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Abstrakt  

Zadané místo pro návrh se nachází při ulici Hády v blízkosti bývalých lomů - Hády a 
Růženina lomu. Místo je obklopeno příměstskou rekreační zelení a má dostačující dopravní 
dostupnost. Na vyhrazeném místě je uvažováno nové i stávající využití. Nové využití 
zahrnuje budovu Aquacentra a budovu Římských lázni a saunového světa.  
Budova římských lázní a saunového světa bude obsahovat kromě hlavního provozu také 
doplňkové služby a vodoléčebné procedury. Objekt je orientován při jižní hraně pozemku 
mezi parkovištěm a budovou akvaparku. Objekt je řešen jako třípodlažní s 1S, 1NP a 2NP. 
Hmotově se jedná o kvádry založené na obloukovém půdorysu. Vstupní část je řešena jako 
souvislá pevná hmota. Zadní část je pak řešena jako 2 samostatné haly. Z hlediska konstrukce 
se jedná o železobetonový skelet. Povrchové materiály jsou omítka s metalickým nátěrem, 
sklo a dřevo.  
  
Klí čová slova 
římské lázně, saunový svět, Brno, Hády, Růženin lom, terénní úpravy, zeleň, vodoléčba, 
krása, odpočinek, wellness, technologie, železobeton, skelet, lamelový nosník, dřevo, sklo, 
energeticky úsporný  

  
  
  
Abstract 
The specified location for the design is located in the street Hády near the former quarries -
Hády and Růženin lom. The place is surrounded by suburban recreational greenery and has 
sufficient accessibility. On a dedicated site is considered new and existing applications. The 
new use of the buildings includes a water park and Roman bath and the sauna world. The 
building of the Roman bath and sauna world will contain, in addition to the main operations 
also ancillary services and hydrotherapy treatments. The object is oriented at the southern 
edge of the land between the parking lot and the building of the Aqua Park. The object is 
designed as a three-storey with basement (1S), 1st floor (1NP) and 2nd floor (2NP). Mass 
solution is the arc plan. The input section is designed as a contiguous solid mass. The rear part 
is then designed as two separate halls. From the perspective of the construction is a reinforced 
concrete skeleton. Surface materials are plaster with metallic paint, glass and wood.  
  
Keywords 

roman spa, sauna world, Brno, Hády, Růženin lom, landscaping, vegetation, hydrotherapy, 
beauty, relaxation, wellness, technology, reinforced concrete, skeleton, lamellar beams, wood, 
glass, energy-saving  
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ÚVOD 

Pro řešení bylo zadáno téma římských lázní a saunového světa, které bude navazovat na 
tradice i akceptovat moderní trendy. Zadané území je v návrhu nového územního plánu města 
Brno vyhrazeno ke sportovně rekreačním účelům. Nachází se v lokalitě Hády, v těsné 
blízkosti Růženina lomu. Uvažováno bylo úsporné řešení objektu. Z toho důvodu byla využita 
orientace ke světovým stranám. Dále byl požadavek na efektivní využití území a urbanistické 
propojení s Růženiným lomem. Jelikož je místo pohledově exponováno a zároveň provoz 
vyžaduje velké množství soukromí, bylo potřeba objekt navrhnout tak, aby vyhověl všem 
těmto požadavkům.  
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ČÁSTI: - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
   - PŘÍLOHA (předběžný výpočet tepelných ztrát – obálková metoda) 
 
 
Základní údaje  
 

Název stavby:   Římské lázně a saunový svět 

Místo stavby:     ulice Hády, v lokalitě Hády 

Katastrální území:  Židenice, Maloměřice 

 

Konzultanti: Ing. Olga Rubinová, Ph.D. – TZB 

 Ing. Romana Benešová    -    PBŘ   
 
 
Vymezení a ú čel stavby, charakter území  

 Místo, vyhrazené pro návrh architektonické studie římských lázní a saunového světa, 
je situováno do okrajové části města Brna v blízkosti bývalého lomu Hády u Velké Klajdovky. 
Nový koncept územního plánu města Brna počítá v této lokalitě s prostorami vymezenými 
sportu a rekreaci. Sportovní zařízení v podobě aqvaparku a wellness bylo zvoleno z důvodu 
absence podobných větších zařízení v Brně. Ve městě je několik sportovišť s vodními 
plochami včetně aqvaparku v Kohoutovicích. Ovšem tyto zařízení neodpovídají kapacitě 
města. Nové zařízení by mělo být kapacitně dostačující a mělo by pokrýt požadavky 
obyvatel. 
 Daná lokalita je pohledově významná pro centrum města i jeho širší okolí. Jedná se o 
přírodně rekreační oblast Brna. Místo je dobře dostupné místními komunikacemi i městskou 
veřejnou dopravou. Konkrétně se místo nachází při ulici Hády a z širšího hlediska navazuje 
na sídliště Líšeň a vymezují jej ulice Jedovnická a Průmyslová. Na sever od vymezeného 
území se nachází příměstská zeleň, která je součástí bývalého lomu Hády. Území je mírně 
svažité s klesáním k jihozápadu. Můžeme jej vnímat jako terasu mezi svahy. Na jihozápadní 
straně od pozemku reliéf klesá, na ostatních stranách pozemku dochází ke stoupání. 
Z jihozápadu lze tedy prostor vnímat jako kaskádovitý reliéf. Jelikož území nabízí krásný 
výhled na Brno, znamená to, že je místo pohledově exponované a proto je třeba při návrhu 
dbát na pohledové hledisko.  
 
 
Urbanistické řešení 

 Pozemek je poměrně rozlehlý, proto je v návrhu rozdělen. Ve východní části pozemku 
je ponechán prostor pro potřeby kynologického centra. Západní část pozemku je pak 
věnovaná budovám akvaparku a římským lázním a saunovému světu. Objekt aqvaparku je 
situován u jihozápadní hrany pozemku. Budova římských lázní a saunového světa je 
orientována vedle akvaparku ve východní části, blíže navrženému parkovišti. Orientace 
budovy je směrem k jižnímu valu (stoupajícímu terénu), který je porostlý vzrostlou zelení. 
Tato orientace umožňuje výhled z objektu do zeleně a také poskytuje soukromí 
návštěvníkům. Důvodem byla rovněž orientace ke světovým stranám, aby bylo využito 
maximum solárních zisků během roku. Na příjezdu k objektu je navrženo velkokapacitní 
parkoviště, které pokryje požadavky všech nově navržených služeb.  
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 Při návrhu komplexu byla uvažována návaznost na Růženin lom. Proto byla před 
komplexem navržena plocha, která bude sloužit jako spojnice mezi novými a stávajícími 
funkcemi. Nástupní prostor je tvořen umělými terénními úpravami a dlážděnými pochozími 
plochami. Terénní úpravy budou osázeny vzrostlou zelení. Tento druh úpravy spojovacího 
prostoru vytvoří přechod od volné krajiny ke stavbám. Tento prostor bude volně přístupný 
návštěvníkům římských lázní i běžným kolemjdoucím. U objektu je navržen záhon, který 
bude osázen nízkými keři. Část zpevněné plochy bude tvořit okapový chodník a záhon bude 
tvořit intimní bariéru mezi okny objektu a pěšími. Hlavní vstup do objektu je orientován do 
centra nástupního spojovacího prostoru.   
 V návrhu je uvažováno, že běžná automobilová doprava bude povolena pouze 
k parkovišti, dále po komunikaci budou moci jezdit pouze autobusy, které budou mít obratiště 
za budovou akvaparku. V případě, že by byla upravena celá ulice Hády, došlo by k průběhu 
automobilové dopravy přes celou délku území. V současné době je silnice využívána jako 
cyklostezka. V návrhu je počítáno s novými cyklistickými pruhy, který by vedly po původní 
trase spolu s automobilovou dopravou.  
 V návrhu blízkosti římských lázní a saunového světa dojde k nové výsadbě zeleně. 
Zeleň bude vysazena v záhonech u objektů, dále na nových terénních úpravách. Důležitý 
bude pás zeleně, který bude tvořit clonu mezi objektem wellness a parkovištěm. Tato zeleň 
bude převážně vysazena v místě prudšího stoupání terénu. Na jižním svahu budou vysázeny 
stromy podobného charakteru jako současná zeleň, a to v případě, když dojde poškození 
stavbou nebo pro dotvoření celistvého stromoví.  
 
 
Architektonické řešení  

 Budova římských lázní a saunového světa se skládá z 3 základních hmot. Objekt je 
menšího charakteru a nevyžaduje velké konstrukční výšky (jako u aqvaparku) a proto jsou 
hmoty vyváženější a hravější. Půdorys je mírně obloukový se vzdáleným středem 
orientovaným do středu Růženina lomu. Základní hmotou je zaoblený kvádr s výkusem, který 
se nachází blíže centrálnímu prostoru. Na tuto hmotu pak navazují 2 haly. Jedna část haly je 
dvoupatrová a vystupuje nad budovu základního kvádru. Druhá je jednopatrová a je tedy 
schovaná za hlavním kvádrem. Zadní haly mohou evokovat jakousi gradaci směrem 
k akvaparku, u kterého se výška hal ještě zvětšuje. Obě zadní haly jsou mírně zešikmené a 
otvírají se do jižní zeleně.  
 Hlavní myšlenkou tohoto uspořádání je postup vstupujícího návštěvníka. Návštěvník 
vstupuje do hmoty, která působí pevně, stabilně a předvídatelně. Když projde nezbytnými 
úkony, dostane se do prostoru zadní haly, která už působí úplně jiným dojmem, je vzdušná, 
hravá, otevřená. V tomto prostoru se pak odehrává hlavní část pobytu a relaxace.  
 Jelikož je měřítko budovy menší působí i přiměřenějším dojmem. Jelikož je místo pro 
návrh orientováno v přírodě byla zvolena maximálně 2 nadzemní podlaží. Toto spíše plošné 
řešení dle mého názoru lépe koresponduje s okolní krajinou a umožňuje objekt částečně 
zamaskovat do zeleně. Obloukovým řešením půdorysu a různými výškami zadních hal 
dochází k připodobnění rozehranému terénu v blízkém okolí.  
 
 
Dispozi ční řešení 

 Dispozičně je objekt rozdělen do 3 podlaží (1S, 1NP, 2NP). V patrech jsou pak 
rozčleněny jednotlivé funkce provozu.  
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 Podlaží 1S je především podlažím technologickým a technickým. Nachází se zde 
prádelna, sušárna a mandlovna, které by měly pokrýt potřeby všech provozů v budově 
římských lázní a saunového světa, ale i potřebu výpůjčky ručníků v akvaparku. Jelikož se 
v objektu nachází 2 bazény je v suterénu umístěno jejich provozní zařízení napojeno na 
všechny potřebná média a sítě. Vytápění objektu je uvažováno především vzduchotechnikou 
a v místech, kde kladen důraz na teplou podlahu, budou položeny v podlaze elektrické topné 
rošty. Distribuce médií ze suterénu je určeno především pro 1NP.  Budou se zde nacházet 
VZT jednotky s rekuperačními jednotkami a dále ohřívače vody. Teplá voda bude dodávána 
z hlavní výměníkové stanice, která bude umístěna v suterénu akvaparku (výměníková 
stanice, do které bude dodáváno odpadní teplo z nedaleké uvažované městské bioplynové 
stanice – uvažována v návrhu nového územního plánu města Brna). Voda bude skladována 
v zásobnících, které budou napojeny na cirkulační oběh, a voda z výměníkové stanice bude 
neustále dohřívat. Obsluha suterénu bude pro osoby umožněna schodištěm. Pro dopravu 
rozměrnějších předmětů nebo částí technologie bude využito propojení se suterénem 
akvaparku a sjezdu po rampě, jenž je navržen v severní části akvaparku.   
 V 1NP je hlavní vstup a recepce. Do komplexu římských lázní a saunového světa je 
umožněn přístup i z akvaparku a propojení je provedeno spojovacím krčkem z bazénové haly 
do relaxační haly. Návštěvníci tedy mohou spojit návštěvu obou budov. Na recepci navazují 
šatny s kapacitou celkem 160 osob a hygienický filtr. Následuje vstup do prvního podlaží 
relaxační odpočinkové haly, kde se nachází bazén, schodiště do druhého poschodí a část 
s mokrým provozem – část římských lázní. Římské lázně jsou navrženy podle tradice 
antického lázeňství v kombinaci s moderními trendy. Celkem je zde navrženo 9 kabin, které 
jsou rozděleny do 3 skupinek, jenž mají svůj intimní předprostor a ochlazovací místo.  V 1NP 
se dále nachází zázemí pro zaměstnance a prostory obsahující vodoléčebné procedury. 
V části vodoléčby je navržena ordinace odborného lékaře – ortopeda. Součástí je i 
hygienické zázemí obsluhující vodoléčebné procedury, rehabilitační bazén a službu polária.  
 Ve 2NP se nachází ordinace kožního lékaře a studio pro péči o tělo (kadeřnictví, 
manikúra, pedikúra, kosmetika). Dále se zde nachází prostor soukromého spa, které je 
navrženo pro maximálně 6-8 osob a nabízí veškerý komfort soukromé relaxace. Soukromé 
spa obsahuje hygienické zázemí, relaxační plochu, vířivku, parní kabinu a finskou saunu. 
Tyto prostory budou obsluhovány schodištěm vedoucím z prostoru recepce. Dále se ve 2NP 
nachází administrativní úsek objektu a druhá část hlavního provozu – saunový svět. Saunový 
svět je pro návštěvníky přístupný pouze po schodišti v relaxační hale. Relaxační hala tvoří 
otevřený propojený prostor, který vytváří vnitřní terasu. Součástí saunového světa je 
občerstvovací bar s příslušnými prostory. V saunovém světě je celkem navrženo 9 
saunových kabin a 1 solární louka s umělým osvětlením. Sauny jsou rozděleny podle 
stejného principu jako římské lázně do 3 skupin s vlastním intimním předprostorem a 
ochlazovacím místem. Ve 2NP se nachází i technické zázemí, které bude obsahovat VZT 
jednotky, zásobníky vody a podobně. Pro ohřev vody je zde možnost využití solárních panelů 
navržených na střeše relaxační haly a rovněž dodávkou vody z centrální výměníkové stanice.  
 
 
Konstruk ční a materiálové řešení 

 Vstupní hmota je navržena jako obousměrný průvlakový skelet s teoretickým 
rozponem 6x6 metrů (obloukové výseče). Materiálem bude železobeton. Jako výplňové zdivo 
budou použity cihelné tvárnice Porotherm a kontaktní zateplení. Okenní výplně budou 
tvořeny okny v hliníkovém rámu s požadovaným prostupem tepla. Zastřešení je provedeno 
plochou střechou. Odvodnění bude střešními vpustmi ve středu rozpětí.  
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 Navazující relaxační hala je tvořena dřevěnými lamelovými nosníky atypického tvaru. 
Stejné nosníky s odlišnými dimenzemi budeou překrývat i prostor vodoléčby. Plné výplně 
budou tvořeny sendvičovou konstrukcí s obkladem. Veškeré prosklené plochy budou tvořeny 
zasklením v hliníkovém komorovém rámu a budou řešeny formou prosklené fasády. Střecha 
bazénové haly je navřena jako mírně sklonitá. Jako krytina zde bude použit titan-zinkový 
plech s dvojitou stojatou drážkou barvy břidlice. Odvodnění bude do podokapních žlabů. Na 
vyšší halu je možno navrhnout solární panely pro ohřev vody. 
 Pro vnitřní zdivo bude použito příčkové cihelné zdivo Porotherm. V Místech kde je 
velká koncentrace vlhkosti (římské lázně) budou všechny konstrukce opatřeny hydroizolační 
stěrkou. Konstrukce saunových kabin je řešena jako dodávka vestavby specializované firmy 
do připraveného prostoru. Bude se jednat o sendvičovou konstrukci s tepelnou izolací.  
 Povrchové materiály tvoří prosklené plochy v hliníkovém komorovém rámu. Dále je 
navržena silikátová omítka s metalickým nátěrem. Na bocích zadních hal budou použity 
velkoformátové obkladové desky z tropického dřeva s finální povrchovou úpravou tvrzené 
vrstvy se zvýšenou ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Veškeré dřevěné 
konstrukce budou opatřeny impregnací a lakem odolávajícím povětrnostním vlivům. Zábradlí 
okem je navrženo z dřevěných smrkových desek mořených do odstínu konstrukčních 
nosníků. Zdůraznění vstupu do objektu je provedeno z atypického dřevěného lepeného 
nosníku ze smrkového dřeva, které bude rovněž mořeno do odstínu konstrukčních prvků.  
 
 
Ekologické aspekty návrhu  

 Jelikož se jedná o poměrně velký provoz, je zde snaha o maximální využití 
energetických zdrojů s důrazem kladeným na jejich úsporu. U provozní části objektu je 
navrženo zateplení v tl. 150 mm, což odpovídá současnému trendu zateplování budov a 
tímto opatřením se zamezí nadměrným tepelným únikům. Relaxační hala a hala balnea jsou 
obklopeny plnými stěnami, které jsou navrženy jako sendvičové a to z důvodu tepelně 
izolační schopnosti a také z důvodu velké vlhkosti v objektu. Pro prosklené plochy je 
navrženo izolační zasklení, dle normativních požadavků v hliníkovém komorovém rámu. 
V systému VZT se uvažuje s rekuperačními jednotkami pro ohřev čistého příchozího 
vzduchu.  
 Materiálové řešení je vesměs navrženo z materiálů, které jsou přírodní a v případě 
odstranění stavby by nebyl problém s jejich recyklací, případně likvidací.    
 U objektu se uvažuje se standardním připojením k inženýrským sítím.  Návrh 
územního plánu pro město Brno uvažuje v blízkosti zadaného území s možnou stavbou 
městské bioplynové stanice. Bioplynová stanice při svém provozu vyrábí velké množství 
odpadního tepla, což by se dalo využít pro provoz budovy římských lázní a saunového světa. 
Odpadní teplo by bylo využitelné pro ohřev vody a vzduchu. 
 
 
Základní vým ěry  

Velikost pozemku     55 700 m2 
Zastavěná plocha wellness           2 428 m2 
Celková podlažní plocha     4 935  m2 

Obestavený prostor     20 727 m3 
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Cenový ukazatel (z roku 2013):      6 665 kč/m3 
• Budovy pro komunální služby a osobní hygienu  
• svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

 
Celková předběžná cena    138,15 milionů 
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PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT – OBÁLKOVÁ METODA 
 

Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy 
Celková plocha A  – součet vnějších ploch ochlazovaných  
                                konstrukcí ohraničujících objem budovy  
Objemový faktor tvaru budovy A/V   

20 727 m3 

 
7 878,38 m2          

0,38 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 

Vnější návrhová teplota v zimním období θe   
  22° C 
-15° C 

 
Charakteristika energeticky významných údaj ů ochlazovaných konstrukcí 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011. 
 

Tepelná ztráta prostupem:   QT,i = HT *(θim - θe) = 2435,04 * (22+15) = 90096,5  W = 90,1 kW 
 

Stanovení prostupu tepla obálkou 
Měrná ztráta prostupem teplat  HT W/K 2435,04 
Objemový faktor tvaru budovy A/V   - 0,38 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 
Ht/A  

W/m2 . K 0,31 

Požadovaný součinitel prostupu tepla 
Uem, rc  

W/m2 . K 0,8 – 0,68             
(hodnota pro danou budovu = 0,63) 

Doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem,rq 

W/m2 . K 0,60 -0,51 
(hodnota pro danou budovu = 0,47) 

Dle ČSN 73 0540-2:2007 

 

Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 
Ai (m

2) 

Součinitel 
prostupu 
tepla Ui 

(W/m2.K) 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel prostupu 
tepla Un (W/m2.K) 

Činitel teplotní 
redukce bi (-) 

Měrná ztráta 
prostupem 

tepla    HTi = 
Ai.Ui.bi (W/K) 

S1 – extenzivní 
zelená střecha 

319,58 0,12 0,24 (0,16) 1,25 47,94 

S2 – plechová 
střecha 

853,58 0,12 0,24 (0,16) 1,25 128,04 

S3 – plochá 
střecha 

1240,19 0,15 0,3 (0,2) 1,0 186,03 

S4 – podlaha na 
terénu 

2364,8 0,2 0,45 (0,3) 0,8 378,37 

S5 – kontaktní 
zateplení 

851,78 0,19 0,3 (0,2) 1,0 161,84 

S6 – stěna 
sendvičová 

508,7 0,13 0,3 (0,2) 1,25 82,66 

S7 – stěna 
suterén 

1043,6 0,21 0,45 (0,3) 0,8 175,32 

Zasklené plochy 
– okna a dveře 

696,38 1,1 1,57 (1,2) 1,15 880,92 

 
Teplené vazby 
mezi 
konstrukcemi  

(∑Ai) 
7878,38 

∆Utbm  
0,05 

 - 
HTΨ,χ = A. Utbm 
393,92 W/K 

      

Celkem A 7878,38   
Měrná ztráta 
prostupem 

tepla HT 
2435,04 W/K  
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Klasifika ční t řídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  

Hranice klasifikáčních 
tříd 

Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice klasifikační 

třídy 

Uem (W/m2 . K) pro hranice klasifikační třídy 

obecně 
Pro hodnocenou 

budovu 
A-B 0,3 0,3. Uem,rq 0,19 
B-C 0,6 0,6. Uem,rq 0,38 

(C1-C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) 0,47 
C-D 1 Uem,rq 0,63 
D-E 1,5 0,5.(Uem,rq + Uem,s) 0,93 
E-F 2 Uem,s =Uem,rq+0,6 1,23 
F-G 2,5 1,5. Uem,s 1,85 

Dle ČSN 73 0540-2:2007 

 
Klasifikace:  B – úsporná  (U em = 0,31 W/m2K) 
 
 
Tento výpočet a uvedené hodnoty odpovídají směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2:2011 a2007 a podle rojektové dokumentace stavby. 
 
Předběžná tepelná ztráta budovy - obálková metoda  
 
Celková měrná ztráta prostupem 
 
HT = Σ HTi + HT ψ, χ    =    2435,04 W/K 
 
Celková ztráta prostupem 
 
QTi = HT * (ti,m – te) = 36,6  kW 
 
Ztráta větráním (přirozené) 
 
Zjednodušený vzduchový objem budovy 
Va = 0,8 * Vb = 0,8 * 20 727 =  16 581,6 m3      
 
20% budovy větráno přirozeně tj. Vap = 3316,3 m3 
80% budovy větráno nuceně s rekuperační jednotkou (účinnost 80%)  = Var = 13265,3 m3 
 
Číslo výměny vzduchu (uvažovaná výměna vzduchu 20 m3/h na osobu) 
 
n = 0,6 
 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
 
Vih =( n/3600)*Va = (0,6/3600)* 16581,6 = 2,76  m3/s 
 
Ztráta v ětráním  
QVi = 1300 * Vih* (ti,m – te ) = 1300 * 2,76 * (22 +15) = 132 756 W = 132,7 kW 
 
Ztráta přirozeným větráním Qvi1 = 20% z 132,7 = 26,54 kW 
 
Ztráta nuceným větráním Qvi2 = 0,8*132,7*(1-0,8) = 21,23 kW 
 
 
Celková p ředběžná tepelná ztráta budovy  
 
Qi = QTi + QVi1 + Qvi2 =  90,1 + 26,54 + 21,23 = 137,87  kW 



ZÁVĚR 

Výsledkem návrhu je objekt umístěný mezi navrženým parkovištěm a budovou akvaparku. 
Objekt je hmotově horizontálního a plošného charakteru. Monotónnost hmoty je narušena 
úskoky a zkosením. V objektu byly umístěny všechny požadované provozy včetně provozů 
doplňkových. Provoz římských lázní a saunového světa byl doplněn o vodoléčebné procedury 
a službami péče o tělo. Prostor s potřebou soukromí je orientován k jihu, kde se nachází 
stoupající terén pokrytý vzrostlou zelení. Tato orientace umožňuje využívání solárních zisků a 
zároveň vytváří soukromý prostor s výhledem do zeleně. Součástí návrhu je i urbanistická 
úprava vstupního předprostoru, který navazuje na stávající aktivity v území.  
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Anotace práce Zadané místo pro návrh se nachází při ulici Hády v blízkosti bývalých lomů 
- Hády a Růženina lomu. Místo je obklopeno příměstskou rekreační zelení a 
má dostačující dopravní dostupnost. Na vyhrazeném místě je uvažováno 
nové i stávající využití. Nové využití zahrnuje budovu Aquacentra a budovu 
Římských lázni a saunového světa.  
Budova římských lázní a saunového světa bude obsahovat kromě hlavního 
provozu také doplňkové služby a vodoléčebné procedury. Objekt je 
orientován při jižní hraně pozemku mezi parkovištěm a budovou akvaparku. 
Objekt je řešen jako třípodlažní s 1S, 1NP a 2NP. 
Hmotově se jedná o kvádry založené na obloukovém půdorysu. Vstupní část 
je řešena jako souvislá pevná hmota. Zadní část je pak řešena jako 2 
samostatné haly. Z hlediska konstrukce se jedná o železobetonový skelet. 
Povrchové materiály jsou omítka s metalickým nátěrem, sklo a dřevo.  

Anotace práce v 
anglickém 

The specified location for the design is located in the street Hády near the 
former quarries -Hády and Růženin lom. The place is surrounded by 



jazyce suburban recreational greenery and has sufficient accessibility. On a 
dedicated site is considered new and existing applications. The new use of 
the buildings includes a water park and Roman bath and the sauna world. 
The building of the Roman bath and sauna world will contain, in addition to 
the main operations also ancillary services and hydrotherapy treatments. 
The object is oriented at the southern edge of the land between the parking 
lot and the building of the Aqua Park. The object is designed as a three-
storey with basement (1S), 1st floor (1NP) and 2nd floor (2NP). Mass 
solution is the arc plan. The input section is designed as a contiguous solid 
mass. The rear part is then designed as two separate halls. From the 
perspective of the construction is a reinforced concrete skeleton. Surface 
materials are plaster with metallic paint, glass and wood. 

Klí čová slova římské lázně, saunový svět, Brno, Hády, Růženin lom, terénní úpravy, 
zeleň, vodoléčba, krása, odpočinek, wellness, technologie, železobeton, 
skelet, lamelový nosník, dřevo, sklo, energeticky úsporný 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

roman spa, sauna world, Brno, Hády, Růženin lom, landscaping, vegetation, 
hydrotherapy, beauty, relaxation, wellness, technology, reinforced concrete, 
skeleton, lamellar beams, wood, glass, energy-saving 
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