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Cílem projektu je vytvoření architektonického návrhu multifunkčního objektu s lázněmi na brněnské
Spolkové ulici. Tento projekt naváže na bohatou historii zde stojícího dnes opuštěného Dělnického
domu a přilehlých zaniklých lázní. Pod povrchem pozemku se nachází podzemní voda, která byla do
lázní čerpána tzv. artéskou studní.
Lázně jsou instituce s dlouhou historií, jejíž význam a duch se proměňuje poplatně době a kultuře.
Návrh bude reflektovat význam lázní v 21. století.
Řešení  návrhu  v  sobě  bude  obsahovat  rekonverzi  budovy  Dělnického  domu,  který  se  skládá
z historizujícího objektu z konce 19. století a funkcionalistické přístavby vyprojektované architektem
Eduardem Göttlicherem na přelomu dvacátých  a  třicátých  let  20.  století.  Návrh  bude dále  řešit
přilehlou proluku, která nabízí možnosti rozšíření areálu a urbanistického zásahu do struktury bloku.
Projekt  bude  obsahovat  konkrétní  návrhy  materiálového  řešení  a  bude  zpracován  v  rozsahu
uvedeném níže.
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Perman, M.: S, M, L, XL, Zürich, 1996.
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Moussavi, F.: The Function of Form, Barcelona, New York 2009.

Moussavi, F.: The function of ornament, Barcelona, 2006.

Kula, D., Ternaux Élodie, Materiology, Amsterdam, 2009

 
 

Termín zadání bakalářské práce: 15.2.2016
Termín odevzdání bakalářské práce: 9.5.2016

Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.





napětí fragmentace (lázně +)  

marek  svoboda  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

vedoucí práce:  MArch Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák  

   



   

   

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI  

   

Řešená parcela je situována severovýchodně od centra Brna na ulici Spolková 
v katastrálním území Zábrdovice. Na pozemku se v současnosti nachází opuštěný Dělnický 
dům, který se skládá z historizujícího objektu z konce 19. století a funkcionalistické přístavby 
vyprojektované architektem Eduardem Göttlicherem na přelomu dvacátých a třicátých let 20. 
století. K dělnickému domu přiléhá proluka, kde byl v minulosti obytný dům s vanovým 
lázeňským provozem. Do lázní se voda čerpala tzv. artéskou studní z rezervoáru podzemní 
vody.  

V platném územním plánu (schváleném v listopadu 1994) je řešená parcela deklarována 
jako plocha bydlení. V konceptu připravovaného územního plánu je nicméně uvažováno o 
nutnosti prověřit změny využití lokality územní studií.   

Architektonická studie na zadanou lokalitu proto alternativně vychází z historie 
pozemku, který v sobě vždy spojoval veřejné funkce, jež v současnosti v dané oblasti citelně 
chybí. Městská morfologie bývalé dělnické čtvrti se vyznačuje hustou blokovou zástavbou 
s nedostatkem kvalitních veřejných prostorů. Návrh tak v sobě spojuje rekonverzi 
nevyužívaného Dělnického domu na novou veřejnou funkci – objekt lázní – a  pojednává 
přilehlou proluku jako veřejné prostranství v návaznosti na program navrhovaného provozu.  

Dopravní obslužnost je zajišťována z ulice Spolková. Zásobování je řešeno z ulice 
Spolková na severozápadním cípu řešené parcely. Kapacita parkovacích míst na ploše pozemku 
je vzhledem k dobré dostupnosti hromadnou městskou dopravou, k možnosti parkování 
v přilehlých ulicích a i vzhledem k současným trendům omezování automobilové dopravy 
v historických částech měst navržena na relativně nízkou hodnotu 15 parkovacích stání, navíc 
s možností parkování na ulici Spolková prověřenou výpočtem. Ve výpočtu byl charakter lokality 
stanoven jako typ B se stavbou celoměstského i nadměstského významu uvnitř zastavěného 
území obce, mimo centrum města (mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci) s 
dobrou kvalitou obsluhy území veřejnou dopravou. Zohledněny byly okolní zastávky 
Tkalcovská (tramvajové linky 2, 4, a 11) a Jugoslávská (tramvajové linky 3 a 11) s průměrnou 
frekvencí devět spojů za hodinu. V bezprostřední blízkosti bloku, ve kterém se řešená parcela 
nachází, je navíc autobusová zastávka Bratislavská.  

              

Z důvodu havarijního stavu historizujícího objektu z 19. století je navržena  jeho 
demolice, čímž zároveň vznikne předprostor nové veřejné instituce – lázní. Původní 
funkcionalistická přístavba je povýšena na samostatný objekt, který zaujímá v nově 
zformovaném předprostoru, výsadní pozici.  Řešení veřejných prostorů před nástupem do 
lázní a na místě přilehlé proluky je analogií koncepce utváření jejich prostorů vnitřních: Zóny 
aktivních a pasivních činností programu jsou uspořádány do vzájemných vztahů na základě 
role „aktéra“ a „pozorovatele“ a jsou tak metaforou rovnováhy tělesných i duševních aktivit.    

   

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ  

   

Člověk využíval, využívá a měl by využívat lázně za účelem udržení, zlepšení či posílení 
tělesného a duševního zdraví. Řešené území bylo, je a mělo by být centrem života, dění a 
společenských událostí, kde se lidé setkávají, diskutují, slaví, jedí, pijí, zušlechťují se a 
odpočívají. V minulosti se na řešeném území odehrávaly činnosti spojené s divadlem, kinem a 



koncerty, tedy zážitky těl a duší, ve kterých se střetávají dva světy aktérů a pozorovatelů. 
Jeden svět bez druhého postrádá smysl. Návrh s tímto vědomím pracuje a rozvádí jej do 
prostorové hry.   

Lázně jsou koncipovány na principu jeviště a hlediště, kde se návštěvník stává buď 
aktérem, nebo pozorovatelem; hercem, nebo divákem. Fragmentováním jednotlivých „dějství“ 
aktivních činností prostřednictvím pečlivě naprogramovaných míst pozorování a průhledů 
dochází k potřebnému vytvoření napětí mezi aktérem a pozorovatelem. „Příběh“ je odkrýván 
postupně a k jeho pochopení je nutný pohyb navrženým prostorem a střídání jednotlivých 
„hledišť“. Dosažení komplexního vjemu diváka je spojeno s nutností procházení prostorem 
lázní. Dějství se opakuje. Z diváka se stává herec a z herce divák. Tělo je v pohybu a duševní 
pochody jsou odrazem pozorování pohybových akcí.  

Hlavním jevištěm je otevřený prostor centrální haly, kde se ve spodní části 
nachází doskokový bazén pro skokanské můstky umístěné v různých výškových úrovních. 
Efektu napětí mezi pozorovatelem a pozorovaným je dosaženo pomocí průhledů vytvořených 
jak v horizontální, tak vertikální rovině. Průhledy vizuálně spojují jeviště skokanských můstků a 
volných pádů těl a hlediště relaxačních programů – menších prostorů rozmístěných po 
obvodu haly.  Z jednoho konkrétního hlediště je možno zachytit pouze fragment skoku – 
v čase se odvíjejícího příběhu a před pozorovatelem se tak odehraje vždy pouze pár „políček 
filmu“. Pro doplnění „příběhu skoku, probíhajícího přes všechny patra je nutno změnit pozici.  

Architektonické řešení prostorů lázní je podřízeno tomuto záměru i z hlediska 
materiálové kompozice. Stávající vnitřní hmoty jsou obnaženy a zbaveny přebytečných 
nánosů. Původní vertikální materiálové členění haly je potlačeno s cílem vytvořit neutrální 
pozadí dějové akci skoku. Nové hmoty, převážně z železobetonu, navazují na stávající 
konstrukce. Výsledný vjem z použitých materiálů je jednotný, avšak rozdíl mezi původními a 
novými strukturami je čitelný. Světlejší železobeton / beton novotvarů, a tmavší povrchová 
úprava původních hmot vytvářejí organicky propojené materiálové řešení. Sjednocené 
působení prostoru lze bližším zkoumáním dešifrovat jako drobné výrazové nuance, které 
ozvláštňují celkový vjem. Nejvyšší podlaží u horního skokánku působí otevřeně a bazilikální 
okna osvětlují vnitřek. Směrem dolů k nižším podlažím nabývají prostory uzavřenějšího dojmu 
a intenzita světla klesá. Skokan - aktér jeviště – prolétá kolem hledišť relaxujících diváků a 
vnímá materiálový a světelný přechod  jednotlivých podlaží jako kontinuální změnu. Vzdušný 
skok z prosluněného vrcholu tak vyústí v dunivý rachot temného doskočiště.  

              

   

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

   

Dispoziční řešení provozu lázní se odvíjí od konceptu dialektiky jeviště a hlediště. 
Stejný princip se propisuje i do řešení veřejného prostoru v proluce. Nově vzniklá „plaza“ se 
vlévá podél východní stěny lázní do veřejného prostranství s jednotlivými stanovišti 
doplňkových aktivit (vyvýšené podium, stolní tenis, pétanque, kolektivní hry,…. Prostranství je 
vizuálně odděleno východní fasádou lázní a nově vysázenými stromy, které doplňují stávající 
vizuální bariéru na východní straně parcely v podobě vysokých topolů. Charakterem uzavřený 
prostor s aktivitami ústí do novostavby bistra/kavárny situovaného v jihovýchodní části 
parcely. Parkování se nachází na severovýchodní části parcely.  

Vstup do lázní je řešen ze severu odkrytím dominantního schodiště, které původně 
vedlo do tanečního sálu Dělnického domu. Po vystoupání do 2.np se návštěvník ocitá ve 
vstupní hale s pokladnou, ze kterého dále pokračuje přes společné šatny a sprchy do lázní a 



posilovny s terasou. Posilovna je umístěna na severu v 3np. Hlavní provozy lázní jsou 
umístěny mezi 2np-1.pp. Probouráním stropu centrálního prostoru 2.np vzniká hlavní 
lázeňský prostor centrální bazénové haly (jeviště) s doskočištěm kolem kterého jsou 
organizovány další relaxační provozy lázní (hlediště). Vstup a zázemí pro personál je 
situováno na severu v 1.np, odkud personál proudí do provozů lázní. Administrativa a vedení 
společně s pokladnou přilehá ke vstupní hale ve 2.np. Technické zázemí je situováno podél 
západní strany budovy. Zásobování je realizováno z ulice Spolková na úrovni terénu 
prostřednictvím nákladního výtahu. Budova je obsloužena dvěma vertikálními jádry spojující 
všechny podlažní úrovně, která jsou zároveň řešena jako únikové cesty. Dominantním 
prvkem, který spojuje 2.np s 1.pp je nově navržené schodiště na západní straně centrální haly 
lázní. Tím je umožněna dostatečná možnost cirkulace osob a variabilita pohybu v prostoru 
lázní.  

   

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

   

Hlavní nosnou konstrukcí stávající funkcionalistické budovy je železobetonový skelet 
se ztužujícími stěnami. Konstrukce je doplněna o cihlovou výplň. Nové vnější nosné 
konstrukce jsou navrženy jako monolitický sendvič složený z železobetonu a izolace z XPS. 
Nosné konstrukce nově navrženého bistra / kavárny v jižní části přilehlé proluky jsou 
navrženy jako železobetonový skelet, doplněný o cihelnou výplň. Drobné ale koncepčně a 
prostorově významné konstrukce jako jsou skokánky a otevřené schodiště v centrálním 
prostoru se materiálově a tvarově odlišují a oživují tak celkový dojem z neutrálního prostoru.  

Veškeré konstrukční a materiálové řešení je provedeno s přihlédnutím k lázeňskému 
provozu s vysokou koncentrací vlhkosti. Základy nových konstrukcí jsou provedeny ze 
základového betonu C20/25. Fasáda je řešena kombinací pohledového betonu (nové 
konstrukce) a tmavě šedé omítky (stávající konstrukce).  

   

   

BILANCE  

hrubá podlažní plocha: 6 365,17 m2  

čistá podlažní plocha: 4 086 m2  

obestavěný prostor: 21 955,08 m3  

zastavěná plocha: 3 966,65 m2   

plocha pozemku: 4 375 m2  
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