
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta architektury

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Brno, 2017 Miroslava Panáčková



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
FACULTY OF ARCHITECTURE

ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE
DEPARTMENT OF MONUMENT CARE

STARO - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ
OLD - NEW URBAN SPA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Miroslava Panáčková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

BRNO 2017







ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 
 
Názov: Městské lázně Brno Zábrdovice 
Adresa: Zábrdovická 158/13, parc.č. 1142, 615 00 Brno-město 
Zadávateľ: FA VUT – bakalársky projekt 
Spracovateľ: Miroslava Panáčková 
Stupeň spracovávanej dokumentácie: urbanisticko-architektonická štúdia 
 
Dátum: 9.5. 2017 
  



ŠTÚDIA 
 

Mestská s  Brno-Zábrdovice z historického d  i  k štvrti 
robotníckej.  to o i ti touto prácou riešené. Po prvé 

istický koncept bý ého továrenského komplexu Zbrojov   po druhé 
tektonicko-ur istická štúd  mestských o tných kúp v. Obe tieto 
ity u  nes jú po vky sú ého mest , preto som s  rozhodl  

o štúdiu, ktorá ich pomô e z l  do mestského celku  zárov  bude 
v n otreby moderného lo . 

 

URBANISTICKÝ KONCEPT - ZBROJOVKA 
 

Aktuálne je Zbrojovk  tretí n jvä ší „brownfield“ v meste. Priemyselná 
výrob  je poz vená  dne ká evit lizáciu.  

Územie je ohr ené z východnej s y lezni nou tr   zo st ny 
nej riekou Svit vou. To v návrhu vy v  ko ri di e prvky pre 

umiestnenie funkcií.  pob  rieky vrhujem reziden  bý ie, ktoré je 
odstup né od moderných komplexov  po s most  rodinné domy. N  str ne 

nice le í érový súbor budov kome ého r eru. Uprostred s  
d  mestský blok zmieš ho kteru s námestím, ktorému dominuje 
v ý továrenský komín. Z juhu dopl uje blok z o á s  vstupnej 

y Zbrojovky. Je doplnená o no r  spolu tvorí školské r ie. 
Blok c n  sever re e n  okolitú zást vbu denic  ej O dy, tvorí 
“dedinskejší“ ch ter. Cestná s  je rhnutá n  zákl de pôvodných osí 
továrne. Pomocou h ných osí S-J, ktoré tvori  mestskú triedu, s  územie 

uje n ä  do mest . Tu s  prelí  urb istická št  Zbrojovky 
 kúpe ov – mestská tr  spáj  tieto  celky.



ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ KONCEPT – M STSKÉ LÁZN  
 
ŠIRŠIE VZ AHY 
 

Parcela je situovaná na východ od centra Brna, a to na ulici Zábrdovická 
v katastrálnom území Zábrdovice. Na pozemku sa nachádza súbor budov letných 
a zimných kúpe  ktoré do jú dva vonkajšie bazény. Kúpele boli postavené 
v roku 1932 a ich autorom je Bohuslav Fuchs. Kúpele patria pod pamiatkovú 
ochranu. Vtedajší návrh reagoval na potreby dí. V roku 1931 bolo v Brne 
63 000 bytov, ale len 17 549 kúpe ní. To viedlo k výstavbe o istných kúpe ov, 
ktoré zdvihli otnú úrove v robotníckej štvrti. Objekt sa v 1.NP skladal 
z dvoch sáun a dvoch rela ých vaní. V 2.NP sa nachádzali v ové bunky 
a v 3.NP sprchové bunky. V asnosti hlavná budova zimných kúpe ov chátra. 

va sa len  letná, to znamená prízemie budovy letných kúpe v 
a vonkajšie bazény. 

ný stav objektu nevyhovuje i  po stránke návrhovej (dispozície) 
alebo technickej. Návrh rieši tieto problémy a zárove  sa sna  zachova  
architektonickú hodnotu objektu. 

Dopravná obsluha daného objektu je zabezp ná z ulice Zábrdovická. 
 pôvodných parkovacích miest nevyhovuje po davkám návrhu, preto sa 

parkovanie rozšírilo na p ahlej parcele na rohu ulice Zábrdovická a 
Šámalova, ktorá v územnom pláne po  so zmenou. Táto zmena u nila celkové 
rozšírenie ulice Šámalova, rozšírenie chodníkov a zavedenie elek ovej 
trate, ktorá obsluhuje Zbrojovku. 

 
MYŠLIENKA 
 
 Jednou z hlavných podmienok pre m a pri navrhovaní bol fakt “kúpe ov“. 
V 30. rokoch to pre be o loveka znamenalo pocit istoty, e len jedna 
šestina domácností malo v byte kúp . Dnes je tento koncept neopodstatnený, 
ale zato vek ijúci v hektickej dobe moderného mesta sa rád uje 
k ste psychickej. Rozhodla som sa zanec  pôvodnú myšlienku sty 

ka a navrhla som komplex sáun, vírivých vaní a rela ného bazéna. 
Koncep  táto oáza od inku reaguje na dopyt po takomto druhu rekreácie 
v meste, vhodne do a znovu o ivujúcu sa štv  Zábrdovíc, ak berieme do 
úvahy urbanistický koncept Zbrojovky a jej rezidentov.  
 
ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 

 
BUDOVA ZIMNÝCH KÚP V 
 

V prvom nadzemnom podla í sa zanecháva komunik é jadro. Na podeste 
sa nachádza recepcia, vstup do šatní a slu obné schodisko obsluhujúce 
medziposchodie a 2. NP. V priestore pôvodných šatní a prezliekacích kabínok 
navrhujem nové šatne v súlade s novodobými iadavkami. Ke  zákazník vyjde 
zo šatní, dostáva sa do lšieho vertikálneho komunika ného celku, na 
rázcestie odkia  m  pokra a  do troch astí areálu. Prvá je za as , 
ktorá obsahuje novo navrhnuté dve vírivé vane s tepidáriom a príslušným 
sociálnym zariadením. Druhá as  pokra uje do druhého podl a, kde sa 
nachádza vnútorný saunový svet. Tretia a  smeruje do exteriéru cez 
novovybudovaný priechod. 



Ak vystúpime schodiskom do 2.NP, po avej strane sa nachádza zachované 
olepé nástupné schodisko do 3.NP a po stranách sú sociálne zariadenia. 

Na konci chodby sa nachádza obnovená kaviare (juice bar) s výstupom na 
terasu. Na medziposchodí sa nachádza zázemie kaviarne a saunového sveta. Po 
pravej strane je nová  saunového sveta, kde sa nachádzajú 4 sauny, 4 
sprchy a sociálne zariadenie. 

Po výstupe dvojramenným schodiskom na tretie poschodie sa dostávame 
do predpriestoru s pri admi do 2.NP, ktorý ej pokra uje do fitness 
centra so sústavou pos vacích strojov a samostatnej miestnosti venovanej 
súkromným hodinám jógy alebo pilatesu. 
 
EXTERIÉR 
 
 Zákazník po prezle í vystúpi von cez novo vystavaný vstup a dostáva 
sa do súboru štyroch menších objektov, tvoriacich celok vonkajšieho saunového 
sveta. Po avej strane sa nachádza tepidárium, bar s ob stvením a vonkajšou 
terasou, ktorá susedí s relaxa ým bazénom rozdeleným na dve ti pomocou 
vírivej asti bazéna a vyzdvihnutými múrmi, kde sú nainštalované vodné 

ne trysky. Bazén je vybavený perli kovými le adlami a sedadlami. Smerom 
vpravo sa nachádza objekt sociálnych zariadení a sp ch. Priestor pod týmto 
objektom je venovaný vodohospodárstvu bazénu a sáun. Posledný objekt tvorí 
súbor siedmych sáun, kde v ich medzipriestoroch sa nachádza ochladzovací 
a vírivý bazén. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
 Vlhké prevádzky sú  ou pre konštrukciu. Pôvodné kovové 
okenné výplne rýchlo skorodovali a  vytvárali  tepelný 
most. Neskôr sa pred nich vlo ila sklobetónová  preto sa tieto 
výplne kompletne vymenia za  , ale technickými 
parametrami vyhovujúce. Preto e sa jedná o pamiatku, nie je 

 budovu z exteriéru. Preto sa v  bloku zimných v 
 interiérový  systém Ytong Multipor na zvislé 

konštrukcie a dosky minerálnej vaty na podlahy a  V 
bloku, kde sa nachádzajú sauny a vírivé vane, som zvolila vstavbu 

 a hydr  schránky – drevenej rámovej 
konštrukcie s  
 
BILACIA 
 
hrubá podl ná plocha    3620 m2 

 podl ná plocha    3150 m2 
obostavaný priestor      13270 m3 
zastavaná plocha       1558 m2  
plocha pozemku       8720 m2 
 
10 125 m3 * 7 150 /m3 * 0,75 = 54 295 313 K   – náklady rekonštrukcia 
3 145 m3 * 7 150 K /m3 = 22 486 750  K    - náklady novostavba 
1760 m3 * 5 900 K /m3 = 10 384 000 K    - náklady výkopy 


