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Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce je obnova lázní v městské části Brno-Zábrdovice. Prostor 

celého pozemku sestává z letního koupaliště, budovy zimních lázní a novostavby krytého 

bazénu. Obnovovaná budova zimních lázní je provozně členěna na 3 části, z nichž první bude 

využívána jako wellness centrum, druhá část jako bowlingová hala s restaurací a třetí část 

jako fitness centrum. Návrh obnovy zimních lázní co nejvíce respektuje funkcionalistickou 

architekturu, proto bude z velké části zachován její původní výraz a budou zde použity 

tradiční materiály. 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový. 

  

Klíčová slova 

 

Obnova lázní, wellness centrum, bowling, restaurace, fitness centrum, bezbariérový přístup 

  

  

  

Abstract 

 

The subject of my thesis is renovation of an winter´s spa in the part of Brno-Zábrdovice. The 

space of the site comprises an outdoor swimming pool, a building of winter´s spa and a new 

building of indoor swimming pool. The restore object is divided into tree parts. The fisrt part 

contains wellness centre, the second part includes a bowling hall with restaurant and the third 

contains a fitness cente with a weight room. The proposition of renovation respects a 

functionalist architecture, therefore, will largely retain its original look and will be used 

traditional materials here. 

There is solved a wheelchair accesible in the whole area.  
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace obnovy lázní v Brně-

Zábrdovicích. Zchátralá funkcionalistická památka meziválečné československé architektury, 

která již neodpovídá svým funkčním a technickým řešením dnešní době, bude nově obnovena. 

V 1. NP je navrhnuto wellness centrum, druhé nadzemní podlaží bude využito jako 

bowlingová hala s návazností na restauraci a 3. NP bude využíváno jako fitness centrum. 

Z hlediska památkové péče bude co nejvíce zachován původní výraz objektu s citlivě 

zasazenou přístavbou. Bakalářská práce se skládá ze čtyř částí, které popisují technickou 

stránku objektu. 
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 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBNOVA LÁZNÍ ZÁBRDOVICE 
A DOSTAVBA BAZÉNU

Identifika�ní údaje stavby:
Název stavby: Lázn�
Místo stavby: Brno-Zábrdovice 
Okres: Brno – m�sto 
Kraj: Jihomoravský 
Parcely �íslo: 1161, 1142, 1143, 1144 v k. ú. Zábrdovice 

autor: 
Jakub Vilém 
student Fakulty stavební VUT v Brn�, obor Architektura pozemních staveb 

vedoucí bakalá�ské práce: 
prof. Ing. Arch. Alois Nový, CSc. 

vedoucí stavebn� technické �ásti práce: 
do. Ing. Milan Vl�ek, CSc. 

V Brn� únor 2014 
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B.1) POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Objekt M�stských lázní je postaven na pozemku, který je majetkem investora 
(Statutární m�sto Brno, Dominikánské nám�stí 196/1, 601 67). Pozemek je rovinatý, 
výškový rozdíl nar�stá až u východního okraje pozemku, kde stoupá svah s železni�ní 
tratí. Objekt Zimních lázní a její dostavba zasahuje na pozemky parcelních �ísel: 1161, 
1142, 1143, 1144  v k. ú. Zábrdovice. 

1.b) VÝ�ET A ZÁV�RY PROVEDENÝCH PR�ZKUM� A ROZBOR�
V prostoru staveništ� byly provedeny tyto pr�zkumy: 
- Radonový pr�zkum – pro danou lokalitu byl stanoven nízký radonový index 
- Obhlídka a fotodokumentace staveništ� projektantem objasnila a up�esnila návaznosti 
a vztahy v �ešeném území 

Další pr�zkumy nebyly k této fázi projektu provád�ny. Je nutné provést geodetické 
zam��ení, d�kladný pr�zkum všech konstrukcí, zejména základových. Doklady  
a poznatky z pr�zkum� nebyly mezi podklady pro bakalá�skou práci a proto jsou 
stávající konstrukce na výkresech pouze p�edpokládané, odvozené z osobní obhlídky 
a fotodokumentace stávajícího stavu. 

1.c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE�NOSTNÍ PÁSMA 
Dle platných územn� analytických podklad� je �ást parcely (severo-východním 
sm�rem) územím záplavovým. Jedná se však o �ást území, do které nezasahují nov�
navržené ani stávající objekty ur�ené k rekonstrukci.  
Podél východní hranice parcel prochází železni�ní trasa a prostorová rezerva pro 
severojižní kolejový diametr. 

1.d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ APOD. 

V oblasti letních bazénu (nerekonstruované �ásti) se nachází �ást záplavového území.  
Tento zásah však nebude mít vliv na konstrukce rekonstruované �ásti budovy a ani 
dostavby. 

1.e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POM�RY V ÚZEMÍ 

Navrhovaná stavba odpovídá požadavk�m na ochranu zdraví a životního prost�edí. 
Hluk a emise z automobilové dopravy související s užíváním stavby bude zanedbatelné 
vzhledem k zát�ži od sou�asné intenzity dopravy. Míra hluku a kvalita ovzduší 
v posuzovaném území bude zna�n� ovlivn�na celkovým zne�išt�ním vzduchu v obci, 
nikoliv realizací a provozem navrhované stavby. 
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Díky parkovým úpravám se zatravn�nými plochami a stromy i díky zeleným st�echám 
nedojde v území ke zm�n� mikroklimatu v zimním ani v letním období. 

1.f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ D�EVIN 
Na staveništi se nenacházejí žádné objekty, které by bylo nutné odstranit. D�eviny 
budou vykáceny pouze v prostoru novostavby bazénu. 
V souvislosti s provedením nové hydroizolace �ásti Zimních lázní bude nutné odstranit 
po obvodu budovy okapní chodníky z betonových dlažebních kostek, která lícuje 
s obvodovým plášt�m budovy. Na jižní stran� – p�ed vstupy do objekt�, budou 
provedeny nové parkové úpravy, které zahrnují výsadbu strom� plnící funkci 
ekologickou (na sebe navazující skupiny strom�) i rekrea�ní (lavi�ky pod stromovím). 

1.g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM�D�LSKÉHO P�DNÍHO 
FONDU NEBO POZEMK� UR�ENÝCH K PLN�NÍ FUNKCE LESA 

Staveništ� není sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu ani neleží na pozemcích ur�ených 
k pln�ní funkce lesa. 

1.h) ÚZEMN� TECHNICKÉ PODMÍNKY (MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Vjezd do navrhovaného areálu z ulice Zábrdovická bude zachován a dopln�n o druhý 
vjezd ústící k objektu krytého bazénu. Pro pot�eby provozu celého areálu (v�. bazénové 
haly) bude severn� od výše zmi	ované komunikace zbudováno parkovišt�. P�ímo p�ed 
areálem lázní je na ulici Zábrdovická situována zastávka MHD – zast Kuldova. 
Navržené plochy svými parametry umož	ují vjezd menších vozidel zásobování, vozidel 
pro odvoz odpadu, p�íjezd vozidel záchranné služby a hasi�ských vozidel. 

V území jsou zavedeny všechny pot�ebné sít� technické infrastruktury i s p�ípojkami, 
které byly doposud využívány pro provoz stávajícího areálu Zimních lázní a koupališt�. 
Pro objekt krytého bazénu nutno z�ídit p�ípojky nové. 
/název (provozovatel);/ 
kanalizace splašková (BVK); kanalizace deš
ová (BVK); vodovod pitné vody (BVK); 
plynovod st�edotlaký (JMP); NN kabel (E.ON), kabel ve�ejného osv�tlení (TSB), 
teplovod (teplárny Brno, a. s.) 

1.i) V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI�UJÍCÍ, VYVOLANÉ A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Rekonstrukce Zimních lázní je sou�ástí rozsáhlejšího návrhu rekonstrukce a dostavby 
areálu Lázní Brno-Zábrdovice, a bude realizována soub�žn� s výstavbou objektu 
krytého bazénu.  
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B.2) CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1) Ú�EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK�NÍCH 
JEDNOTEK 

Stávající objekt zimních lázní bude zrekonstruován a p�vodní funkce budou nahrazeny 
novými. Zachován bude pouze provoz restaurace v 2. NP. Jedná se p�edevším o využití 
prostor bývalých kade�nictví, masáží, manikúr a pedikúr, o�istných místností 
s vanovým a sprchovým vybavením. V 1.NP bude vybudována wellness zóna s ví�ivou 
vanou, bazénem, saunami, ochlazovacími prvky, odpo�ívárnou a samoz�ejm� šatnami a 
p�íslušným hygienickým vybavením. V 1.NP vstupní �ásti objektu budou z�ízeny 
prostory pro personál. V mezipat�e vstupní �ásti objektu bude z�ízena kuchy	, sklady, 
kancelá� a zasedací místnost s hygienickým za�ízením pro personál. Ve. 2NP bude 
zrealizována bowlingová dráha propojená s restaurací a 3NP bude sloužit p�edevším 
sportovním ú�el�m – je zde navrženo fitness centrum, posilovna, hygienické prostory a 
recepce. Podzemní podlaží je zp�ístupn�no pouze zam�stnanc�m a bude se zde nacházet 
prádelna, žehlírna a sušírna, dílna pro technického pracovníka a také technické 
místnosti. 
Stávající objekt bude dopln�n o vertikální komunikaci (výtah) propojující všechna �ty�i 
podlaží. Bazénová hala bude samostatn� stojící objekt s vlastním vstupem a budova 
Zimních lázní bude mít jednotný centrální vstup.  
Maximální celkový po�et osob vyskytujících se sou�asn� v �ešeném objektu je 150 osob 
(není zde zahrnut po�et návšt�vník� bazénové haly). 

2.2) CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ 

2.2a) ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO �EŠENÍ 
Dle platných Územn� analytických podklad� prochází územím (severo-východním 
sm�rem) území záplavové. Jedná se však o �ást území, do které nezasahují nov�
navržené ani stávající objekty ur�ené k rekonstrukci.  
Podél východní hranice parcel prochází železni�ní trasa a prostorová rezerva pro 
severojižní kolejový diametr. 
Prostory z pohledu uli�ní �ásti budou dopln�ny o parkovišt� pro návšt�vníky bazénu a 
lázní.   

2.2b) ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO �EŠENÍ, 
MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ �EŠENÍ 

Tento skvost mezivále�né �eskoslovenské funkcionalistické architektury je nedílnou 
sou�ástí zástavby m�stské �ásti Zábrdovice a jako taková bude co nejvíce zachována. 
Funkcionalistické objekty jsou charakteristické svou �istotou provedení a 
jednoduchostí. Proto je v návrhu po�ítáno s úpravou barevnosti stávající fasády na 
�ist� bílou. Ve 3. NP bude z�ízena p�ístavba prostoru recepce pro fitness centrum, 
která citliv� navazuje na hmotu stávajícího objektu. 
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V�tší stavební zásah bude patrný až na pohledové stran� sm�rem z vnit�ního areálu, a 
to z d�vodu p�ístavby výtahové šachty ústící do prostoru p�ístavby.  
Novostavba bazénové haly co nejvíce využívá rozlohu vy�len�né parcely. Hmota 
bazénové haly je �ešena také co nejjednodušeji, ovšem s použitím modern�jších 
materiál� (d�ev�né lat�, sklo, pohledový beton…). Tyto dva objekty tedy budou tvo�it 
jakýsi kontrast. 
Interiér zimních lázní bude �ešen kombinací bílých ploch a barevných podlah – 1. NP 
(wellness) – �ervená, 2. NP (bowling, restaurace) – tyrkysová, 3 NP (fitness) – žlutá.. 
Hlavní materiály: 

- epoxidové st�rky – na podlahy vstupní haly a ve�ejných prostor 
- sádrové bílé omítky 
- hliníková eloxovaná okna a dve�e (tmav� šedá) 

2.3) CELKOVÉ PROVOZNÍ �EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Dispozi�ní �ešení rekonstruovaného objektu zimních lázní: 
Vstup do wellness centra, bowlingové dráhy a fitness centra je z centrálního vstupního 
prostoru pravým vchodem pro návšt�vníky. Personál má vy�len�n levý vstup - vstup 
samostatný. Osobám ZTP je k dispozici výtah.  
Ze vstupu pro personál vstoupíme do schodiš
ového prostoru se skladem odpadk�, dále 
p�es chodbu do denní místnosti pro personál s hygienickým za�ízením. Po schodišti 
vystoupáme do mezipatra obsahující kuchy	 s nákladním výtahem do výdejny jídel ve 
2.NP, sklady zeleniny, brambor, denní sklad, chlazený sklad, a dále kancelá� a zasedací 
místnost s p�íslušným hygienickým zázemím a úklidovou místností. Mezipatro je také 
propojeno s objektem letních lázní a se schodiš
ovým prostorem lázní zimních. 
Vstoupíme-li pravým vstupem pro návšt�vníky, vystoupáme po jednoramenném 
schodišti na úrove	 1.NP do prostoru výtahu se vstupem do prostoru recepce 
s ob�erstvením s možností vstupu do hygienického zázemí pro muže, ženy a osoby 
ZTP. Recep�ní hala je také propojena se skladem a chodbou ústící do wellness centra. 
Na tuto chodbu navazují také hygienické místnosti pro personál, úklidová místnost, 
denní místnost pro personál, dále pak šatny, WC a sprchy pro návšt�vníky wellness 
centra. Po pr�chodu chodbou vstoupíme do relaxa�ní místnosti pr�chozí do prostoru 
polozakryté ví�ivé vany a bazénu s chladnou a teplou vodou. V severovýchodní �ásti 
tohoto prostoru je osov� situována dvojice saun (parní a finská) se sprchovými kouty, 
nouzové WC a úklidová místnost. V tomto provozu wellness centra budou vy�len�ny 
hodiny pro muže a ženy zvláš
. Ze schodiš
ového prostoru 1. NP vystoupáme bu�
výtahem nebo pomocí dvouramenného schodišt� do 2. NP. Severozápadní �ást tohoto 
podlaží je tvo�ena výdejnou jídel, restaurací s barem a s možností vstupu na protilehlé 
st�ešní terasy. Restaurace je dále propojena p�es schodiš
ový prostor s hygienickým 
zázemím pro muže, ženy, osoby ZTP a chodbou ústící do bowlingové haly. Z této 
chodby ústí také pr�chody do denní místnosti pro personál, hyg. zázemí pro personál a 
úklidové místnosti. V bowlingové hale je po stranách osov� situována dvojice 
ocelových schodiš
, které nahradily schodišt� p�vodní, dále ob�erstvení s barem a 
posezením s pr�hledem do haly ve 3. NP a samotná bowlingová dráha. Výtahem �i po 
zmi	ovaném ocelovém schodišti vystoupáme do haly s recepcí ve 3.NP, ve kterém je 
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dále osov� situována dvojice šaten pro ženy a muže, dále pak p�íslušné hygienické 
zázemí s úklidovou místností, hygienickou místností pro osoby ZTP a nakonec samotné 
fitness centrum s posilovnou. 

Prostory v budov� jsou �ešeny tak, aby se provozy nek�ížily a nedocházelo ke kolizím. 

V budov� se nevyskytují žádné výrobní technologie. 

2.4) BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ STAVBY 
Pohyb osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace je zajišt�n dodržením všech 
požadavk� plynoucích z vyhlášky MMR 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Jedná se zejména o vstupy v úrovni terénu, výtah a toalety pro osoby se zhoršenou 
schopností pohybu. Dále budou všechny pochozí povrchy spl	ovat požadavky na 
skluznost stanovené v 4.17.3 v �SN 73 4505. 

Výtah bude mít funkci hlášení aktuálního podlaží a sm�ru jízdy, ovládací panel výtahu 
bude ve výšce do 1200 mm a bude ozna�en Braillovým písmem. 

     2.5) BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt bude využíván dle provozního �ádu a k ú�elu, pro který byl navržen, tedy ke 
kulturním a spole�enským akcím. 
Bezpe�nost zdraví p�i provozu a užívání bude zajišt�na dodržováním platných norem 
a p�edpis�.  

2.6) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

2.6a) STAVEBNÍ �EŠENÍ �EŠENÉ �ÁSTI 
�ty�podlažní stávající objekt je funkcionalistickou kulturní památkou pocházející 
z roku 1932. Sou�asný stavebn� technický stav a také funk�ní nápl	 není vyhovující 
sou�asným požadavk�m. Zimní �ást lázní tvo�í podsklepená, �ty�podlažní budova, 
s fasádou vycházející z estetiky pr�myslových staveb – p�iznaný nosný skelet a režné 
zdivo. Nosná konstrukce objektu je tvo�ena železobetonovým skeletem v kombinaci 
s deskovými (severozápadní �ást) a trámovými stropy (jihovýchodní �ást). 
Výpl	ovým zdivem je zdivo režné z keramických silnost�nných tvárnic – tlouš
ka 
300 mm. Fasáda objektu bude pojednána jako neutrální bílá, avšak budou zde 
maximáln� zachovány proporce a hladkost fasády – osazování oken na konzoly atd…  
Významn�jší stavební zásahy na fasád� budou provedeny až z pohledu ze strany 
vnit�ního areálu (p�ístavba výtahové šachty).  
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2.6b) KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 
Objekt zimních lázní je po konstruk�ní stránce skeletovým systémem dopln�ný o 
výpl	ové zdivo. Nosná konstrukce stávajícího objektu je rámová p�í�ná, tvo�ená 
železobetonovými sloupy, pr�vlaky a trámy o osové vzdálenosti 6m. Systém 
zajiš
uje prostorovou tuhost objektu. Stropy jsou taktéž provedeny z železobetonu, a 
to deskové v severozápadní �ásti a trámové v jihovýchodní �ásti. 

2.6b I) ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce za�nou u dostavované �ásti objektu skrývkou ornice do hloubky 
30 cm po celé ploše staveništ�; ornice bude uložena ve spodní �ásti staveništ� a po 
dokon�ení stavby bude užita na kone�né terénní úpravy. 
Celý objekt zimních lázní bude obkopán až na úrove	 podkladní betonové 
mazaniny z d�vodu pod�ezání zdiva a vložení nové hydroizolace. Zemina z 
výkop� se využije na zp�tný záspy. Další zemní práce budou souviset 
s rekonstrukcí p�ípojek inženýrských sítí. Zp�tné zásypy je nutno hutnit po 
vrstvách. 

2.6b II) ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Rekonstruovaný objekt je založen na základových železobetonových patkách 
a základových prazích pod obvodovým zdivem. Patky blízké základovému pasu 
jsou rozší�ené ve spodním stupni a p�enáší zatížení i od základového prahu 
obvodových zdí.  

Stávající železobetonové patky jsou stup	ovité, rozm�r v míst� základové 
spáry 1000×1600 a 1200x1200 mm. Rozm�r rozší�ených patek p�enášející 
zatížení od základových pas� pod obvodovými zdmi je v základové spá�e 
1400x2350 mm. Na patky navazují železobetonové sloupy o rozm�rech 900x500 
mm a osové vzdálenosti  6m. 
Základové prahy jsou železobetonové o rozm�ru 450x650 mm. Podkladní 
betonová mazanina je silná 150 mm. 
Konstrukce výtahové šachty bude založena na železobetonové van�. 

Nenosné p�í�ky nemají vlastní základový pas, podkladní beton bude pod p�í�kami 
vyztužen KARI sítí 100×100 mm v pásech ší�ky 600 mm. 

Geometrie v dokumentaci je pouze p�edpokládaná a na základ� osobní ohlídky ji 
nebylo možné p�esn�ji ur�it. 

2.6b III) ZEMNÍ VLHKOST 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajišt�na použitím modifikovaných asfaltových 
pás� G. BÖRNER Bivitex MS. 
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2.6b IV) SVISLÉ KONSTRUKCE 

2.6b IV a) NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce tvo�í sloupy o rozm�rech 900x500 mm o osové 
vzdálenosti  6m, ve vyšších podlažích se zužující na rozm�r 720x400 – 300 
mm.    
Dále pak nosné svislé konstrukce tvo�í zdivo z železobetonu (u schodiš
ového 
prostoru ke vstupu do mezipodlaží a podzemního podlaží) o tlouš
ce 300 mm. 
Konstrukce výtahové šachty bude ocelová z uzav�ených profil� Rukki S235 
RJH vypln�ných tepelnou izolací. 

2.6b IV b) VÝPL�OVÉ KONSTRUKCE 
Stávající zdivo v objektu mimo nosný konstruk�ní systém popsaný výše, 
v�etn� obvodového zdiva, je nenosné a má funkci d�lící, výpl	ovou, tepeln�
technickou atd. Obvodové výpl	ové zdivo je široké 300 mm a je tvo�eno z 300 
mm silných dutinových tvárnic. Bourané otvory v obvodovém zdivu budou 
zafixovány p�eklady z obetonovaných I nosník�. 
Zateplení obvodových zdí stávajícího objektu je provedeno šedým 
extrudovaným polystyrenem o tlouš
ce 140 mm. 

Stávající výpln� otvor� tvo�í jednoduchá okna s kovovým rámem, rámy jsou 
zkorodované a je nutné je vym�nit za nové. Ve východní �ásti budovy, kde 
byla pot�eba udržovat vyšší teplotu vzduchu, byla tato okna p�edezd�na 
sklobetonovými luxfery. Jedná se o nep�vodní �ešení z 60.let 20.století a 
v rámci rekonstrukce bude toto �ešení odstran�no a nahrazeno okny 
s hliníkovými rámy. Bude použito izola�ní dvojsklo Interm 0.9 se sou�initelem 
prostupu tepla dvojsklem Ug=0,9Wm-2K-1.  

2.6b IV c) VNIT�NÍ KONSTRUKCE 
Vnit�ní d�lící p�í�ky budou provedeny z p�í�kovek POROTHERM P+D 8 
PROFI DRYFIX a POROTHERM P+D 14 PROFI DRYFIX, a budou vyzd�né 
až po úrove	 podhledu a opat�eny železobetonovým v�ne�kem.  
P�í�ky budou z obou stran omítnuté vápenocementovou omítkou nebo opat�eny 
keramickým obkladem. P�í�ky nemají samostatný základ, podkladní beton pod 
p�í�kami bude vyztužen KARI sítí /100×100 mm v pásech širokých 500 mm. 

2.6b V) VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stávající stropní konstrukce objektu tvo�í stropy deskové a trámové dopln�né 
podhledy. Podhledy byly zhotoveny jako zav�šená ŽB st�íkaná deska. Tyto 
podhledy budou kv�li špatnému technickému stavu odstran�ny a nahrazeny 
podhledy ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. 
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Výška žeber je 650 mm s konstruk�ní výškou 4 400mm. 

Na okraji desek je ztužující v�nec.  

Ve 3.NP bude provedena �ást stropu nad p�ístavbou z trapézových plech� výšky 
140 mm ztužených betonovou zálivkou. 

2.6b VI) ST�ECHA 
Stávající �ást je zast�ešena pochozí st�echou. Jedná se o plochou st�echu 
vyspádovanou v podélném sm�ru k atikám. 
V roce 2009 prob�hla kompletní rekonstrukce st�echy. Byl odstran�n nep�vodní 
falešný krov ze 60. let, který zakryl p�vodní již nevyhovující konstrukci st�echy. 
Nyní je tedy st�echa v p�vodní podob�, tedy s asfaltovou hydroizola�ní vrstvou. 
Podklady ke zpracování bakalá�ské práce však neobsahovaly popis skladby 
stávající st�ešní konstrukce a proto bude nutné zjistit její stav a p�esnou skladbu. 
Stávající st�ešní konstrukce nebyla p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
Nová st�ešní konstrukce je �ešena jako pochozí ze spádových klín�
z extrudovaného šedého polystyrenu minimální tlouš
ky v nejnižším míst� 250 
mm s dvojitou hydroizola�ní vrstvou z asfaltových modifikovaných pás� G. 
BÖRNER Sk Bit 105 a Sk Bit 105+PUK. P�esná skladba souvrství viz Výpis 
skladeb a detaily. 

2.6b VII) SCHODIŠT�
V budov� se nachází 8 schodiš
, z toho 5 pro ve�ejnost, 3 pouze pro zam�stnance. 
V �ešené �ásti projektové dokumentace se nachází dv� schodišt�. Až na dvojici 
schodiš
 v bowlingové hale (budou provedeny nové – viz složka Architektonický 
detail) budou ostatní schodišt� zachována a povrchov� upravena cementovým 
pot�rem.  

2.6b VIII) ÚPRAVA VN�JŠÍCH POVRCH�
Vn�jší finální úpravou bude omítka JUB silikátová hlazená, o síle zrna 1 mm a 
barevnosti RAL 9016 (traffic white). Rámy hliníkových oken budou tmav� šedé 
barvy RAL 9004, parapety z titanzinkového plechu s polomatným lakem stejného  
odstínu RAL 9004. Oplechování atiky a ostatní klempí�ské detaily, i výrobky viz 
výpisy klempí�ských výrobk�. Výtahová šachta bude mezi ocelové profily 
bezrámov� zasklena izola�ními dvojskly. 

2.6b IX) ÚPRAVA VNIT�NÍCH POVRCH�
Vnit�ní st�ny budou opat�eny bílou sádrovou omítkou tl. 15 mm, omítka bude 
v detailech ukon�ena vždy v ukon�ovacích nebo za�iš
ovacích profilech. Omítky 
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budou opat�eny bílým nát�rem Primalex. Hygienická za�ízení budou do výšky 
2000 mm nad úrovní podlahy obložena keramickými obklady.  

2.6b X) TEPELN� IZOLA�NÍ OPAT�ENÍ 
Stavba spl	uje požadavky stanovené v �SN 73 0540. Konstrukce obálky budovy 
spl	ují navrhované hodnoty sou�initele prostupu tepla. Stávající budova i bez 
strojního chlazení spl	uje požadavky na tepelnou stabilitu v lét�. Dostavba taktéž. 
Na zateplení objektu bude použit šedý XPS polystyren tlouš
ky 140 mm na svislé 
konstrukce, a 200 na zateplení deskového stropu nad vstupní �ásti. 

2.6b XI) PODHLEDY 
Ve všech místnostech �ešené �ásti mimo 1PP a schodiš
ového prostouru v objektu 
zimních lázní, jsou sádrokartonové podhledy, které budou montovány na CD 
profily zakotvené v obvodových UD profilech. 

2.6b XII) PODLAHY 
V �ešené �ásti projektové dokumentace jsou �ešeny dva druhy podlah. 
Epoxidová st�rka SIKAFLOOR 263 SL je nanesena na strojn� nanášený  
cementový pot�r tl. 35 mm.  Ten je odd�len separa�ní PE folií od izola�ní vrstvy. 
Izola�ní vrstva je v tvo�ena 20 mm izolace z šedého XPS polystyrenu, který leží 
na samonivela�ní cementové st�rce CEMIX aplikované na nosnou konstrukci 
stropu.  
Keramická dlažba se vyskytuje v hygienickém zázemí, v šatnách, prostorách 
kuchyn� a výdejny jídel. Keramická dlažba je lepena na podklad lepidlem o 
tl. 3 mm, na roznášecí betonové vrstv� tl. 40 mm je nanesena vyrovnávací 
hydroizola�ní st�rka v tlouš
ce 2 mm. Separa�ní PE folie odd�luje roznášecí 
betonovou vrstvu od izolace ROCKWOOL STEPROCK 40mm.

2.6b XIII) ÚPRAVA OKOLNÍHO TERÉNU 
Povrchy okolního upraveného terénu budou z materiál�: 
- žulová velkoformátová dlažba  
- zatravn�né povrchy na v�tšinu parkových úprav. 
- betonová mazanina na št�rkopískovém podsypu 

2.6c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v kterékoliv fázi její životnosti, 
tedy v dob� výstavby i p�i užívání stavby, nem�lo za následek nep�ípustné 
deformace, poškození stavby a instalovaného vybavení nebo dokonce z�ícení stavby 
�i její �ásti. 
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2.7) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ 

2.7a) TECHNICKÉ �EŠENÍ 
V 1. podzemním podlaží objektu se nachází prostory pro technické zázemí objektu. 
Jsou zde situovány strojovny vzduchotechniky, plynové kotle na vytáp�ní a oh�ev 
teplé vody, další podp�rná technická za�ízení pro chod jednotlivých prvk� wellness 
centra. 

Technická za�ízení budov: 
Vzduchotechnika – bude �ešena v samostatném projektu, není p�edm�tem bakalá�ské 
práce. Potrubí vzduchotechniky bude vedeno pod stropem a zakryto podhledem. 

Budova bude vytáp�na teplovzdušn� centráln� p�es vzduchotechniku s možností 
regulace proud�ní vzduchu do jednotlivých �ástí budovy. Dotáp�ní bude �ešeno 
otopnými t�lesy.  

Kanalizace deš
ová – st�echa objektu je odvodn�na vtoky Topwet do vnit�ní 
dispozice. St�echa dostavovaného komunika�ního objektu je taktéž odvod	ována 
vpust�mi Topwet do svodového potrubí.  

Kanalizace splašková – od umývadel vedou p�ipojovací potrubí k odpadním 
v p�edst�nách, odpadní potrubí je následn� vedeno instala�ními šachtami a prostupy. 
V objektu jsou celkem 3 instala�ní šachty a 4 prostupy stropem. Svodné potrubí je 
vedeno pod podkladním betonem v pískovém obsypu a zásypu.  

Na všechny p�ípojky a rozvody jednotlivých médií budou zpracovány samostatné 
projekty podrobn� �ešící danou problematiku. 

2.7b) VÝ�ET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ 
Stavba je napojena na plynovodní STL potrubí (vnit�ní rozvody NTL), NN silový 
kabel, vodovodní potrubí pitné vody. Kanalizace z objektu je odd�lená pro 
splaškovou a deš
ovou vodu. 

Pro provoz wellness centra bude nutné do objektu umístit nap�. tato technologická 
za�ízení: 
-elektrická topidla pro ve�ejné sauny o výkonech 12-27kW a akumula�ní kameny 
-vlhkom�ry a teplom�ry  
-parní vyvíje�e a trysky 
-externí digitální regulace teploty (umíst�ní v technické místnosti) 

    -parní vyvíje�e a trysky 
-keramické infrazá�i�e 
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2.8 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 
Rekonstrukce a dostavba Lázní Brno-Zábrdovice je navržena dle platných p�edpis�
a norem a spl	uje jimi stanovené požadavky. Zejména to jsou: zachování únosnosti 
a stability konstrukce po normou stanovenou dobu, umožn�ní evakuace osob a zví�at, 
omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�, omezení požáru na sousední stavbu, 
umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany. 

Požární bezpe�nost stavby bude podrobn� �ešena v samostatné �ásti dokumentace. 
V této fázi projektu ne�ešeno. 

     2.9 ZÁSADY HOSPODA�ENÍ S ENERGIEMI 

2.9a) KRITÉRIA TEPELN� TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 
stavba je navržena dle platných norem a p�edpis�, zejména pak �SN 73 0540-2. 
Obvodové konstrukce vyhovují požadovanými i doporu�eným hodnotám. 

    Dále stavba spl	uje požadavky stanovené v §6 406/2000 Sb. a 148/2007 Sb.  

2.9b) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ZDROJ� ALTERNATIVNÍCH ENERGIÍ 
Ve stavb� nebudou využity zdroje alternativních energií.  

2.10) HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROST�EDÍ 

Stavba spl	uje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu 
137/1998 Sb. a 502/2006 Sb. resp. 502/2006 Sb. tedy vyhláškou, kterou se m�ní 
vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba je v souladu 
s veškerými závaznými normami �SN a s platnou legislativou. 

V�trání objektu zimních lázní je navrženo jako nucené, jsou zde ovšem také ve v�tšin�
místností osazena vykláp�cí okna. 

Pobytové místnosti spl	ují požadavky na denní osv�tlení. 

Vliv stavby na okolí – v budov� se nevyskytují technologie, které by m�ly zásadní 
negativní vliv na okolí.  
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2.11) OCHRANA STAVBY P�ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ 

2.11a) OCHRANA P�ED PRONIKÁNÍM RADONU 
Pro podklady k bakalá�ské práci nebyl proveden radonový pr�zkum. P�edpokládaný 
radonový index pro podloží stavby je však nízký. Dosta�ující ochrana p�ed 
pronikáním radonu bude hydroizola�ní vrstva. 

2.11b) OCHRANA P�ED BLUDNÝMI PROUDY 
Geologický pr�zkum nebyl proveden, výskyt bludných proud� se však na staveništi 
nep�edpokládá. 

2.11c) OCHRANA P�ED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
V okolí se nevyskytují žádné technologie zp�sobující vibrace a ot�esy, které by m�ly 
negativní vliv na stavbu nebo její uživatele. 

2.11d) OCHRANA P�ED HLUKEM 
V okolí stavby je taková hladina akustického tlaku zvuku, že pro ochranu uživatel 
objektu sta�í b�žn� používané konstrukce.  

2.11e) PROTIPOVOD�OVÁ OPAT�ENÍ 
Dle platných Územn� analytických podklad� prochází územím (severo-východním 
sm�rem) území záplavové. Jedná se však o �ást území, do které nezasahují nov�
navržené ani stávající objekty ur�ené k rekonstrukci. 

2.11f) OSTATNÍ Ú�INKY 
Nevyskytují se, budova není založena na poddolovaném území, ani se v podloží 
nevyskytuje metan. 

B.3) P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Budova je p�ipojena na následující rozvody médií /druh rozvodu (provozovatel)/: 
kanalizace splašková (BVK); kanalizace deš
ová (BVK); vodovod pitné vody (BVK); 
plynovod st�edotlaký (JMP); NN kabel (E.ON), kabel ve�ejného osv�tlení (TSB), 
teplovod (teplárny Brno, a. s.). 

Na napojení na inženýrské sít� budou vypracovány samostatné projekty p�ípojek 
a vnit�ních rozvod�. 
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B.4) DOPRAVNÍ �EŠENÍ

4a) POPIS DOPRAVNÍHO �EŠENÍ 
P�ší p�ístup do objektu je možný z upravené zpevn�né plochy, cca 50 m k centrálnímu 
vstupu do lázní od zastávky MHD (tram. zastávka Kuldova) Tato p�ístupová cesta je 
bezbariérová.  

P�íjezd automobilem p�ímo p�ed budovu je možný. Pro automobily je navrženo 
parkovišt� p�ímo u objektu, lze parkovat i u OD Kaufland vzdáleného od �ešeného 
objektu cca 120 m.  

P�ístupové komunikace k objektu mají takové parametry, aby mohly projet vozidla 
zajiš
ující odvoz odpadu, zásobování, vozidla zdravotnické záchranné služby  
a hasi�ských záchranných sbor�.  

4b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
P�íjezd do území bude v trase sou�asné komunikace po ulici Zábrdovická.  

4c) DOPRAVA V KLIDU 
Parkování osobních vozidel bude možné na stávajících parkovištích jižn� a východn� od 
stávajícího objektu a na parkovišti o bazénové haly. Parkovišt� budou dohromady mít 
kapacitu p�ibližn� 45 parkovacích míst, v�etn� parkovacích stání pro osoby se sníženou 
schopností orientace a pohybu. 

4d) P�ŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Objekt je zahrnut do stezky památkových objekt� BAM Brno. 

B.5) �EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

5a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V oblasti budovy nejsou �ešeny rozsáhlejší terénní úpravy. Prostor p�ed budovou bude 
ponechán v stávajícím stavu, zm�ní se pouze výsadba zelen�. Ve vnit�ním areálu budou 
upraveny zelené plochy a p�idána zpevn�ná plocha kolem p�ístavby bazénové haly a 
v ploše nov� navrženého parkovišt� u ulice Zábrdovická p�ed bazénovou halou.   

5b) POUŽITÉ VEGETA�NÍ PRVKY 
Veškeré nezpevn�né plochy budou zatravn�né. Parkové úpravy zahrnují vysázku 
okrasných travin a n�kolika skupin listnatých strom�. Konkrétní druhová skladba 
vegetace bude �ešena v samostatném projektu odborníky s dendrologickým 
a architektonickým vzd�láním. V této fázi projektu ne�ešeno. 
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5c) BIOTECHNICKÁ OPAT�ENÍ 
Odvod deš
ové vody z území bude pozvolný díky velkým plochám zelen�. Nem�lo by 
tak docházet k nadm�rnému pln�ní deš
ové kanalizace.  
V této fázi projektu nejsou biotechnologická opat�ení podrobn�ji �ešena. 

B.6) POPIS VLIV� STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ

6a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A P�DA 
V budov� nebudou instalovány technologie, které by ovliv	ovaly kvalitu okolního 
ovzduší. Instalovaná za�ízení: plynové kotle. P�ípadné zm�ny kvality ovzduší budou 
dány celkovým vývojem a zhuš
ováním dopravy v okolí stavby než realizací 
a provozem stavby samotné. 
Objekt zimních lázní nebude p�ekra�ovat mezní hodnoty hluku stanovené v na�ízení 
vlády 272/2011 Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 
Vzduchotechnické jednotky jsou umíst�ny uvnit� budovy v technických místnostech, do 
venkovního prost�edí vedou pouze výustky pro odvod a sání vzduchu.  
Stavba nebude mít zásadní vliv na hlukové pom�ry ve svém okolí. I nadále bude 
hlavním zdrojem hluku doprava na okolních komunikacích. 
Rekonstrukce a dostavba Lázní Brno-Zábrdovice bude mít minimální vliv na odtokové 
podmínky v lokalit�. Velká �ást zelených ploch stávajícího areálu z�stane nadále 
nezastav�ná nezpevn�ná, kde se voda bude p�irozen� vsakovat. 
V navrhovaném objektu nebudou vznikat žádné zvláštní odpady, které by mohly ohrozit 
životní prost�edí. V objektu bude vznikat p�im��ené množství sm�sného a vyt�íd�ného 
odpadu, který bude úklidovou službou pravideln� vynášen. Likvidace odpadu bude 
zajišt�na odvozem sm�sného odpadu a vyt�íd�ného odpadu firmou, která zajiš
uje 
odvoz odpadu v míst�. 
Rekonstrukce a dostavba lázní ani jejich provozování neohrozí okolní p�du pr�sakem 
ani jiným zp�sobem, nevyskytují se tam žádné technologie, které by mohly zne�išt�ní 
zp�sobit, splašková kanalizace bude �ádn� provedena a napojena na venkovní 
splaškovou kanalizaci provozovanou BVK. 

6b) VLIV NA P�ÍRODU A KRAJINU 
Na území se nevyskytují žádné chrán�né rostliny, živo�ichové ani památné stromy. 
Rekonstrukce a dostavba �ešené �ásti objektu nebude mít žáden razantní vliv na p�írodu 
a krajinu. 

6c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁN�NÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Staveništ� neleží v chrán�ném území Natura 2000. 
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6d) NÁVRH ZOHLEDN�NÍ PODMÍNEK ZE ZÁV�RU ZJIŠOVACÍHO �ÍZENÍ 
NEBO STANOVISKA EIA 

V této fázi projektu ne�ešeno 

6e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE�NOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ 
A PODMÍNKY OCHRANY 

Ochranná a bezpe�nostní pásma budou kolem všech p�ípojek a nov� z�izovaných vedení 
inženýrských sítí ve vzdálenostech stanovených v �SN 73 6005. Další ochranná pásma 
nejsou navrhována. 

B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA
Objekt svým umíst�ním a stavebn� technickým �ešením spl	uje základní požadavky na 
ochranu obyvatelstva. 

B.8) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Organizace výstavby a její zásady budou podrobn� popsány v samostatné �ásti 
dokumentace; v této fázi projektu ne�ešeno. 

V Brn� dne 5.2.2014 Jakub Vilém 



Závěr: 

Práce na bakalářském projektu pro mne byla velmi cennou zkušeností. Zjistil jsem, že není 

jednoduché dojít od architektonického konceptu až k prováděcím výkresům. Konzultace 

s odborníky z ústavu Pozemního stavitelství mě posunuly mnohem dál při přemýšlení nad 

konstrukčními záležitostmi. Při projektování jsem si uvědomil, že nejdůležitější a nejsložitější 

je si představit vzájemné propojení provozů stavby tak, aby vzájemně fungovaly. 
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