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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

Název stavby: Městské lázně Zábrdovice 

 Číslo parcely: 1143, 1144 Katastrální území: Brno – Zábrdovice [610704] 

Město/obec: Brno  

Stavební úřad: Brno - sever  

Účel stavby: Občanská vybavenost Charakter stavby: Novostavba veřejného krytého 

bazénu  

Stavebník: Statutární město Brno - Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 601 

67 Brno  

Autor: Smrček Petr, Slavkovská 7, 627 00  

Stupeň PD: Architektonická studie 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Krytý bazén Stupeň  

PD: DSP Číslo parcely: 1143, 1144 Katastrální území: Brno - Zábrdovice [610704] 

Obec: Brno Stavební úřad: Brno - sever  

Účel stavby: Občanská vybavenost  

Charakter stavby: Novostavba  

Způsob provedení: Dodavatelské práce 

Dotčené pozemky: 1143, 1144  

 

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- požadavky zadavatele 
-půdorysy stávajících staveb ( Zábrdovické lázně) 
- místní ohledání a zaměření stávajících staveb 
- katastrální mapa 
- ortofotomapa 
-stavebně historický průzkum 
- památkový průzkum 
- původní projektová dokumentace stávajících stavů 



- stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN 
- příslušná vyjádření dotčených orgánů 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází v městské části Brno – Zábrdovice. 
Jedná se o areál městských lázní v MČ Zábrdovice. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Dotčený pozemek na st.p.č. 1143, 1144  v k.ú. Brno je zastavěn budovou – 
občanskou stavbou a bazény - koupalištěm. 
Budovy městských lázní jsou však nyní v dezolátním a nevyhovujícím stavu. Ne 
zcela odpovídají svojí původní funkci a tudíž je nutná celková revitalizace a 
rekonstrukce celého areálu. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Projektová dokumentace neřeší. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích 
na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových opatření 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
opatření na řešenou stavbu. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
dotčené stavby: 
-st.p.č. 2862 v k.ú. Brno - Zábrdovice 
Hospodaření: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
sousední pozemky dotčené stavby: 



-p.p.č.944/1 v k.ú. Brno - Zábrdovice 
ostatní plocha, 7525 m2 
 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novou stavbu a změnu stávající stavby. 
Architektonická dokumentace řeší stavební úpravy stávající budovy městských lázní. 
Jedná se o 3 podlažní budovu se suterénem a 2 přiléhajícími křídly. Budova je 
památkově chráněna a je tedy nutno respektovat požadavky a doporučení Odboru 
památkové péče Brno – město. 
V 1 NP se nachází vstupní prostory do areálu lázní a kanceláře správy budovy. V 2 
NP se nachází znovuobnovená původní finská sauna se zázemím. V dalším patře se 
nachází místnost (cvičebna) pro hot jógu a její zázemí. Zde je celý prostor znovu 
navržen a jsou mu přidělen nové funkce v tomto patře se dále nachází původní 
restaurace, kde je navrhováno její obnovení do původního funkcionalistického stylu 
(z dob výstavby), rekonstrukce na základě dobových skic a fotografií. Z restaurace je 
umožněn vstup na terasu s posezením.  
V posledním patře budovy se nacházejí komerční prostory s halou a výstupem na 
přilehlou terasu. 
Těmto prostorům je také přiřazována nová funkce.  
 
Další částí celého komplexu je podlouhlé křídlo, původně sloužilo jako šatny a 
převlékárny. Tento prostor ale není v dnešní době využíván na 100% a tudíž je 
zachována pouze jeho část a v polovině tohoto objektu je navrhována nová 2 patrová 
posilovna. Součástí posilovny je recepce, bar, vstup se zázemím pro personál, šatny, 
sprchy a WC pro klienty. Poslední kříslo stavby je taktéž částečně uvedeno do 
původního stavu v 1 NP se nachází zázemí plavčíků, zdravotníků, hygienické 
prostory sloužící k přilehlým venkovním bazénům a sprchy. 
V 2 NP tohoto posledního křídla je navrhován komerční prostor, který by sloužil např. 
pro prodejnu sportovních doplňků a sportovního vybavení. 
 
Tento stávající areál má jeden nedostatek a to, že není možné jej využívat celoročně 
a tudíž je zde jako další součást navrhována nová stavba krytého plaveckého 
bazénu s celým zázemím. Tato budova je umístěna přímo naproti k podlouhlému 
křídlu (původních šaten). Dotváří tedy a celkově uzavírá prostor tohoto sportovního 
areálu. Který by navazoval na stávající zástavbu a stal se jakýmsi sportovním 
centrem. Celá tato novostavba je navržena v duchu, přihlížejícímu k respektování 
původního genia loci tohoto  areálu, který se promítá zejména do navrhovaných tvarů 
budovy a materiálů. 
 
 
 
b) Účel užívání stavby 
Občanská stavba – sportovní areál 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 



Architektonická dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku 
podle jiných právních předpisů. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérově užívání staveb 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s 
příslušnými 
ČSN, které se týkají navrhované stavby. Objekt je bezbariérově přístupný. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z 
jiných 
právních předpisů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
Účel stavby: sportovní areál a krytý plavecký bazén 
Užitná plocha nových prostor – (nová stavba krytého bazénu): 1350 m2 
Kubatura obestavěných prostor je 5900 m3 
 
i) Základní bilance stavby 
-Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody 
Není v architektonické studii řešeno. 
-Odhad množství dešťových vod 
Projektová dokumentace neřeší. 
-Bilance vstupních energií 
Bude zpracován energetický audit. 
-Nakládání s odpady 
Likvidace splaškových a dešťových vod je řešena stávajícím způsobem. Likvidace 
odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním 
systémem komunálního odpadového hospodářství. 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 24 měsíců po započetí stavby.  
 
 
 
Stavba je členěn na etapy v 1. etapě se uvažuje s revitalizací původních městských 
lázní a v 2. etapě se uvažuje s výstavbou nového plaveckého bazénu se zázemím. 



členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 
- hrubá stavba – příčky a podlaha 
- bourací práce a zednické práce 
- vnitřní kompletace - podhledy 
- kompletace vnitřních rozvodů, kompletace fasády 
- dokončovací stavební práce 
- okolní zpevněné plochy 
 
k) Orientační náklady stavby – nového plaveckého krytého bazénu se zázemím  
Cena je stanovena hrubým odhadem ……………………. 85.000.000,-Kč 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


