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II. Souhrnná technická zpráva 

 

II. I. Východiska návrhu 

 

Předmětem návrhu je obnova funkcionalistického objektu zimních lázní v Brně-Zábrdovicích 

z návrhu Bohuslava Fuchse chráněného statusem nemovité kulturní památky. Jako památka 

plní stavba nejen požadavky provozní a technické, ale i společenské a psychologické; slouží 

jako nositel společné paměti, umožňuje udržovat bezprostřední vazbu na minulost a v ní 

nabízet nevšední prožitky. Návrh vychází z toho, že má-li být úspěšně naplněn cíl obnovy 

památky, nesmí obnovou tyto společenské funkce nijak utrpět. Snahou je maximální 

zachování historického materiálu jako hlavního nositele památkové podstaty. Poněvadž 

zachování většiny historické hmoty by nebylo možné při zásadních proměnách dispozice 

nebo funkce, snaží se i dispoziční řešení návrhu co nejméně odchýlit od existujícího, resp. 

autorem původně realizovaného stavu. Metoda se netýká většiny konstrukcí přidaných v 

pozdějších letech, jelikož se jedná zpravidla o utilitární zásahy nezkvalitňující celkovou 

hodnotu stavby. Důležitým pramenem a východiskem pro návrh je stavebněhistorický 

průzkum zpracovaný PhDr. Pavlem Borským a PhDr. Dagmar Černouškovou v roce 2016, 

dále pak fotografie a plány původního stavu z Archivu města Brna. 

 

II. II. Urbanistické řešení 

 

S ohledem na nedostatečnou kapacitu parkování a budoucí rozvoj areálu Zbrojovky je 

navržen k odstranění blok průmyslové haly při ulici Šámalově. Ta je rozšířena na profil 

městské třídy s alejí, zatímco zbývající prostor je využit pro parkoviště s kapacitou přibližně 

200 stání. V dalším bezprostředním okolí objektu lázní je provedeno několik zásahů, 

především zastavění proluk a úprav veřejných prostorů, majících za cíl posílit městský 

charakter lokality. Ve vlastním areálu je v jihovýchodním cípu navržen nový objekt krytého 

plaveckého bazénu, který sdílí uliční čáru s budovou zimních lázní a dotváří uliční frontu. 

Dále je zřízeno dětské hřiště a pingpongové stoly namísto parku v severní části. 

 



Návrh obnovy areálu Zbrojovky vychází ze záměru postupné regenerace s předpokladem 

zachování většiny historických objektů. Uliční síť vychází z existujících os a pouze je 

propojuje s okolní zástavbou. Hlavní třídou se stává severo-jižní osa podél řeky prodloužená 

přes koryto do Husovic. Další napojení tvoří nové přemostění v ose ulice Svitavské a 

propojení s železničním podjezdem na severovýchod od areálu. Strategií je vytvoření uliční 

sítě vytyčené a investované městem, která dovolí postupnou rekonverzi jednotlivých objektů 

pro nové funkce. Dojít by tak mělo k etapizaci celého procesu a jeho decentralizaci do rukou 

více investorů namísto riskantního spoléhání na jednorázový investiční záměr doprovázený 

plošnými demolicemi.  

 

II.III. Provozní řešení 

 

Původní provoz vycházející z předpokladu nevybavení většiny domácností vlastní koupelnou 

již není uplatnitelný a nevyhnutelně vyžaduje určité změny funkce. Snahou návrhu bylo 

provést změny tak, aby bylo využito co nejvíce z původních dispozic. V 1. NP jsou provedeny 

pouze drobné úpravy a je zachován původní provoz horkých lázní, masáží a sauny. 

Mezipatro je využito pro administrativu a zázemí zaměstnanců. Ve 2. NP zůstává stravovací 

provozovna a část s původně vanovými kabinami je proměněna v centrum léčebných a 

relaxačních lázeňských procedur. Šest kabin je využito pro léčebné koupele, tři pro bahenní 

koupele, tři kabiny jsou sjednoceny pro terapii inhalace a celkem šest kabin je sjednoceno na 

dvě s vířivkami. Zbylá část je využita pro zázemí lékaře. Ve 3. NP s původně sprchovými 

kabinami je zřízeno centrum pro léčebný tělocvik a fitness. Šest kabin je využito jako sprchy 

a převlékárny, šest kabin je sjednoceno pro šatnu a zbylá část podlaží je využita tělocvičnou. 

Je obnoven výstup na střešní terasu, která slouží jako rozšíření tělocvičny letních měsících. 

Všechna podlaží jsou zpřístupněna přístavbou výtahu a únikového schodiště při severní 

straně fasády. 

 

V části letních lázní jsou v obou podlažích obnoveny šatny v plném původním rozsahu. 1. NP 

příčného křídla je využito pro WC a sprchy, ve 2.NP jsou situovány šatny sportovců a zázemí 

plavčíka. 

 

Jednopodlažní, částečně podsklepený objekt krytého bazénu je rozdělen na 

velkorozponovou halu s bazénem 50x25 m a diváckou tribunou a nižší část se zázemím. V 

dispozici zázemí je užito hřebínkového uspořádání šaten jako např. u plaveckého bazénu v 

Litomyšli s blokem toalet a sprch kolmo přístupných z hlavní osy komunikace. V podzemním 

podlaží se nachází technologické zázemí objektu, zázemí zaměstnanců a bazénová 

technologie. 

 

 

 



 

II.IV. Architektonické řešení 

 

Funkcionalistická estetika lázní vytváří jednoznačný rámec pro architektonické ztvárnění 

návrhu. Barevnost původních stěn, podlah, dveří, fasády, oken apod. by měla vycházet ze 

závěrů restaurátorských průzkumů. Novodobé konstrukce nahrazující nebo doplňující 

historické by měly respektovat jejich barevnost a materiálové řešení. Zcela nové konstrukce 

by měly vycházet z obecných zásad použití anorganických povrchů (v lázeňské části), 

elementární barevnosti a minimalistické estetiky; důležité je však dodržet princip 

jednoznačné odlišitelnosti starého a nového. Přístavba výtahu je navržena jako lehká 

ocelová konstrukce s transparentním strukturálním zasklením. 

 

Architektura krytého bazénu je založena na kontrastu části bazénu a zázemí. Bazénová hala 

je zastřešena příhradovými nosníky uloženými na diagonálních pilířích představených před 

prosklenou stěnu. Hala má šikmý strop pro lepší využití sluneční energie. Nižší část se 

zázemím je navržena jako železobetonový skelet s dovnitř vloženou tepelněizolační obálkou. 

Rozměr pole skeletu 5x6 m vychází z modulu budovy lázní. Výplně skeletu tvoří mléčné 

zasklení s předsazenými kovovými lamelami pro vytvoření rovnoměrného a intimního 

osvětlení šaten. Pro sjednocení s budovou lázní jsou vnější zděné či betonové povrchy 

opatřeny jemnozrnnou omítkou v bílé barvě.  

 

II.V. Konstrukční a technologické řešení 

 

Nevyřešeným problémem budovy zimních lázní byly špatné tepelně izolační vlastnosti obálky 

vedoucí k dlouhodobé kondenzaci vody a následné degradaci jakosti stavby. Pro řešení bylo 

navrženo v části stavby s tepelně a vlhkostně náročným lázeňským provozem vnitřní 

zateplení deskami Restone Pura s hodnotou součinitele tep. vodivost l=0,042 W/mK. 

Zásadní předností systému je kapilárně aktivní mikroskopická struktura materiálu, která 

umožňuje přijatou vlhkost vracet zpět do interiéru. Díky tomu může být celá obálka navržena 

jako difuzně otevřená. Kritické detaily byly posouzeny v softwaru tepelné techniky  a za 

návrhové vnitřní teploty 30°C a vlhkosti 60% nedochází k povrchové kondenzaci vody. 

Předpokladem je účinný systém úpravy vzduchu zajišťující stabilní podmínky. Jako součást 

řešení jsou použita na vnitřním líci hliníková okna v pasivním standardu a na vnějším líci 

fasády repliky původních ocelových oken namísto dodatečně vybudovaných luxfer. V 

ostatních částech stavby jsou historická ocelová okna navržena pouze k repasi.  

 

Požární bezpečnost objektu zajišťuje únikové schodiště při severní straně fasády 

kategorizované jako úniková cesta typu A, oddělené požárním pasem bezpečnostního skla. 

 

 



 

III. Projektová příprava obnovy památky 

 

Snaha neprovádět obnovu památky na úkor její památkové hodnoty je ideovým východiskem 

celého návrhu. Jestliže nositelem památkové hodnoty je materiál, pak uchování historického 

materiálu musí být prvořadou prioritou. Tento požadavek pak limituje i provozní a technickou 

stránku návrhu.  

 

U dispozic vychází návrh z původního stavu a ptá se, za jakých podmínek je možné jej 

zachovat.  Teprve pokud by si zachování původního provozu vyžádalo neúměrné změny 

nebo pokud uchování provozu vůbec není představitelné (jako v případě veřejných van a 

sprch), hledá návrh jiné řešení.  

 

Zvláštní péče by měla být věnována dobovým povrchově viditelným prvkům jako 

podlahovým krytinám, obkladům, dveřím, kování apod. Návrh počítá s jejich uchováním a 

repasí v co nejvyšší míře s ohledem na jejich úlohu nositele a zprostředkovatele památkové 

hodnoty uživatelům. 

 

IV. Bilance novostavby 

 

Zastavěná plocha: 2 625 m2 

Podlažní plocha: 3 066 m2 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží: 25 568 m3  

Obestavěný prostor podzemních podlaží: 6 080 m3 

Orientační cena stavby (5500 Kč/m3 NP a 3000 Kč/m PP): 158 864 000 Kč 

 

 

 

 

 


