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Abstrakt 

 

Projekt řeší studii rekreačního zařízení, navrženého pod názvem Římské lázně a saunový svět. 
Jedná se o novostavbu přidruženou k již navrženému aquacentru „Chrám vody Brno“, jež je 
svým charakterem a kapacitními možnostmi předurčeno k plnění funkce hlavního 
multifunkčního „vodního světa“ v Brně. Cílem studie bylo navrhnout wellness centrum, které 

by pokrylo kapacitní požadavky plynoucí z hustoty zalidnění města Brna, architektonicky i 

urbanisticky korespondovalo s danou lokalitou a v neposlední řadě nabízelo celou škálu 

komfortních služeb, pokrývajících nároky potenciální klientely. Ve výsledku bylo navrženo 

moderní wellness centrum, nenarušující krajinný ráz místa stavby, decentní stavba, která více 

než sobě dává vyniknout krajině kolem a svým provedením lehce podtrhává rovnováhu mezi 

přírodou a lidským dílem v ní zasazeným.  
 

Klíčová slova 

  

Rekreační zařízení, římské lázně, saunový svět, wellness centrum, aquacentrum, Brno  
 

Abstract 

 

The project deals with the study of recreational facilities named Roman spa and sauna world. 

A new building has been associated with the proposed aquacenter "Water Temple Brno", 

which is by its character and by the capacity predestined to be a multifunctional main "water 

world" in Brno. The aim of this study is to design a wellness center that would cover the 

capacity requirements resulting from population density of the city of Brno, that would 

architectural and urban correspond with the site, and last but not least, offering a wide range 

of comfortable services covering the needs of potential customers. As a result, it was 

suggested modern wellness center, does not disturb the landscape construction sites, 

understated building that more than itself prefers landscape scenery around and its design 

slightly underscores the balance between nature and human work planted in it. 
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Diplomová práce na téma Římské lázně a saunový svět řeší studii rekreačně 
zdravotního zařízení inspirovaného starověkými římskými lázněmi. Autorka se v diplomové 
práci zabývá logickým dispozičním řešením, efektivní technickou a technologickou stránkou 
projektu a v neposlední řadě kvalitním architektonickým ztvárněním. Projekt ve fázi studie 
přibližuje jedno z možných využití plochy pro rekreaci a sport v lokalitě lomu Hády v Brně.    
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01 ZÁKLADNÍ IDEA 

 

Projekt řeší studii rekreačního zařízení, navrženého pod názvem Římské lázně a 
saunový svět (dále také wellness centrum). Jedná se o novostavbu přidruženou k již 
navrženému aquacentru „Chrám vody Brno“, jež je svým charakterem a kapacitními 

možnostmi předurčeno k plnění funkce hlavního multifunkčního „vodního světa“ v Brně.  
 

Cílem studie bylo navrhnout wellness centrum, které by pokrylo kapacitní požadavky 
plynoucí z hustoty zalidnění města Brna, architektonicky i urbanisticky korespondovalo 

s danou lokalitou a v neposlední řadě nabízelo celou škálu komfortních služeb, pokrývajících 
nároky potenciální klientely.  

 

Základní ideou je navržení wellness centra nenarušujícího krajinný ráz místa stavby, 
navrhnout decentní stavbu, která více než sobě dává vyniknout krajině kolem a svým 
provedením lehce podtrhává rovnováhu mezi přírodou a lidským dílem v ní zasazeným. 
Základními materiály jsou kámen, dřevo, sklo a ve velké míře také pohledový beton. 
 

 

02 VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

 

Navržená novostavba se nachází v lokalitě lomu Hády na severovýchodě města Brna, 
severně od městských částí Líšeň a Vinohrady. Přesněji se jedná o část území vymezeného 
ulicemi Jedovnická a Průmyslová.  

Lokalita lomu Hády je územním plánem přímo určena pro výstavbu sportovně-rekreačního 
zařízení a až na minimální výjimky se jedná o místo bez jakékoli zástavby.  

Jak již bylo zmíněno výše, základním účelem stavby je maximálně splnit veškeré nároky na 
moderní wellness centrum s kvalitními službami a odborným personálem. Kromě základních 
funkcí, jimiž jsou římské lázně a saunový svět, obsahuje wellness centrum rovněž služby jako 
je balneo pro vodoléčebné terapie, soukromé spa, fitness centrum, restauraci, solárium, 
masážní salon a hotelové služby. 



 

03 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Lom Hády tvoří díky své rozloze a přibližné výšce 424 m n. m. výraznou dominantu 
města Brna, nápadně zvýrazněnou místním vysílačem Hády. Zatímco západní strana 
hádeckého kopce, vzniklého z devonských vápenců, se prudce svažuje k údolí řeky Svitavy, 
lesy na severní straně, jež jsou již součástí Moravského krasu, pozvolna stoupají až k vrcholu 
Šumbera.  

Východní strana hádeckého kopce je předělena silnicí spojující Brno a Ochoz. Jižní strana je 
přerušena již zmíněným lomem, na jehož dně se nalézají dvě nevelká jezírka.  

V lokalitě Hády se nachází několik chráněných míst. Jedná se o národní přírodní rezervaci 
Hádecká planinka, která byla ustanovena roku 1992, nepříliš rozsáhlé území lesa při samém 
vrcholu kopce, dále přírodní památky Velká Klajdovka z roku 1987 a Kavky. Jedná se o místa 
obsahující zbytky původní krasové lesostepi s ojedinělou květenou. Dále se zde nachází státní 
přírodní rezervace U Brněnky podél silnice spojující Líšeň a Ochoz, která byla ustanovena 
roku 1973 a jedná se o náhorní plošinu z devonských vápenců, jež zde tvoří četné skalky a 
balvany.  

Při navrhování musel být brán zřetel na již navrženou budovu aquacentra Chrám 
vody. Jeho umístění vůči pozemku poskytuje uživatelům rozsáhlé panoramatické výhledy na 
město Brno jižním až jihozápadním směrem. Vzhledem k velkým proskleným plochám 
aquacentra je jeho upřednostnění při možnosti výhledů na Brno logické. Ačkoli má wellness 
centrum rovněž mnoho prosklených ploch, je svým charakterem spíše komornějšího rázu a 
proto je jeho mírné „schování se“ za objekt aquacentra považováno za logický kompromis.  

 Mezi novostavbou a protilehlým Růženiným lomem vede silnice, která zpřístupňuje 
areál wellness centra a aquacentra. Z této silnice je umožněn vjezd na venkovní parkoviště, 
nacházející se před oběma objekty. Na severozápadní straně pozemku se nachází sjezd do 
podzemních garáží, které slouží pro návštěvníky obou objektů. Mezi sjezdem do podzemních 
garáží a budovou aquacentra jsou umístěny dvě komunikační buňky s výtahy a schodišti, 
kterými se uživatelé podzemních garáží dostanou zpět na úroveň vstupů do objektů. Součástí 
parkoviště jsou parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu, která jsou 
umístěna blízko hlavních vstupů. Naproti aquacentru se nachází parkoviště pro autobusy 
s kapacitou čtyř vozů. Dále po silnici, směrem na severozápad, se nachází nově navržená 
zastávka MHD. 

Terénní úpravy byly nezbytné, avšak bylo dbáno na to, aby bylo co nejméně zasaženo do 
celkového krajinného rázu. Vzrostlá zeleň byla ve většině případů ponechána a doplněna o 
novou dekorační zeleň. 

 

 

 

 

 



 

04 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

 Novostavba Římských lázní a saunového světa je kombinací několika různě 
prorostlých kubických hmot. Cílem bylo vytvořit umírněnou stavbu, která bude originální, 
avšak poměrně nenápadná vzhledem k okolní přírodě. Stavba je trojpodlažní, přičemž jedno 
podlaží je podzemní. Je tedy poměrně nízká, což kompenzuje její plošný rozsah, pro který 
však pozemek nabízel prostor a kterého bylo využito.  

Stejně jako tvar budovy, tak i materiálové řešení bylo voleno tak, aby bylo co nejpřirozenější 
v daném prostředí. Na fasády wellness centra byla zvolena přírodní omítka pískové barvy a 
dřevěné obložení. Pro návrh budovy aquacentra byla charakteristická okna s vypískovaným 
motivem opadaných stromů, kdy velkoplošné skleněné tabule byly upraveny speciální 
digitální metodou GlassJet, kdy je motiv digitálním obrazem vypáleným do těchto tabulí. Díky 
jedinečnému značení lze každé jednotlivé sklo jednoduše identifikovat a v případě potřeby 
nahradit, protože digitální předobraz odpovídajícího potisku je v digitální podobě ve 
sklárnách archivován. Pro novou budovu wellness centra jsou typickým prvkem rovněž okna, 
tentokrát to jsou však okna vysoká, úzká vertikální, a to buď přes výšku jednoho, nebo 
v některých případech obou nadzemních podlaží.  

V interiéru převládají přírodní materiály a to zejména kámen a dřevo. Použit je ve velké míře 
rovněž precizně zpracovaný pohledový beton. Tyto materiály spolu tvoří zajímavý kontrast. 
Kámen symbolizuje tvrdý odolný materiál, schopný odolat času, který při správném použití 
navodí atmosféru pravých starých římských lázní. Tradici lázeňství a saunování rovněž 
připomínají mozaiky, použité v sekci Římské lázně. Dřevo zastupuje měkké materiály a 
symbolizuje útulnost a teplo. Jako dodavatel dřevěných podlah a obkladů je uvažována 
rakouská společnost Admonter (autorka diplomové práce je vítězkou prvního ročníku 
celostátní designové soutěže Admonter design contest, pořádané touto společností a je 
osobně seznámena s jejím sortimentem, výrobními procesy i možnostmi využití). Ve 
speciálním opracování je dřevo použito jako obklad stěn a to především v sekci saunový svět. 
Dřevo je rovněž základním stavebním materiálem navržených suchých saun. Pohledový 
beton je použit na stěnách komunikací wellness centra a v prostorách jako je např. fitness 
centrum, masážní místnosti, či jednotlivé kóje v sekci Balneo.  

Výrazným architektonickým prvkem je odpočívárna v saunovém světě, jejíž stěny jsou 
tvořeny solnými cihlami. Tyto stěny jsou v podstatě sendvičovou konstrukcí. Každá stěna je 
ve skutečnosti tvořena ze dvou užších. Ty jsou vystavěny těsně vedle sebe a mezi nimi je 
ponechána mezera pro ploché otopné těleso, jež je zároveň světelným zdrojem. Působením 
tepla se uvolňují solné výpary a díky světlu stěna tvoří zajímavé barevné a světelné efekty. 

V prostorách, kde je použita jako podlahová krytina dlažba, se jedná o velkoformátovou 
dlažbu Kerlite tloušťky 7 mm.  

V interiérech se často vyskytují prosklené panely v kovových rámech, které, stejně jako okna 
na fasádě, probíhají od podlahy až ke stropu. Tyto panely opticky oddělují jednotlivé 
prostory, ale zároveň jim ponechávají vzdušnost, světlost a pocit jednoty.  

Jako okrasné interiérové rostliny jsou ve většině prostor navrženy banánovníky. Vzhledem 
k charakteru rostlin je pro ně teplé vlhké prostředí ideální, přičemž jsou vítány jejich nízké 
nároky na péči o ně.  



 

05 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Do prostor wellness centra vchází návštěvník přes vstupní halu. Ta je vybavena recepcí se 
zázemím a malým barem s několika místy k sezení. V prostorách wellness centra je navržen 
turniketový systém, pracující na principu příložných čipů, který uživatele pustí pouze do těch 
prostor, které každému jedinci navolí po zaplacení obsluha na recepci ve vstupní hale. 
Alternativou je čipový systém, kdy uživatel přiloží svůj čip k turniketu nebo na display u dveří 
do jednotlivých prostor a záznamy o jejich využití jsou načteny do paměti čipu. Zákazník při 
tomto způsobu kontroly při odchodu zaplatí za ty služby, které během svého pobytu ve 
wellness využil. 

 

Důvod navrženého dispozičního řešení bude nadále vysvětlen na příkladech uživatelů 
jednotlivých služeb wellness centra. 
 

Uživatel balnea 

Součástí wellness centra jsou mimo jiné prostory pro vodoléčebné terapie a ordinace 
fyzioterapeuta – balneo. Tyto prostory jsou přístupné ze vstupní haly, odkud se k nim 

návštěvník dostane chodbou určenou pro veřejnost. Opakem této chodby je obslužná 
chodba pro personál, která vede z druhé strany jednotlivých buněk. Tyto buňky jsou tedy 
průchozí – z jedné strany se do nich dostane návštěvník, z druhé strany pak fyzioterapeut či 
zdravotní sestra. Každá buňka obsahuje předsíňku s toaletou a odkládacím místem a dále 
hlavní místnost se sprchou, hydromasážní vanou a speciálním masérským stolem. Uživatel 
balnea, který přišel pouze za účelem fyzioterapie, tedy vůbec nemusí procházet dalšími 
prostory wellness centra, čímž se pro něj zvýší pohodlnost užívání toho zařízení. 
 

Uživatel soukromého spa 

Vpostatě zrcadlově k balneu jsou řešeny dvě jednotky soukromého spa – prostory pro ty, 

kteří při saunování preferují soukromí a upřednostňují tuto variantu před „hromadným“ 
saunováním v prostorách římských lázní a saunového světa. Spa je vybaveno kompletním 
hygienickým zázemím, takže zákazník nemusí procházet přes společné šatny a může naplno 
využít soukromí, které mu je poskytnuto. Jednotky spa jsou vybaveny finskými saunami, 
sprchami, ochlazovacími bazénky, vířivými vanami, masážními stoly, relaxačními lehátky a 
v neposlední řadě je jejich součástí rovněž klidová zóna s charakterem konferenčního 
salonku, vybaveného sedací soupravou a minibarem. 
 

Uživatel římských lázní a saunového světa  
Uživatelé stěžejních služeb wellness centra procházejí po registraci na recepci společnými 
šatnami - vybavenými šatními skříňkami, lavičkami, převlékacími kabinami a fény - které před 
vstupem do prostor wellness centra ústí do prostoru se sprchami a toaletami, oddělenými 
zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Součástí sprch jsou nástěnné fukary, sloužící k osušení 
celého těla. Při vstupu do prostor římských lázní a saunového světa prochází návštěvník 
turniketovou kontrolou, popř. využívá dveřní čipový systém (viz výše). Návštěvníkovi je nyní 
umožněn přístup do saunového světa jak v 1NP, tak ve 2NP, do římských lázní, mokrého baru 
a do venkovních prostor za wellness centrem.  

 

100% vyloučení nechtěného pobytu osob v konkrétních prostorách je, vzhledem ke snaze o 
udržení maximálního komfortu návštěvníků a plynulosti provozu wellness centra, téměř 



 

nemožné. Lze jej však minimalizovat vhodným nastavením čipového systému, popř. 
kontrolou ze strany personálu wellness centra.  
 

Římské lázně jsou pojaty moderně, avšak zachovávají si i tradiční prvky starodávných 
římských lázní. Centrální prostor tvoří atrium prosvětlené velkým střešním světlíkem, ze 
kterého je přístup do jednotlivých druhů lázní, jako je hammam lázeň, caldarium, 
tepidarium, sudatorium, frigidarium, či Kneippova lázeň nohou. Např. právě v posledně 
jmenované místnosti je použit efekt „hvězdného nebe“ – bodových světel umístěných v 
podhledu.  

 

V saunovém světě se nachází namísto parních saun sauny suché a infrasauny. Tvoří několik 
malých celků, přičemž jsou vždy opatřeny sprchou, ochlazovacím bazénkem, či tradiční kádí 
s ledovou vodou a také ochlazovacími zařízeními venkovními. Ve 2NP se nachází dvě sauny 
panoramatické s výhledem na Brno a rovněž dvě vířivé vany. Mezi sedadlem nejvyšší lavice 
v sauně a stropem sauny je vždy vzdálenost 1,3 m, což s rezervou odpovídá technickým 
požadavkům na saunovací zařízení.  

Prostory římských lázní a saunového světa jsou protkány odpočinkovými místy. Ta 
představují plochy vybavené lehátky a stolky, popř. křesly, kde mohou návštěvníci během 
svého pobytu relaxovat. Pro zvýšený komfort klientů a pokrytí jejich nejširšího spektra jsou 
do interiérů umístěna lehátka různých velikostí. Šíře lehátek se pohybuje od 700 do 1000 
mm.  

Uživatel fitness centra 

Návštěvníci fitness centra procházejí při svém vstupu přes společné šatny, ale nepokračují 
dále vchodem do římských lázní a saunového světa, ale po bočním schodišti - opatřeném 
turniketem - či výtahem se dostávají do 2NP, kde se přímo u schodiště nachází vstup do 
posilovny. Tito návštěvníci se zároveň mohou občerstvit u baru v restauraci, která je naproti 
vstupu do fitness centra. Poté, co skončí se svojí aktivitou, se přes šatny v 1NP vrátí zpět. 
 

Uživatel masážních místností či solária  
Uživatelé těchto prostor nemusejí procházet přes hlavní šatny. Stačí se přesunout po 
schodišti umístěném vedle vstupu do balnea nebo výtahem do 2NP. Masérny a solária jsou 
situovány hned u výstupu ze schodišťového ramene. Obě služby jsou vybaveny odkládacími 
plochami a hygienickým zařízením, takže není nutný průchod přes hlavní šatny, který by 
pohyb osob spíše zkomplikoval.  
 

Uživatel restaurace 

Do restaurace se návštěvník dostane několika způsoby. Host, který se přišel pouze najíst, 
využije stejného schodiště jako uživatel v předchozím případě. Nezkříží se mu tedy cesta s 
„mokrým provozem“ a není nijak omezován turniketovým systémem. Rozhodne-li se 

restauraci navštívit uživatel římských lázní a saunového světa, má dvě nejideálnější možnosti. 
Buď restauraci navštíví po úplném ukončení svého pobytu v „mokré části“ wellness centra za 
pomoci schodiště vedle vstupu do balnea v hlavní hale nebo se do ní dostane po stejném 
schodišti, jako uživatelé fitness centra. Své věci si může ponechat uzamčené ve skříňce 
v šatně a vrátit se pro ně až při úplném odchodu, což zvyšuje komfort návštěvníka.  
Součástí restaurace je venkovní zahrádka. 
 



 

Uživatel hotelu 

Jednou z nabízených služeb wellness centra je možnost ubytování. K tomuto účelu jsou ve 
2NP navrženy standardně vybavené hotelové pokoje. Pokoje jsou komfortní, avšak při jejich 
návrhu byla zohledněna jistá „úmyslná strohost“, aby zákazníci neměli potřebu se zdržovat 

právě zde a plně využili možnosti wellness centra. K pokojům se návštěvníci dostanou po 
schodišti vedle vstupu do balnea. Dále pak mohou používat schodiště, která propojují 2NP 
s římskými lázněmi a saunovým světem o podlaží níže, aniž by museli procházet přes šatny. 
Obyvatelům hotelových pokojů je k dispozici pochozí zelená střecha. 
 

Uživatel aquacentra 

Návštěvníci, kteří se rozhodli využít jak wellnes, tak aquacentrum se samozřejmě mohou 
dostat z jednoho prostoru do druhého. A to díky spojovacímu vchodu v chodbě saunového 
světa. Zde se opět nachází turnikety, které pustí pouze ty návštěvníky, jež mají vstup do 
wellness centra předem zaplacený. Pro případnou kontrolu a rovněž pro poskytnutí 
saunovacích potřeb, jako jsou ručníky či župany, je zde u toho vchodu zřízena malá recepce, 
za níž se nachází sklad těchto textilií. 
 

 

Dalšími prostory v 1NP jsou sklady, zázemí personálu, či místnost s kontrolním 
monitorovacím zařízením (viz legendu místností) 

 

Ve 2NP se dále nachází administrativní zázemí wellness centra a kompletní zázemí 
restaurace. Ta je zásobována samostatným schodištěm/výtahem, přístupným z parkoviště 
před objektem.  
 

Technické zázemí wellness centra je umístěno v 1PP. Odtud jsou potřebná média rozváděna 
do celého objektu. V úrovních jednotlivých podlaží jsou rozvody vedeny v podhledech, které 
mají výšku 700 mm, což je dostatečná velikost pro jejich realizaci touto cestou.   
 

 

06 KONSTRUKČNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Nosnou konstrukcí stavby je monolitický železobetonový skelet o modulu 5x5 metrů 
(měřeno osově). Skelet je navržen z železobetonových sloupů čtvercového průřezu o straně 
300mm. Výplňové zdivo tvoří cihly Heluz PLUS 30 UNI a celý plášť je zateplen 
polystyrenovými deskami tloušťky 150 mm. Dělící příčky v objektu jsou rovněž navrženy ze 
zdiva Heluz.  

Plášť budovy je částečně opatřen dřevěným obkladem. Na fasádu je nejprve připevněn 

dřevěný rošt. Na ten je dřevěný obklad přichycen nerezovými příchytkami, které se zezadu 

dvěma vruty přichytí na profil a spárou mezi profily se ukotví na rošt.  

Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha, odvodněná pomocí vpustí, jež ústí do 
svodů dále vedených v podhledech. Střecha nad 1NP je částečně pochozí a je řešená jako 
střešní zahrada. V této části střechy se nachází zasklené atrium, dvě střešní okna a několik 
tubusových světlovodů, osvětlujících římské lázně. Na fasádě na úrovni pochozí střech je 
umístěn výsuvný žebřík, který umožňuje výstup na střechu nad 2NP. Žebřík je po dobu 



 

neužívání zasunutý a uzamčený v této poloze, což znemožňuje výstup na střechu 
nepovolaných osob.  

Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená bezprůvlaková železobetonová 
monolitická deska, tloušťky 200 mm. Tloušťka celkové stropní konstrukce je v jednotlivých 
podlažích různá. V 1NP se uvažuje s vyšší skladbou v důsledku tepelného odizolování od 1PP 
a použití podlahového topení. V objektu je navržen jeden typ schodiště. Jedná se o 
dvouramenné monolitické železobetonové schodiště. Mezi schodišťovými rameny je zrcadlo, 
do kterého je umístěn osobní výtah Liftcomp, který svými rozměry splňuje požadavky 
vyhlášky 398/2009 Sb. na transport imobilních osob na invalidním vozíku. Rozměrově odlišné 
je pouze schodiště pro zásobování restaurace ve 2NP. 

 

 

07 EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

Snahou projektu je zachování rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Při stavebních pracích se 
počítá jen s takovou likvidací vzrostlých dřevin, která bude nezbytně nutná pro výstavbu 
areálu. Stavba se snaží chovat nejen ekologicky, ale rovněž ekonomicky. Tuto snahu potvrzují 
solární panely, které však nejsou umístěny na střeše wellness centra, ale kvůli větší výšce se 
nacházejí na střeše aquacentra. Je to z estetického důvodu projektanta, kdy viditelnost 
těchto panelů na střeše wellness centra byla nežádoucí.  
 

Územní plán dále počítá s bioplynovou stanicí v blízkosti areálu, jež by měla nesporný vliv na 
ekonomickou a ekologickou efektivitu projektu.  

 

Předběžné náklady na realizaci stavby činí přibližně 110 mil. Kč.  
 

 

Obálkovou metodou (viz níže) bylo zjištěno, že stavba se z hlediska energetické náročnosti 
řadí do klasifikační skupiny B, což znamená, že je úsporná. Vypočítána předběžná tepelná 
ztráta objektu činí 80,26 kW.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08 ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 

Celková užitková plocha 4215,8 m
2
 

Zastavěná plocha: 2 366,3 m
2
  

Obestavěný prostor 18 128 m
3
 

Kapacita návštěvníků: cca 250 osob  

Kapacita parkoviště: 135 venkovních parkovacích míst + parkovací místa pod budovou 
aquacentra 

 

 

 

09 POUŽITÉ ZDROJE 

 

Neufert, Ernest: „Navrhování staveb“ 

ČSN 73 0540-2:2011 

www.tzb-info.cz 
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Výpočet tepelných ztrát budovy obálkovou metodou 

PŘEHLED SKLADEB 

 

Umístění objektu 

Lokalita       Brno 

Venkovní návrhová teplota v zimním období  - 15°C 

Délka otopného období     222 dní 

Průměrná venkovní teplota v otopném období  3,6°C 

 

Charakteristika objektu 

Převažující vnitřní teplota v otopném období  24°C 

Objem budovy      18 128m
3 

Celková podlahová plocha     4215,8m
2 

Plocha obálkových konstrukcí    9 545,84m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledků tepelných vlastností jednotlivých konstrukcí bylo dosaženo za pomoci výpočtových tabulek na 

internetovém portálu www.tzb-info.cz. V případě, že databáze některé z použitých prvků nezahrnovala, 

byly v ní vybrány prvky s co nejbližšími hodnotami prvků použitých v projektu. 

Jednotlivé skladby jsou hrubým návrhem pro prvotní posouzení stavby. Jejich přesné parametry a 

provedení by bylo řešeno v prováděcí dokumentaci.   

Výpočet nezohledňuje vrstvy stavebních konstrukcí, jež jsou svými rozměry či tepelnými vlastnostmi 

zanedbatelné a neovlivňují výsledné hodnoty.) 

 



Skladba S1 – obvodová stěna 

Interiérová VC omítka Baumit   15 mm 

Cihené zdivo Heluz    300 mm 

Lepící malta     5 mm 

Tepelná izolace EPS    150 mm 

Stěrka – perlinka - stěrka 

Exteriérová omítka Baumit   5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,19 W/m
2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=4,93 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,19 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě UN=0,25 W/m

2
K 

dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S2 – pochozí zelená střecha 

Stěrka imitující pohledový beton   10 mm 

Stěrka – perlinka - stěrka 

SDK podhledová deska Kanuf   12,5 mm 

Dvouúrovňový křížový rošt (vzduchová mezera) 70 mm 

Vzduchová mezera    615 mm 

Nosná stropní konstrukce – ŽB deska  200 mm 

Hydroizolace      

Roofmate SL     200 mm 

Separační vrstva   

Odvodňovací rohož (polyetylen HD)  8 mm 

Filtrační textilie      

Substrát      150 mm 

Vegetace      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,15 W/m
2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=6,77 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,15 W/m
2
K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy 

UN=0,18 W/m
2K dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S3 – plochá střecha 

Nosná stropní konstrukce – ŽB deska  200 mm 

Penetrační nátěr 

Pórobetonová mazanina – spádová vrstva  20 – 150 mm 

Separační vrstva 

Parozábrana   

Tepelná izolace EPS    200mm 

Hydroizolace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,15 W/m2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=6,58 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,15 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy 

UN=0,18 W/m
2K dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S4 – podlaha ve styku s terénem 

Podkladní beton     150 mm 

Hydroizolace 

Tepelná izolace XPS    200mm 

Separační vrstva 

Anhydritová vrstva    50 mm 

Vodotěsný pochozí nátěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,16 W/m
2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=6,34 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,16 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy 

UN=0,18 W/m
2K dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S5 – stěna ve styku s terénem 

Stěrka imitující pohledový beton   10 mm 

Stěrka – perlinka – stěrka 

ŽB podzemní stěna    300 mm 

Hydroizolace 

Tepelná izolace XPS    200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,16 W/m
2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=6,23 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,16 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy 

UN=0,18 W/m
2K dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S6 – pochozí střecha 

Nosná stropní konstrukce – ŽB deska  200 mm 

Hydroizolace 

Tepelná izolace XPS    200mm 

Separační vrstva 

Anhydritová spádová vrstva   50 mm 

Štěrkové lože     50 mm  

Velkoformátová dlažba    7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,15 W/m2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=6,63 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,16 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy 

UN=0,18 W/m
2K dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



Skladba S7 – podlaha nad venkovním prostorem 

 

Podlahová krytina – koberec   10 mm  

Anhydrit      50 mm  

Separační vrstva      

Parozábrana 

Kročejová izolace     50 mm 

Hydroizolace 

Nosná stropní konstrukce – ŽB deska  200 mm 

Lepící malta     5 mm 

Tepelná izolace EPS    100 mm 

Stěrka – perlinka - stěrka 

Exteriérová omítka Baumit   5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf průběhu teplot v konstrukci  

 

 

 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce: U= 0,2 W/m
2
K 

Odpor při prostupu tepla konstrukce: RT=5,12 m
2
K/W 

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U=0,216 W/m
2K VYHOVUJE doporučené hodnotě UN=0,25 W/m

2
K 

dle ČSN 73 0540-2:2011 

 

(Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-

konstrukci) 



OBÁLKOVÁ METODA VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT

Identifikační údaje

Druh stavby Zdravotně rekreační zařízení Římské lázně a saunový svět

Adresa Lokalita lomu Hády, Brno

Katastrální území a katastrální číslo Maloměřice - Obřany 

Provozovatel VUT v Brně

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník VUT v Brně

Adresa Antonínská 2, 602 00 Brno

Telefon / e-mail 541 145 111

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 18 128 m
3

římsy, atiky a základy               

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 9 545,84 m
2

ohraničujících objem budovy

Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,53

Převažující vnitřní teplota v otopném období  θim 24 ᵒC

Vnější návrhová teplota v zimním období θe -15  ᵒC

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí hodnocené budovy

Ochlazovaná 

konstrukce

Plocha

Ai (m
2
)

Součinitel 

prostupu tepla

Ui (W.m
-2

.K
-1

)

Činitel

teplotní 

redukce

bi (-)

Měrná ztráta

prostupu tepla

HTi=Ai.Ui.bi

(W.K
-1

)

S1 - obvodová 

stěna
1390,4 0,19 1 264,176

S2 - pochozí 

zelená střecha
106 0,15 1 15,9

S3 - plochá 

střecha
1814,9 0,15 1 272,235

S4 - podlaha 

na terénu
2366,3 0,16 0,8 302,8864

S5 - stěna suterén 493,6 0,16 0,8 63,1808

S6 - pochozí střecha
229,9 0,15 1 34,485

S7 - podlaha nad 

venkovním terénem

78 0,216 0,8 13,4784

S8 - okna 352,15 1,1 1 387,365

S9 - dveře 70,45 1,1 1 77,495

S10 - atriový světlík
55 1,1 1 60,5

S11 - střešní okna 12,5 1,1 1 13,75

Celkem 1505,4516

Tepelné vazby

∑Ai

6969,2

∆Utbm 

0,02

HT,Ψ,χ = A.Utbm

139,84 W.K
-1

Celkem 6969,2 1645,29 W.K
-1

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



Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí referenční budovy

Ochlazovaná 

konstrukce

Plocha

Ai (m
2
)

Požadovaný

součinitel 

prostupu tepla UN 

(W.m
-2

.K
-1

)

Činitel

teplotní 

redukce

bi (-)

Měrná ztráta

prostupu tepla

HTi=Ai.Ui.bi

(W.K
-1

)

S1 - obvodová 

stěna
1390,4 0,25 1 347,6

S2 - pochozí 

zelená střecha
106 0,24 1 25,44

S3 - plochá 

střecha
1814,9 0,24 1 435,576

S4 - podlaha 

na terénu
2366,3 0,45 0,8 851,868

S5 - stěna suterén 493,6 0,45 0,8 177,696

S6 - pochozí střecha
229,9 0,24 1 55,176

S7 - podlaha nad 

venkovním terénem

78 0,24 0,8 14,976

S8 - okna 352,15 1,5 1 528,225

S9 - dveře 70,45 1,7 1 119,765

S10 - atriový světlík
55 1,4 1 77

S11 - střešní okna 12,5 1,4 1 17,5

Celkem 2650,822

Tepelné vazby

∑Ai

6969,2

∆Utbm 

0,02

HT,Ψ,χ = A.Utbm

139,84 W.K
-1

Celkem 6969,2 2790,66 W.K
-1

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

Stanovení prostupu tepla obálkou

Měrná ztráta prostupem tepla HT W.K
-1 1645,29

W.m
-2

.K
-1 0,236

W.m
-2

.K
-1 0,40

Třída B - úsporná
Klasifikační třída obálky budovy 

Uem /Uem. rq

Požadovaný součinitel prostupu tepla

Uem,rq.= Σ (UN,i·Ai·bj)/ Σ Ai+ 0,02 

Doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rc = Uem,rq . 0,75

Průměrný součinitel prostupu tepla

Uem= Σ (U,i·Ai·bj)/ Σ Ai+ 0,02 

W.m
-2

.K
-1 0,3



Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy

Klasifikační 

třída

Slovní vyjádření 

klasifikační třídy

Klasifikační 

ukazatel CI

A Velmi úsporná

B Úsporná

C Vyhovující

D Nevyhovující

E Nehospodárná

F Velmi nehospodárná

G Mimořádně nehospodárná

Klasifikace : B

Datum vystavení energetického štítku: 20/5/2014

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Bc. Michaela Foltýnová

Adresa zpracovatele: Podlomní 9, 636 00 Brno

IČO:

Zpracoval: jméno, příjmení, titul, kvalifikace zpracovatele                     Podpis:................................ 

Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady !č. 2002/91/ES a prEN 

15217.Byl vypracován v souladu s ČSN 730540-2:2011 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 

Předběžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda

1. Celková měrná ztráta prostupem 

HT = ∑ HTi + HT ψ, χ = 1645,29 W.K
-1

2. Celková ztráta prostupem

QTi = HT . (ti,m – te) = 51 kW

3. Ztráta větráním (přirozené) 

Zjednodušený vzduchový objem budovy

Va = 0,8 . Vb = 14 502,4m
3

Číslo výměny vzduchu 

n = 0,6

Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků

Vih = n.(3600).Va = (0,6.3600).14502,4 = 2,42 m
3
/s

4. Ztráta větráním 

QVi = 1300 . Vih . (ti,m – te )   = 1300.2,42.(19+12) = 97,53 kW

Ztráta nuceným větráním Qvin = 97,53.(1-0,7) =  29,26 kW

5. Celková předběžná tepelná ztráta budovy

Qi = Qti + QVi = 51 + 29,26 = 80,26 kW

1,5·Uem,rq < Uem ≤ 2,0·Uem,rq

2,0·Uem,rq < Uem ≤ 2,5·Uem,rq

Uem > 2,5·Uem,rq

 

← 0,5 

←0,8

←1,0

←1,5

←2,0

←2,5

Průměrný součinitel prostupu

 tepla budovy Uem [W/(m
2·K)] 

Uem ≤ 0,5·Uem,rq 

0,5·Uem,rq < Uem ≤ 0,8·Uem,rq

0,8·Uem,rq < Uem ≤ Uem,rq

Uem,rq < Uem ≤ 1,5·Uem,rq



ZÁVĚR 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Vypracováním studie na téma Římské lázně a saunový svět bylo poukázáno na jedno 

z možných využití plochy pro rekreaci a sport v lokalitě lomu Hády v Brně. Zároveň byl 
položen základ pro odpovědi na možná technická a architektonická řešení stavby a využití 
okolního pozemku. Výsledná studie se prokázala být úspornou a šetrnou variantou jak po 

ekonomické, tak po ekologické stránce.  
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