

a vodovod, ze kterých budou na pozemek stavebníka vedeny odbočky s připojovací šachtou.  

Přístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace. V době výstavby bude 

k dispozici voda i elektrická energie. 

 

b)   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Dotčené parcely se nenachází v žádné ochranné zóně ani v záplavovém území. Způsob využití 

pozemku je v současné době sportoviště a rekreační plocha. Parcely jsou tedy vhodné 

pro novostavbu veřejného krytého bazénu. 

 

c)   Údaje o odtokových poměrech 

Na stavebních parcelách se nenachází žádné povrchové vodní toky. Cca 600 m západně 

od pozemku protéká řeka Svitava, ale území se nenachází v záplavové zóně. Pomocí 

geodetického průzkumu byla zjištěna propustná zemina. Hladina spodní vody se nachází 

přibližně 2 metry pod úrovní základové spáry. 

 

d)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Charakter stavby splňuje požadavky územního plánu. 

 

e)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Charakter stavby splňuje požadavky územního plánu. 

 

f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s příslušnými vyhláškami, z materiálů, které mají řádné atesty. 

Ty budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených zkouškách atd. 

 

g)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, které jsou obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části 

dokumentace, budou v následujících stupních projektu respektovány a stavbou dodrženy. 



 

h)   Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou nutná žádná úlevová řešení. 

 

i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

K projektu krytého bazénu náleží také zhotovení parkoviště pro 41 osobních automobilů.  

 

j)   Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Veřejná komunikace na parcele číslo 1161/2 – příjezdová komunikace na staveniště. Sousední 

parcela 1139/5, která nemá využití a 1161/8, která slouží jako parkoviště a komunikace pro pěší 

k sousední budově zimních lázní. 

 

A. 4  ÚDAJE O STAVBĚ 

a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu veřejného plaveckého bazénu. 

 

b)   Účel užívání stavby 

Objekt spadá do občanské vybavenosti – sportovní a rekreační využití. 

 

c)   Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena podle standardních statických předpisů a je navržena jako stavba trvalá. 

Plánovaná životnost stavby je minimálně 50 let. 

 

d)   Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není vedena jako kulturní památka a nepodléhá žádným ochranným opatřením. 

 

e)   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena podle současných a platných vyhlášek a norem. Dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov byly navrženy a vyhodnoceny obvodové konstrukce objektu včetně detailů 

napojení jednotlivých konstrukcí. Dále byly posouzeny a vyhodnoceny prosklené fasády 

s nosným hliníkovým systémem Heroal u bazénové haly. Fasáda byla hodnocena na hodnotu 

teplotního faktoru pomocí teploty rosného bodu v oblasti distančního rámečku (Chromatech 

Plus). Všechny posudky vyhověly. 

Objekt je navržen jako bezbariérový se sociálními zařízeními pro imobilní. Pro vertikální 

přesun slouží výtah s kabinou o poloměru 1400 mm. K navrženému objektu patří parkoviště se 

čtyřmi místy pro stání osob ZTP. 

 

 

f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

V projektu nebyly řešeny žádné požadavky dotčených orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ke stavbě se nevztahují žádná úlevová řešení nebo výjimky. 

 



 

h)   Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Objekt veřejného krytého bazénu je navržen pro kapacitu 500 návštěvníků denně a pro 

maximální aktuální kapacitu 180 návštěvníků. Plánovaná otevřenost pro veřejnost je zhruba 

360 dní v roce (kromě 24.12., 25.12., 1.1. a plánovaných dvou technických dnů pro výměnu 

bazénové vody a servisní kontrolu bazénové technologie).  

Zastavěná plocha objektu – 936 m2 

Obestavěný prostor - 12 465 m3 

Užitná plocha – 2 465 m2 

Zpevněný povrch (parkoviště a obslužná cesta) = 1 150 m2 

 

Objekt obsahuje bazénovou halu o ploše 553 m2, kde se nachází plavecký bazén délky 

20 m a vířivý bazének o ploše 28,9 m2. Dále je součástí bazénové haly galerie s lehátky pro 

odpočinek, finská sauna, místnost plavčíka, sklad a technická místnost. 

Zaměstnanecká obsluha bazénu je plánovaná na 10 pracovníků rozdělených do dvou 

pracovních směn. 

 

i)   Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Krytý bazén 

Podlahová plocha A =2 465 m2 

Zpevněný povrch 

Plocha A = 1 150 m2 

Vzhledem k charakteru stavby je u krytého bazénu nutné počítat s vyššími nároky na spotřebu 

vody a její ohřev. Objekt bude vytápěn dvěma stojatými výměníky pára-voda. Toto řešení je 

výhodné vzhledem k blízkému vedení parovodu na vedlejším pozemku.  

Dále byly navrženy 2 jednotky pro zpětné získávání tepla z odpadní šedé vody, které budou 

pomáhat předehřívat přívodní studenou vodu do objektu. Tento navržený systém by mohl 

ušetřit 60 – 70 % veškeré energie na ohřev vody v objektu.  

Dále jsou navrženy rekuperační jednotky vzduchotechniky s předpokládanou účinností kolem 

80 %.  

Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně 

znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí 

v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány. Výstavba a stavební práce budou 

probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. V objektu budou 

skladovány chemikálie pro úpravu bazénové vody. Tyto chemikálie budou skladovány 

ve zvláštních prostorách a jejich skladování bude podřízeno platným vyhláškám a regulím. 

j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení stavby: březen 2014 

Ukončení stavby: březen 2016 

  

 

 

 

 

 



 

k)   Orientační náklady stavby 

Krytý bazén 

Obestavěný prostor = cca 12 465 m3 

Cena za m3 = 12 000,- Kč/m3  

12 000 x 12 465 = 149 580 000,- Kč 

Zpevněný povrch 

Plocha = 1 150 m2 

Cena za m2 = 2.000,- Kč/m2 

1 150 x 2.000 = 2 300 000,- Kč 

Vedení sítí na parcele  

500 000 Kč 

Terénní úpravy 

2 200 000 Kč 

Celková cena stavby 

149 580 000 + 2 300 000+ 500 000 + 2 200 000= 154 580 000,- Kč 

 

Uvedená cena je orientační a slouží pouze pro informaci stavebnímu úřadu. 

 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

- SO 01 – Krytý bazén 

- SO 02 – Obslužná komunikace 

- SO 03 – Parkoviště  

- SO 04 – Vydlážděná plocha před vstupem 

- SO 05 – Chodník 

- SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace  

- SO 07 – Přípojka podzemního vedení NN 

- SO 08 – Přípojka vodovodu 

- SO 09 – Přípojka parovodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6. února 2014 

 

   

Vypracoval: David Hostinský



 

  

 Část dokumentu:  

B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

  

 Název stavby: NOVOSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU 

 

Číslo parcely: 1143, 1144 

 

 Katastrální území: Brno – Zábrdovice [610704] 

 Město/obec: Brno 

 Stavební úřad: Brno - sever 

 Účel stavby: Občanská vybavenost 

 Charakter stavby: Novostavba veřejného krytého bazénu 

 

 

 Stavebník: Statutární město Brno - Dominikánské náměstí 196/1, 

Brno-město,  601 67 Brno 

                                                       

 Autor: David Hostinský  

  Turgeněvova 22, 618 00 Brno 

  

 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pro zamýšlený záměr je staveniště vhodné. Dle urbanistického plánu jsou zde vyčleněny 

plochy pro sport a rekreaci. Pozemek se nenachází v žádné ochranné zóně a není zatížen 

předchozí stavbou. Pozemek je zcela rovný. Základové podmínky jsou příznivé, propustná 

ulehlá písčitá půda S3. Hladina podzemní vody byla hydrogeologickým průzkumem zjištěná 

ve hloubce 2 m pod úrovní základové spáry. Na pozemku se nachází pár vzrostlejších stromů, 

na které se však nevztahují žádná ochranná opatření. Většinu pozemku pokrývají traviny 

a křoviny. Založení budovy na pozemku je určeno jako jednoduché. 

 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum jako základovou půdu určil neměnící propustné ulehlé písky S3. 

Hydrogeologický průzkum určil hladinu spodní vody 2 m pod úrovní plánované základové 

spáry.  Založení budovy na pozemku je určeno jako jednoduché. V lokalitě se nenachází žádné 

historické naleziště. V případě nálezu archeologických památek budou kontaktovány 

příslušné památkové ústavy. Radonový průzkum provedený firmou Radontest odhalil střední 

riziko výskytu radonu. 

Oblast byla během II. světové války bombardována, proto musí být věnována zvýšená 

pozornost výkopovým pracím. Hrozí zvýšené riziko nálezu trhavin. 

 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě navrhované stavby se žádná ochranná ani jiná bezpečnostní zóna nenachází. 

V souvislosti s umístěním žádné ochranné pásmo nevzniká. 

  

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nachází v blízkosti řeky Svitavy. Vzdušná vzdálenost je cca 600 m. Nejedná se 

však o záplavové území.  

V oblasti pozemku ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádné těžební práce a ani zde 

v minulosti nebyla prováděna žádná důlní činnost.  

 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Jedná se o nevýrobní objekt. V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně 

znečišťoval svoje okolí škodlivinami. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí 

v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány. Výstavba a stavební práce budou 

probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Objekt nebude 

zdrojem žádných zdraví ohrožujících ani životnímu prostředí škodících látek. 

 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba se nachází na zelené louce, takže nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Na pozemku se nachází pár vzrostlejších stromů, které však nepodléhají žádným ochranným 

předpisům a budou pro účel stavby vykáceny.  

 

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek neplní funkci lesa. Z pozemku bude provedena skrývka ornice a odvezena 

na mezideponii k tomu určenou. 



 

h)  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Pro dopravní napojení objektu, a to především parkoviště, bude využito stávajícího vjezdu 

na pozemek z ulice Zábrdovické. V místní komunikaci se nachází splašková kanalizace, 

podzemní vedení NN a vodovod, ze kterých budou na pozemek stavebníka vedeny odbočky 

s připojovací šachtou. Další přípojka bude provedena na stávající nadzemní parovodní vedení, 

které je situováno na parcele č. 1141.   

 

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými pracemi 

nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu veřejného krytého bazénu. Budova je 

funkčně rozdělena do čtyř částí. Vstupní a zároveň hlavní komunikační prostor tvoří kruhová 

prosklená hala.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází samotný bazén o rozměrech 20 m x 12,5 m, vířivý 

bazének o ploše 28,9 m2, finská sauna a příslušenství v podobě pokladen, šaten, sprch a dalších 

nezbytných místností.   

V druhém nadzemním podlaží se nachází prostor restaurace s plochou pro možné pořádání 

výstav. Dále je zde situováno zázemí k restauraci a administrativní prostory. 

Poslední částí objektu je podzemní podlaží, které je pod celou budovou. Zde se nachází 

kompletní technologické vybavení pro úpravu vody, vytápění a vzduchotechniku. 

Objekt veřejného krytého bazénu je navržen pro kapacitu 500 návštěvníků denně a pro 

maximální aktuální kapacitu 180 návštěvníků. Plánovaná otevřenost pro veřejnost je zhruba 

360 dní v roce (kromě 24.12., 25.12., 1.1. a plánovaných dvou technických dnů pro výměnu 

bazénové vody a servisní kontrolu bazénové technologie).  

Zastavěná plocha objektu – 936 m2 

Obestavěný prostor - 12 465 m3 

Užitná plocha – 2 465 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek pro navrhovanou novostavbu je součástí areálu městských lázní. Je situován 

v městské části Brno - Zábrdovice. Konkrétně se nachází na ulici Zábrdovická, která je jednou 

z hlavních komunikací k centru Brna. Letní využití lázní je stále funkční, ale pouze v rámci 

venkovních bazénů a budovy šaten. Okolní zástavbu tvoří bytové domy, výrobní haly 

a obchody. V těsné blízkosti východního kraje pozemku prochází frekventovaný vlakový 

koridor, který negativně ovlivňuje hluk v okolí. K této straně je proto situována zeď bazénu, 

která je téměř bez oken a parkoviště pro 41 vozidel. Další parkovací stání jsou před budovou 

zimních lázní, především pak bezbariérová stání. Krytý bazén tvoří společně s letními 

a zimními lázněmi jeden areál, který má jediný vjezd a to přímo z ulice Zábrdovická. 

Situováním a umístěním stavby jsou splněny všechny požadavky pro územní regulaci 

a zachování urbanisticky závazných principů. Osazením stavby jsou rovněž dodrženy všechny 

obecné požadavky vyplývající z obecných technických požadavků na stavby. Umístění 

a realizace stavby je v souladu s územním plánem i cíli a záměry územního plánování. 

Zastavěná plocha stavby krytého bazénu je celkem 926 m2, zpevněné plochy tvoří 1 150 m2, 

obestavěný prostor stavby činí celkem 12 465 m3. Výška atiky střechy nad 2.NP od úrovně 

podlahy v 1.NP a tím i nejvyšší bod budovy je +9,650m. 



 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt bazénové haly je rozšířením funkcí stávajícího areálu městských lázní, především pak 

budovy zimních lázní, která byla postavena ve funkcionalistickém stylu. Tvarové 

a kompoziční řešení se inspiruje jednoduchostí kompozičních hmot, avšak jako kontrast jsou 

zde použity křivky místo rovných linek. To se projevilo převážně na vstupní válcovité hale 

a na východní stěně, která je zaoblená a rozšiřuje tak prostor pro bazénovou halu. Celková 

forma pak připomíná ulitu či vodní vlnu. 

Celá budova se skládá ze dvou kompozičních hmot. První je prosklený válec, který slouží jako 

vstupní hala a hlavní komunikační prostor. Na tuto část potom navazuje zbytek budovy. 

Západní stěna je rovná a navazuje na halu téměř jako tečna. Vzdálenější polovina stěny je 

tvořena prosklenou fasádou, díky níž je v bazénové hale dostatek světla. Naproti tomu 

východní stěna je zakřivena a postupně tak rozšiřuje budovu. Severní stěna je potom zkosená 

a zcela bez otvorů. 

Vstupní halu tvoří ocelová konstrukce viditelná přes skleněné opláštění. Ocelová konstrukce 

slouží také pro uchycení vnitřních vertikálních žaluzií, které v letních měsících chrání halu 

před přehříváním.  

Zbytek budovy je železobetonový s vnějším zateplovacím systémem pokrytým omítkou bílé 

barvy. Celá budova tak působí čistým a jednoduchým dojmem. 

  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti pro sport a relaxaci. Stavba integruje funkci veřejné 

plovárny s přidruženými službami jako je sauna a občerstvení.  

Tomuto účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby. V navrhované 

stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérová. Na parkovišti jsou 

vyhrazena 4 parkovací místa pro osoby těžce pohybově postižené. Sklony venkovních ploch 

jsou maximálně 5%. Přístup do všech prostor stavby je umožněn po vodorovných 

komunikacích s převýšením max. 20 mm, včetně vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží bazénu 

jsou přístupná pomocí výtahu, který splňuje rozměry pro bezbariérové užívání. Budova je 

vybavena bezbariérovými záchodovými kabinami. 

Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení pro osoby s omezenou schopností 

orientace.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré podlahy v mokrých prostorách musí mít protiskluzný povrch. Na bezpečnost plavců 

dohlíží plavčík ze svého stanoviště. 

Objekt také skladuje různé chemikálie k úpravně vody, především chlor. Jeho skladování 

podléhá přísným regulím a vyhláškám omezujících případnou havárii a následný únik chloru. 

Skladovací prostory jsou všechny nuceně větrány. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

Budova veřejného plaveckého krytého bazénu je dvoupatrová s jedním podzemním podlažím. 

Budova je kompletně podsklepena a založena na základové desce. Základová jáma bude 

nejdříve vybetonována 150 mm tlustou vrstvou prostého betonu kvůli vyrovnání a zpevnění 

podkladu. Tato vrstva bude zároveň sloužit jako podklad pro položení hydroizolace. 



 

Na hydroizolaci se provede samotná základová deska v tloušťce 500 mm. Na základovou 

desku poté navazuje nosný systém. 

Ten je monolitický železobetonový kombinovaný obousměrný, tvořený železobetonovými 

stěnami a sloupy z betonu C25/30 a výztuží 10 505 (R).  

Stropní konstrukce jsou rovněž monolitické železobetonové doplněné o skryté a viditelné 

průvlaky v částech skeletového systému. Obvodový plášť budovy je zateplen minerální vatou 

Isover Fassil, na kterou je následně provedena omítka. Obálku budovy uzavírá střešní 

konstrukce, jejíž nosná část je tvořena dřevěnými lepenými lamelovými vazníky GL36. 

Střešní plášť je pak tvořen záklopem z OSB desek, zateplením z pěnového skla Foamglass 

a hydroizolací z asfaltových pásů. Část střešní konstrukce je podepřena namísto obvodovou 

stěnou sloupy z lepeného lamelového dřeva GL36. Všechny dřevěné prvky jsou připevněny 

ocelovými spojovacími prostředky.  

Samostatnou konstrukcí je potom nosný systém proskleného tubusu tvořící vstupní halu. 

Jedná se o systém ocelového skeletu skládajícího se ze sloupů a nosníků. Sloupy jsou 

uspořádány do 2 kruhů. Vnějšího a vnitřního. Tyto kruhy jsou dále zpevněny obvodovými 

nosníky a navzájem propojeny rovnými nosníky. Na nich jsou umístěné stropní desky 

potažmo schodiště. Vnitřní sloupový systém navíc slouží jako výtahová šachta.  

Příjezd na pozemek je řešen z obousměrné obslužné ulice Zábrdovická. K objektu také patří 

parkovací plocha se 41 stáními pro osobní automobily. 

 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

- zemní práce: 

Na začátku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm, minimálně 1 m přes obrys 

základové jámy a v místech budoucích terénních úprav. Ornice bude skladována 

na mezideponii v severní části pozemku investora a použita pro konečné úpravy v závěru 

výstavby. 

Základové podmínky byly dle kopané sondy určeny jako zemina písčitá ulehlá S3  

a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 225 kPa. Základová zemina je v celém 

pozemku stejná, neměnná. Konstrukce objektu je náročná. Objekt spadá do 2. geotechnické 

kategorie. Při provádění výkopových prací je nutno ověřit návrhové předpoklady. 

Základová jáma bude vykopána v zemině těžitelnosti tř. 3. Její hloubka bude na úrovni -5,000. 

Základová spára bude pouze začištěna. Zajištění stěn výkopů bude svahováním ve sklonu 

1:0,7. Na západní straně výkopu se z důvodů nedostatku místa zhotoví betonové pažení 

uchycené plovoucími betonovými kotvami. Pažení bude osazeno min. 1,5 m pod úroveň 

stavební jámy. Část zeminy z výkopů bude použita po dokončení stavby k zásypům a terénním 

úpravám. Zbylá část zeminy bude uskladněna na skládce k tomu určené. Zásypy výkopů 

kolem objektu budou hutněny po max. 300 mm vrstvách na min. 0,225 MPa (100% charakteru 

původní zeminy). 

Dále se provede výkop pro uložení ležaté kanalizace a výkopy pro realizaci ostatních přípojek 

na inženýrské sítě. Přejímku základové spáry musí potvrdit zápisem oprávněná osoba 

autorizovaného statika.  

 

 - betonáž základových pasů a desky: 

Základová jáma bude nejdříve vybetonována 150 mm tlustou vrstvou prostého betonu C25/30 

kvůli vyrovnání a zpevnění podkladu. Tato vrstva bude zároveň sloužit jako podklad pro 

položení hydroizolace Bitagit AL Radon. Na hydroizolaci se provede samotná základová 

deska v tloušťce 500 mm a to z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou výztuží 10 505 (R). 

 

 



 

 - izolace proti zemní vlhkosti a vodě: 

Na vyzrálou betonovou vrstvu pod samotnou základovou deskou se provede nátěr asfaltovou 

penetrací a na ni po vyschnutí pokládka vlastního hydroizolačního souvrství s přeložením 

minimálně 0,25 m. Rovina vodorovné spáry izolace proti zemní vlhkosti a vodě musí být 

provedena vytažením a přehnutím izolačních pásů (natavením na obvodové konstrukce stavby 

směrem nad úroveň podlahy v 1.NP) tak, aby nemohlo dojít k průniku vlhkosti a vody z okolí.  

Použije se hydroizolační folie s vloženou protiradonovou hliníkovou vrstvou (Bitagit AL 

Radon). Hydroizolační vrstva musí být provedena jako spojitá vrstva, celistvě a voděodolně.  

 

 - svislé konstrukce: 

Nosný systém je monolitický železobetonový kombinovaný obousměrný, tvořený 

železobetonovými stěnami z betonu C25/30 a výztuží 10 505 (R). Stěny budou vyhotoveny 

v šířkách 400, 300, 200 a 150 mm dle výkresové dokumentace. Šířka 400 mm bude použita 

pro obvodové stěny. Stěnový systém je v některých částech objektu doplněn o monolitické 

železobetonové sloupy 300/300 mm s minimálním krytím výztuže 20 mm. 

Vstupní hala bude tvořena ocelovou konstrukcí spojenou s ŽB systémem. 

Na vnitřní příčky budou použity přesné tvárnice YTONG v tloušťkách 50, 100 a 150 mm. 

Zdivo bude zděno na maltu dle technologických podkladů výrobce s použitím všech doplňků. 

 

 - vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické v tloušťkách určených výpočtem. 

Beton bude C25/30 a výztuž je navržena 10 505 (R). 

Nad otvory ve vnitřních příčkách jsou použity překlady YTONG, dle katalogu pro jednotlivé 

otvory a šířky, s uložením min. 100 mm. 

 

 - tesařské konstrukce: 

Tesařské práce se týkají výhradně nosné konstrukce zastřešení objektu. Nosnou konstrukci 

střechy nad budovou, kromě vstupní haly, tvoří dřevěné lepené lamelové vazníky GL36 

o průřezu 1050x400 mm. Střešní plášť je pak tvořen záklopem z OSB desek, zateplením 

z pěnového skla Foamglass T4 + tloušťky 280 mm a hydroizolací z asfaltových pásů. Kvůli 

použití prosklené fasády v bazénové hale jsou vodorovné lepené vazníky vyneseny pomocí 

sloupů z téhož materiálu a o průřezu 400x400 mm. 

 

 - konstrukce sádrokartonářské: 

Podhledy stropů a některé vnitřní příčky budou řešeny v sádrokartonovém systému SDK 

deskami upevněnými na nosné hliníkové profily s využitím protipožárního sádrokartonových 

desek. Rastr nosičů sádrokartonového podhledu se připevní na konstrukce stropů a dřevěných 

lepených vazníků speciálními závěsy k tomuto účelu vyráběnými. V prostorách WC, předsíní 

WC, umývárně, úklidové místnosti a dalších vlhkých prostorách se SDK podhledy zhotoví ze 

sádrokartonových desek odolných vůči vodě a vlhkosti.  

 

 - konstrukce zámečnické a atypické zámečnické výrobky: 

Jedná se především o nosnou konstrukci vstupní haly tvořenou ocelovými sloupy a vazníky. 

Dále jsou zámečnicky zpracovaná zábradlí u všech schodišť a míst, kde hrozí pád z výšky 

větší, než předepisuje norma. Tato zábradlí mohou být doplněna o skleněnou výplň. Dále se 

jedná o prvky spojující a nesoucí dřevěné konstrukční prvky. 

 

 



 

 - konstrukce truhlářské: 

Truhlářsky jsou zpracované především převlékací kabinky v prostorách šaten. Dále pak 

obložení finské sauny, některé vnitřní parapety oken a interiérové dveře v prostorách 

restaurace a administrativy.  

 

 - střešní plášť: 

Nosnou konstrukci střechy nad vstupní halou tvoří ocelové vazníky, na kterých je uložena 

monolitická železobetonová stropní deska. Nosnou konstrukci střechy nad zbytkem budovy 

tvoří dřevěné lepené lamelové vazníky GL36. Střešní plášť je pak tvořen záklopem z OSB 

desek, zateplením z pěnového skla Foamglass T4 + tloušťky 280 mm a hydroizolací 

z asfaltových pásů. 

 

 - tepelné izolace stěn, podlah a podhledů: 

Do podlah je vložen tužený pěnový polystyrén podlahový minimálně tloušťky 100 mm. Stěny 

obvodového pláště se zateplí pásy minerální vaty Isover Fassil tl. 150 mm. Soklová část domu 

bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu tloušťky 100 mm, které se osadí 

minimálně 0,8 m pod úroveň upraveného terénu po celém obvodu domu. Výplně oken a dveří 

se provedou jako tepelně izolující, skla budou čirá, provedená jako izolační trojsklo s výplní 

inertního plynu. 

 

 - obklady: 

Dle prováděcích výkresů jsou určena místa, kde bude proveden obklad stěn do různých výšek. 

Jedná se především o bazénovou halu a provozy s ní spojené, jako jsou šatny, místo plavčíka, 

sprchy a WC. Dále se jedná o místnosti spojené s přípravnou restaurace.  

Většina podlah v budově bude dokončena keramickou dlažbou. V prostorách bazénové haly 

bude použita keramická dlažba s protiskluznou povrchovou úpravou. 

Keramické obklady budou upřesněny investorem stavby před prováděním. Keramické 

obklady budou doplněny plastovými ukončovacími profily. 

 - konstrukce klempířské: 

Veškeré klempířské prvky – oplechování atiky, vnější parapety, plechová fasáda spojovacího 

mostku, budou zhotoveny z titanzinkového plechu.  

 

 - výplně otvorů: 

Okna jsou opatřena okenními křídly osazenými v hliníkových rámech s tepelně izolačním 

trojsklem. Interiérové dveře jsou osazeny hliníkovým dveřním křídlem v ocelové zárubni 

případně v obložkové zárubni z hliníku. Některé z interiérových dveří jsou částečně prosklené 

pro lepší orientaci v objektu. Dále bude v části bazénové haly zhotovena prosklená fasáda 

hliníkovým systémem Heroal. 

 

 - nátěry: 

Veškeré dřevěné konstrukce jsou doplněny ochrannými nátěry proti dřevokaznému hmyzu 

a houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokončeny základním a vrchním nátěrem.  

 

 - úpravy povrchů:  

Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné štukové, pod obklady jako vápenocementové. 

Povrchy vnitřních stěn opatřených omítkami se dokončí vnitřními nátěry, případně 

keramickým obkladem.  



 

Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se předpokládá 

oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „stavebního povolení“ 

místně příslušným stavebním úřadem.  

 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Projekt řeší jednoduchou stavbu veřejného krytého plaveckého bazénu. Jeho konstrukce je 

navržena jako kombinovaný systém příčných a obvodových nosných stěn, který vynáší boční 

části objektu (vstupní a saunový svět) zastropený předpjatými panely Spiroll. Prostřední část 

tvoří podélné zdi v oblasti šaten. Samotnou bazénovou halu tvoří dřevěné a betonové sloupy 

vynášející dřevěné lepené vazníky. Střecha je plochá jednoplášťová se sklonem 2%. 

Návrh je proveden tak, aby nedošlo k žádnému poškození, narušení stability, či nežádoucímu 

přetvoření. 

Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanovených v §9 vyhlášky 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou 

navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu plánované 

životnosti stavby vyhovovaly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení 

i nepříznivým vlivům prostředí, a to předvídatelným i mimořádným zatížením, která se mohou 

běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.   

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  Technické řešení 

Jedná se o objekt krytého bazénu, který ke svému provozu potřebuje speciální technologii 

bazénové vody. Technologie bazénové vody se nachází v podzemním podlaží a obsahuje 

pískové filtry, čerpadla, dávkovací zařízení chlóru, systém kontroly kvality vody a podobně. 

Pro šetření energiemi jsou navrženy 2 jednotky zpětného získávání tepla z odpadní šedé vody 

(voda ze sprch a bazénová voda). 

 

b)  Výčet technických a technologických zařízení 

Celý objekt je opatřen nuceným větrání vzduchotechnickými jednotkami. Jednotky VZT 

obsahují rekuperační jednotky o předpokládané účinnosti 80 %. 

Kvůli svému charakteru stavby – krytý bazén, obsahuje objekt ve svém podzemním podlaží 

technologii na úpravu bazénové vody, jejíž součástí jsou navržené prvky:  

-  akumulační jímka 

-  lapače hrubých mechanických nečistot 

-  cirkulační čerpadla 

-  koagulační filtrace 

-  temperace vody 

-  hygienické zabezpečení vody 

-  korekce pH vody 

-  odstraňování pravých roztoků 

-  výměnný systém vody v bazénu 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování  

nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně či kouře 

ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, 

umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany.  

Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 

dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení.  



 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně 

dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto 

konstrukcí.  

Celá stavba je tepelně izolovaná se zvýšenou pozorností na tepelné mosty. Střešní plášť 

obsahuje 280 mm pěnoskla Foamglass T4 +.  

Obvodové svislé konstrukce obsahují 150 mm tepelné izolace. Zdi v kontaktu se zeminou 

mají 100 Isover Fassil a obvodové zdi v kontaktu se vzduchem mají 150 Isover Fassil. 

Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu. Konstrukce jsou 

vyhovující.  

 

b) Energetická náročnost stavby 

Celková energetická spotřeba stavby byla výpočtově ověřena a zjištěný tepelný odpor je 

v souladu s doporučenými hodnotami příslušné ČSN.  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Budova využívá jako hlavní zdroje energie páru a elektrickou energii. Objekt tedy nevyužívá 

žádné alternativní zdroje energie. 

Pro šetření energie jsou navrženy 2 jednotky zpětného získávání tepla z odpadní šedé vody 

(voda ze sprch a bazénová voda) a jednotky VZT obsahují rekuperační jednotky 

o předpokládané účinnosti 80 %. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Provedení krytého bazénu odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Především se jedná o §10 – všeobecné požadavky pro 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, § 11 – denní a umělé 

osvětlení, větrání a vytápění, §13 – proslunění.  

Stavba má navrženou povlakovou izolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 

vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Povlaková hydroizolace slouží i jako ochrana před 

pronikáním radonu do objektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu krytého plaveckého bazénu, budou se účinky 

na životní prostředí minimalizovat dodržováním veškerých platných pravidel a vyhlášek.  

Při provozu bazénu můžou vzniknout nechtěné chemické odpadní látky. Veškeré takové 

znečištění bude likvidováno podle platných pravidel a vyhlášek. 

Likvidace splaškových a dešťových vod bude řešeno napojením na místní jednotnou 

kanalizační síť. 

Stavba bude probíhat v době od 7 do 21 hodin. Stavební firma a investor zajistí čistotu 

komunikací v okolí stavby. Sociální zázemí pracovníkům zajistí stavební buňka, případně 

zázemí v objektu. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován dle platných předpisů a dle 

Zákona o odpadech v souladu s §14 zák.185/2001Sb.  

 

 

 

 



 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Průzkum na radon provedený firmou Radon test odhalil střední riziko výskytu radonu. 

Součástí hydroizolačního souvrství u základů stavby a veškeré spodní stavby je i asfaltový 

pás s hliníkovou vložkou Bitumax Al S40. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Projekt neřeší ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné technologické 

zařízení, které by mohly způsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné opatření 

vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. Nejsou zabudovány 

žádné zařízení vytvářející hluk. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt není navržen v záplavové zóně, proto nejsou řešena žádná protipovodňová opatření. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

K navrhované stavbě veřejného plaveckého bazénu přibude vybudování staveb zařízení 

technické infrastruktury – přípojky parovodu napojené na stávající nadzemní parovodní 

vedení, přípojka elektrické energie napojené na stávající distribuční kabeláž elektrické NN 

a dále přípojka splaškové kanalizace napojená na jednotnou kanalizační síť, zasakovací drenáž 

dešťových vod s bezpečnostním přepadem zaústěným do stávající jednotné kanalizace obce 

a dále vybudování přípojky vody napojené na stávající řad obecního vodovodu.  

Napojovacím místem pro přípojku elektrické energie NN, pro přípojku vody a pro přípojku 

kanalizace je plocha veřejného prostranství směrem k ulici Zábrdovické, kudy řád jednotné 

kanalizace, obecní vodovodní řád i distribuční kabeláž elektrické energie NN prochází.  

Napojení plynovodní přípojky na nadzemní plynovod je na sousedním pozemku na východ 

od stavební parcely. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické parametry přípojek jsou 

řešeny v samostatném projektu a jsou součástí výkresu situace.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Pro napojení objektu a přilehlého parkoviště SO03 pro 41 osobních automobilů se využije 

stávajícího vjezdu na pozemek z ulice Zábrdovická. Bude třeba provést napojení na parkoviště 

SO 03 obslužnou komunikací SO 02. 

 

 

 



 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro napojení objektu a přilehlého parkoviště se využije stávajícího vjezdu na pozemek z ulice 

Zábrdovická. Bude třeba provést napojení na parkoviště SO 03 obslužnou komunikací SO 02. 

c) Doprava v klidu 

Součástí projektu je i vybudování parkoviště SO 03 pro 41 osobních automobilů. Zároveň 

bude využito stávající parkoviště na parcele č. 1161/8 a to především pro osoby imobilní. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem parkoviště u bazénu jsou navrženy chodníky. Šířky minimálně 1,2 m a podélným 

maximálním sklonem 5 %. Před hlavním vchodem bude také osazen stojan na kola. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Příjezdové a parkovací plochy budou vyasfaltovány. Podkladem budou vrstvy zhutněného 

násypu. Přístupové plochy pro pěší se zpevní betonovou zámkovou dlažbou DIO 22/11/6  

tl. 60 mm. Dlažba bude ukládána do kladecí vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm tl. 20 mm. 

Podkladem budou vrstvy betonu a zhutněného násypu. Před zahájením prací je nutno zhutnit 

stávající zeminu. Po dokončení pokládky se provede zapískování dlažby křemičitým pískem 

fr. 0-2 mm.  

Okapní chodník bude zhotoven vrstvou praného kačírku frakce 16 – 32 mm a bude ohraničen 

betonovým obrubníkem vsazeným do maltového lože. Pod kačírkem bude položena netkaná 

geotextilie.   

Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny listnatými stromy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Veškeré upravené plochy budu zatravněny, popřípadě posypány mulčovací kůrou. V severní 

a jižní části bude vysázeno pár listnatých stromů. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu krytého plaveckého bazénu, budou se účinky 

na životní prostředí minimalizovat dodržováním veškerých platných pravidel a vyhlášek.  

Při provozu bazénu můžou vzniknout nechtěné chemické odpadní látky. Veškeré takové 

znečištění bude likvidováno podle platných pravidel a vyhlášek. 

Likvidace splaškových a dešťových vod bude řešena napojením na místní jednotnou 

kanalizaci. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Na území stavby ani v jejím okolí se nenachází žádné přírodní památky ani jinak chráněné 

přírodní prvky. Snahou stavby bude minimalizovat účinky na životní prostředí dodržováním 

veškerých platných pravidel a vyhlášek. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaný objekt nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

 



 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

K návrhu krytého bazénu se nevztahují žádné zvláštní podmínky. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná další bezpečnostní opatření. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

V souvislosti s navrženou stavbou nejsou navržena žádná opatření pro ochranu obyvatelstva.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie pro stavbu bude odebírána ze stávajících rozvaděčů umístěných 

v prostorách vedlejší budovy zimních lázní. Pro sledování odběru elektrické energie osadí 

zhotovitel na svůj náklad odečtový elektroměr resp. rozvaděč s podružným měřením. 

Voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu vody v prostorách vedlejší budovy 

zimních lázní.  Pro sledování odběru vody pro potřeby realizace stavby osadí zhotovitel 

na svůj náklad odečtový vodoměr v místě napojení úpravny vody. 

Požadavky na jiné energie nejsou známy. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění bude plošné pomocí drenů, které budou vodu odvádět do sběrných studní, odkud 

bude voda odčerpána mimo stavební jámu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravním napojením na staveniště bude stávající areálové komunikace zimních lázní, 

potažmo ulici Zábrdovickou. Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji 

projednán s investorem, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky. Šířka 

vjezdové brány do samotného oploceného prostoru staveniště bude odvozena z obalových 

křivek největšího zvoleného vozidla. Vstup pracovníků stavby na staveniště bude brankou 

umístěnou u vjezdové brány.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k situování stavby uvnitř areálu, při jeho okraji, budou negativní vlivy výstavby 

omezeny na přijatelné minimum. Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí 

vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy 

v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem 

odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně 

eliminovány.  

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti 

staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, 

aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny 

a udržovány. 

 



 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby 

stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 

státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné 

škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet 

důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit 

nebezpečí takových účinků. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště 

bude dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací 

plochy pro předzásobení materiálem. Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude 

zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity 

při stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, 

které budou likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pozemek, na kterém se objekt nachází, je rovný. Od účelu stavby se odvíjí koncepce návrhu 

objektu. Objekt je kompletně podsklepený z důvodu potřeby velkých prostorů pro technologii 

vody, kotelnu, VZT a další. Díky tomuto návrhu bude jednotná úroveň základových spár, 

ale také velké množství vykopané zeminy.  

Na začátku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm, 1 m přes obrys objektu 

a v místech budoucích terénních úprav. Ornice bude skladována na mezideponii v severní 

části pozemku investora a použita pro konečné úpravy v závěru výstavby. 

Základové podmínky byly dle kopané sondy určeny jako zemina písčitá ulehlá S3  

a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 225 kPa. Základová zemina je v celém 

pozemku stejná, neměnná. Konstrukce objektu je náročná. Objekt spadá do 2. geotechnické 

kategorie. Při provádění výkopových prací je nutno ověřit návrhové předpoklady. 

 

Základová jáma bude vykopána v zemině těžitelnosti tř. 3. Její hloubka bude na úrovni -5,000. 

Základová spára bude pouze začištěna. Zajištění stěn výkopů bude svahováním ve sklonu 

1:0,7 a na západní straně výkopu bude z důvodů nedostatku místa zhotoveno betonové pažení 

uchyceno plovoucími betonovými kotvami. Pažení bude osazeno min. 1,5 m pod úroveň 

stavební jámy. Část zeminy z výkopů bude použita po dokončení stavby zásypům a terénním 

úpravám a zbylá část zeminy bude uskladněna na skládce k tomu určené. Zásypy výkopů 

kolem objektu budou hutněny po max. 300 mm vrstvách na min. 0,225 MPa (100% charakteru 

původní zeminy). 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ornice a vykopaná zemina se po dokončení stavby použije k úpravám terénu a přebytek bude 

odvezen na skládku k tomu určenou. 

Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 



 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 

vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Krytý bazén bude realizován na oploceném pozemku – plot bude zhotoven do výše 1,8 m. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat 

stanovené ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou navržena žádné úpravy.  

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy 

nutné řešit žádné dopravní inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 

vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Krytý bazén bude realizován na oploceném pozemku – plot bude zhotoven do výše 1,8 m. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat 

stanovené ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:  březen  2014 

Předpokládané dokončení stavby:  březen 2016 

Lhůta výstavby:    24 měsíců 

 

Realizace stavby se zahájí v březnu výkopovými pracemi. Na ně pak bude následně 

pokračovat zhotovení základových konstrukcí, svislých nosných konstrukcí 1.PP, 

vybetonování bazénových van a zhotovení stropů. Dále budou vybudovány svislé nosné 

konstrukce 1.NP a osazení sloupů v bazénové hale. Dále zhotovení stropů nad 1.NP. 

Vybudování svislých nosných konstrukcí 2.NP, smontování střechy a pokládka střešní 

krytiny. Dále bude pokračovat vybudování příček, výplně otvorů, zhotovení technických sítí 

a zařízení pro úpravu vody v krytém bazénu  a zhotovení omítek a obkladů.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6. února 2014 

 

Vypracoval: 

  

 ………………………………………………  

 David Hostinský



 

 

Závěr:  

 
Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby veřejného krytého bazénu. Prvotní 

koncept projektu byl v zásadě ponechán až do finální podoby návrhu a to i přes veškeré 

technické, dispoziční a konstrukční změny a požadavky v průběhu práce.  

Konečný návrh reaguje svým tvarovým a kompozičním řešením na sousední funkcionalistickou 

budovu zimních lázní a na urbanistické uspořádání okolní zástavby. Budova krytého bazénu 

doplňuje a uzavírá areál městských lázní v Brně Zábrdovicích. 
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Anotace práce Cílem bakalářské práce je rozvinout architektonickou studii rozšiřující 

historický areál městských lázní v Brně Zábrdovicích o novostavbu krytého 

plaveckého bazénu. Zadaná parcela je situována při ulici Zábrdovické v 

těsném blízkosti funkcionalistického objektu zimních lázní. Navrhovaná 

budova reaguje na tento objekt jednoduchostí kompozičního a tvarového 

řešení. Celá budova se skládá ze dvou kompozičních hmot. První tvoří 

prosklený válec, který slouží jako vstupní hala a hlavní komunikační 

prostor. Na tuto část je napojen zbytek dvoupatrové budovy. Zde se 

nachází samotná bazénová hala a šatny. Ve druhém nadzemním podlaží je 

restaurace s prostorem pro možné pořádání výstav. Tato část je 

železobetonová s vnější omítkou bílé barvy, která podtrhuje čistotu a 

jednoduchost celé stavby. Budova je kompletně podsklepená a nachází se 

zde potřebné technologie pro úpravu vody a vzduchu. 

 

 

 



 

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The purpose of the bachelor thesis is to develop an architectural study 

expanding the historical areal of the urban spa in Brno-Zábrdovice with 

new building of indoor swimming pool. The assigned building site is 

located on the Zábrdovická street in close neighborhood to the functionalist 

object of the winter spa. The projected building responds to this object with 

simplicity of composition and shape solution. The whole building is 

consisted of two compositional forms. The first is glazed cylinder, which is 

used as the entrance hall and the main communication space. To this part is 

connected the rest of the two-storey building. In this part is a hall with a 

swimming pool and changing rooms. On the second floor is restaurant with 

the space for organization of exhibitions. This reinforced concrete section 

has white facade, which emphasizes the purity and simplicity of the whole 

building. The building has a fully basement and there are a necessary 

technologies for water and air regulation. 

Klíčová slova Krytý bazén, Brno, Zábrdovice, prosklená fasáda, kombinovaný 
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bezrámové zasklení, spojovací mostek 
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