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1. Základní údaje

Identifikační údaje

NÁZEV PROJEKTU Staro – nové Městské lázně

DRUH DOKUMENTACE Bakalářský projekt květen 2017

STUPEŇ DOKUMENTACE Urbanisticko-architektonická studie

DATUM  Květen 2017

DRUH STAVBY Městské lázně

Univerzitní kampus

FUNKČNÍ VYUŽITÍ Funkce  rekreace  a  regenerace,  funkce

vzdělávací,  funkce  univerzitního  bydlení,

funkce  sportovní  a  kulturně  vzdělávací,

městská zeleň, veřejná prostranství a veřejné

komunikace

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA Konverze  Městských  lázní  v Zábrdovicích

s wellness  a  rehabilitační  funkcí,  Univerzitní

kampus  –  objekty  pro  vzdělávání,  bydlení,

volnočasové  aktivity,  sport,  stravování,

administrativu  a  vedení;  muzeum  Zbrojovky,

parkovací domy

UMÍSTĚNÍ ÚZEMÍ Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

Městská část Židenice

k.ú. Zábrdovice 610704

ROZLOHA ÚZEMÍ Řešené území (areál zbrojovky) 22,5 ha

Počet nadzemních podlaží 2-10

Počet podzemních podlaží 0-2

Řešené území (areál lázní) 2,3 ha

Počet parkovacích stání u objekt 92

Počet nadzemních podlaží 3

Počet podzemních podlaží 1



ÚČEL Účelem projetu je vyhotovení studie na areál

Zbrojovky a vyřešení funkce Městských lázní

v Zábrdovicích,  které  budou  sloužit  jako

bakalářský projekt.

ZADAVATEL Fakulta architektury

VUT Brno

ZPRACOVATEL PROJEKTU Ludmila Hrušková

VEDOUCÍ PROJEKTU doc. Ing. arch Josef Hrabec, CSc. 

2. Podklady

Územně plánovací dokumentace a podklady

SHP Městské lázně Zábrdovice 2016

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

Závazná  vyhláška  statutárního  města  Brna  č.  2/2004  a  závazných  částech

ÚPmB

Mapové podklady a průzkumy

Jako  mapové  podklady  sloužily  všechny  mapy  dostupné  na  webových

stránkách magistrátu města Brna.

3. Analýza řešeného území

Širší vztahy

Řešené  oblast  leží  v katastrálním  území  Zábrdovice,  které  jsou  jednou

z centrálních městských částí města Brna. Tato lokalita má výhodnou polohu k centru

města  a  zároveň  k okrajovým  částem.  Řešená  oblast  leží  na severním  okraji

Zábrdovic a přímo sousedí s městskými částmi Husovice, Židenice a Maloměřice. Je

ohraničena  ze  severozápadní  strany  nábřežím  řeky  Svitavy,  z jihovýchodní  strany

železniční  tratí  a  z jihu  ulicí  Zábrdovická  a  Vojenskou  nemocnicí,  která  je  spolu

s areálem bývalého podniku Zetor a bývalého pivovaru významným prvkem v okolí. 

Historie areálu zbrojovky

První stavbou postavenou v areálu byla Beranka z roku 1901, nazývaná podle

továrníka Berana,  a  sloužila především k textilní  výrobě.  Vlastní  areál  byl  budován

postupně  od  roku  1917.  Architektura  tehdejší  doby  se  odrážela  ve  stavbách.

Příkladem je vstupní objekt z roku 1918. Firma jako taková byla založena v témže roce

a zabývala se opravou automobilů, pušek, telefonních a železničních zařízení. Jako



další  činností  se  zabývala  montováním  německé  a  rakouské  pušky  Mauser  a

Mannlicher. 

Největšího rozmachu zažila Zbrojovka Brno ve 30. letech minulého století. V té

době se podnik pyšnil 70 továrnami po celém světě. Hlavní výroba byla zaměřena na

pěchotní  zbraně a  mezi  vedlejší  produkty  se  řadí  výroba  automobilů,  jízdních  kol,

psacích strojů Remington a traktorů Zetor.  Po 2. světové válce byla  výroba zbraní

ukončena a zaměřena nově na lovecké a sportovní zbraně, obráběcí stroje, měřidla,

motory, apod. 

Po roce 1989 došlo k oslabení trhu a s tím souvisejícím útlumem výroby. Dále

došlo  k reorganizaci  výroby  a  následné  pronajímání  jiným  firmám  a  organizacím.

Oficiální ukončení výroby bylo v roce 2006. Dnes celý areál vlastní slovenská skupina

J&T, která ho vydražila za 707 milionů korun. 

Historie areálu Městských lázní Zábrdovice

Vzhledem k tomu, že více jak 2/3 obyvatel nemělo ve svých domovech vlastní

hygienické zázemí, se město v roce 1930 rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž na lázně.

Ty měly sloužit  pro obyvatele  okolních městských  částí  jako lázně očistné a měly

splňovat funkci koupelny. Soutěž vyhrál brněnský architekt Bohuslav Fuchs se svým

návrhem „LZ“, který na něm spolupracoval s Městskými vodárnami. Celkové náklady

na stavbu,  která byla  dokončena v červnu 1932,  se vyšplhaly  na 7,5 milionů Kčs.

Lázeňský objekt v Zábrdovicích je velice významnou stavbou z hlediska historické a

památkové péče.

Celý objekt se rozkládá na ploše 23 000 m2 a je rozdělen na dvě části – letní a

zimní  lázně.  Zimní  část  lázní  byla  horizontálně  koncipovaná  dvoupatrová  budova,

která svojí fasádou a železobetonovým skeletem vycházela z estetiky průmyslových

staveb.   Nacházely  se  zde  dva  bazény  s teplou  a  studenou  vodou,  zařízení  pro

vodoléčbu, sprchy pro každodenní očistu, masážní stoly, inhalační oddělení, vanové

lázně, ale také restaurace, místnost pro holiče a kadeřníky. Technické zařízení bylo

skryto v suterénu s automatickým rozvodným systémem vody, páry a vzduchu. Tyto

lázně fungovaly celoročně a byly zásobovány léčivým bahnem a vodou z termálního

pramene z lázní Luhačovice.

Letní část lázní navazovala na vstupní traktem dvoupodlažních šaten pro 5000

návštěvníků. Nacházel se zde plavecký bazén s tribunami, hřiště, pískoviště a travnaté



plochy.  O čistou vodu se  staraly  řady odborníků  a  byla  zde zřízena i  samostatná

laboratoř. 

Koncem 90. let proběhla na letních venkovních lázních rekonstrukce, aby mohly

být nadále v provozu. Ale budova zimních lázní, které patřily do 80. let k oblíbeným

místům odpočinku, je v této době uzavřena.

Zeleň

Řešená oblast leží v části Brna, která postrádá kvalitní plochy veřejné zeleně ve

formě parků. Nachází se zde několik prvků zeleně, ale působí spíš negativně, jelikož

jsou umístěny u hlavních komunikací. Velkým přínosem je nábřeží řeky Svitavy, kolem

které  vede  významná  cyklostezka.  Tito  návštěvníci  by  jistě  ocenili  větší  plochu

parkové zeleně pro jejich rekreaci. 

4. Urbanistická koncepce

Návrh

Při řešení urbanistické studie vyvstala otázka, pro jaký druh zástavby je vhodné

toto  území.  Pro  jakoukoliv  zástavbu  bude  zapotřebí  především  vyřešit  dopravní

napojení na okolní části a dotvořit prostředí pro budoucí obyvatele. 

Toto území lze definovat těmito faktory:

KLADNÉ STRÁNKY

+ poloha vůči centru Brna

+ blízkost vojenské nemocnice

+ napojení na Velký městský okruh

+  rekreační  význam  v nábřeží  řeky

Svitavy

+ cyklostezka 

+ využití železniční trati pro IDS

+ koupaliště a Městské lázně

ZÁPORNÉ STRÁNKY

- neatraktivní prostředí

-  areál  Zbrojovky  –  negativní  jevy

„brownfield“

- okolní brownfieldy

- nedostatek kvalitní zeleně

- hluk od železniční trati

Navrhované území lze ohodnotit jako oblast s velikým potenciálem. Důležité je

posílit kladné stránky a potlačit stávající záporné a propojit je do jednoho společně

fungujícího celku. 

Smyslem návrhu je vytvoření Vojenského univerzitního kampusu s vazbami na

stávající  Vojenskou  nemocnici  a  budoucí  rehabilitační  centrum  v prostorách



Městských  lázní,  které  budou  funkčně,  prostorově  a  urbanisticky  doplňovat

návaznost  na  budoucí  kampus.  Zároveň  bude  sloužit  jako  odkaz  na  historickou

stránku areálu Zbrojovky,  která se výrazně zapojovala do armádního světa. Tento

návrh sleduje několik záměrů:

- Propojení  a  vytvoření  vazeb  na  Vojenskou  nemocnici  a  konverzi

Městských lázní.

- Kvalitní  dopravní  napojení.  Vytvoření  nových  autobusových  zastávek  a

linek, které povedou skrz kampus.

- Vsazení  orientačního  bodu  v území  podpořeného  výškovou  stavbou

(stávající komín).

- Vytvoření vodní plochy zásobované z řeky Svitavy.

- Vytvoření kvalitních ploch zeleně.

- Atraktivní  prostory  nejen  pro  studenty,  ale  i  pro  obyvatele  okolních

městských částí. 

- Vytvoření hlukové bariéry ve formě výzkumných budov.

5. Městské lázně v Zábrdovicích

Technický stav

Současné  prostory  Městských  zimních  lázní  jsou  nevyužívané  a  ve  velice

špatném  stavu.  Tyto  lázně  byly  postaveny  ve  30.  letech  minulého  století  ve

funkcionalistickém  stylu  s pásovými  okny  a  skeletovým  konstrukčním  systémem,

který vládl v naší zemi. Bohužel tento styl nebyl nejvhodnější pro prostředí budoucích

lázní. Kvůli vysoké vlhkosti a nízkým tepelně izolačním vlastnostem materiálů té doby

se stalo to, že materiály náchylné na vlhkost začaly korodovat. V 60. letech se město

snažilo  částečně  zabránit  této  zkáze,  ale  eliminovat  ji  nedokázalo.  Už  architekt

navrhoval  do  interiéru  anorganické  materiály  –  kámen,  protože  si  byl  vědom,  že

dřevo by v tomto nepříznivém prostředí dlouho nevydrželo.

Proto je v návrhu dbán důraz na co nejmenší namáhání provozu na vlhkost.

Jelikož se jedná o objekt podporován památkovou péčí, je velice obtížné zasahovat

do hodnotných prvků. 

Byla zde použita železobetonová soustava s nosníky a průvlaky, na niž byla

připevněna  fasáda  z lehčených  cihel  a  z pemzy  s dostatečnou  izolací.  Sluneční



světlo do objektu prostupovalo skrz pásová jednoduchá okna v železných rámech

čtyřdílně dělena. Toto členění i  další  úpravy se změnily ještě v době architektova

života,  a  za  jeho  velké  nelibosti,  na  pětidílné  členění  a  někde  dokonce  překryty

sklobetonovými tvarovkami, tzv.  luxfery.  To částečně poznamenalo celkový vzhled

fasády. Další změna byla ve dvoupodlažním foyer vytvořením dalších přepážek a tím

odstranění  hodnotné  odpočinkové  zóny,  která  byla  podpořena  zimní  zahradou.

Z druhého podlaží foyer  byly vstupy na soukromou terasu, které byly v 60. letech

zaskleny. 

Další  hodnotné prvky,  jako  jsou například  dvoukřídlé  dveře,  štukový dekor

v prostorách restaurace, nápis na fasádě Městské lázně, se za menších oprav dají

znovu použít do nových prostor objektu. Původní čtyřdílná okna v železných rámech

jako taková nelze nadále používat, jelikož za skoro devadesát let svého působení

byly vystaveny vysoké vlhkosti jak vnitřní tak i venkovní. Proto je nutno vyměnit je za

jiné s lepšími odolnými materiály a tepelně izolačními vlastnostmi. 

Návrh

Celý  objekt  je  velmi  přínosný  z hlediska  architektury  i  historie.  Proto  bylo

snahou ponechat  jako hlavní  myšlenku pro funkci  lázně jako takové.  Z územního

plánu vyplývá, že lze areál využít pouze pro sportovní a rekreační účely. 

 Největším problémem bylo vyřešení vysoké vlhkosti a zabránění úniku tepla

v této funkcionalistické budově. Proto byly do prostor navrhnuty služby pro relaxaci a

rekreaci, které by měly co nejmenší negativní vliv na chod objektu. Další myšlenkou

bylo propojení lázní s vojenskou nemocnicí jako možnost pro následné doléčování

nemocných  pacientů.  S tím souvisí  i  navazování  na  Vojenský kampus v bývalém

areálu Zbrojovky. Idea byla sjednocení a propojení těchto třech částí. 

Dispozice

Z dispozičního hlediska se do objektu vchází přes prosklený vstup a zádveří.

Pro ty kteří si již koupili lístek na koupaliště, aby nemuseli vycházet a zase vcházet,

se uvolnil  prostor  pravé pokladny,  což bude tvořit  další  zádveří;  a  jedno rameno

schodiště do prostorné recepční haly. Zde bude umístěn recepční pult, který slouží

jako pokladna a posezení. V této hale je možné pokračovat dále do budovy a přejít

přes šatny s toaletami a sprchami, nebo vyjít do dalších pater lázní, nebo sejít do

sklepa. Tam je technické zázemí budovy, prádelna, nebo také místnost pro zázemí



kryoterapie,  která  bude obsahovat  zásobník  na  chladící  substanci.  Další  prostory

jsou  například  fitness  centrum,  které  bude  mít  své  posilovací  stroje,  prostor  pro

rehabilitační  cvičení  a  místnost  pro  kryoterapii,  neboli  léčení  mrazem.  Tento

oddělený prostor je vybaven samotnou kryokomorou pro jednu až dvě osoby. Aby

vše  proběhlo  v  pořádku,  je  zde  také pracovní  stůl  pro  vyškoleného odborníka  –

lékaře, který v případě nutného zákroku bude přítomen. 

V prvním mezipatře nad vstupem do lázní se nachází zázemí pro personál,

cvičitele, lékaře, kde budou mít vlastní kuchyňku, posezení a hygienické zázemí. 

V druhém podlaží  se nachází na levé straně lázeňský bar  s mini  kuchyní  i

toaletami. Tento bar má svůj vlastní východ a vstup na terasu do ulice Zábrdovická.

Na  druhé  straně  od  baru  se  přes  malou  chodbu  s kuchyňkou  a  s kanceláří  pro

vedení, klient dostane do majestátního prostoru dvoupodlažního foyer se schodišti

na každé straně a obnovenou zimní zahradou, jako odpočinkovou zónou. V tomto

poschodí se nachází kabinky pro masáže, lymfodrenážní masáže a léčebné zábaly.

To vše ukončuje místnost pro soukromého lékaře, který zde bude mít svou ordinaci. 

V posledním podlaží se z foyer dostaneme na soukromou terasu, která bude

mít lehátka, stoly a bude sloužit výhradně pro návštěvníky Zimních lázní. Na druhé

straně se nachází také kabinky, ale tentokrát pro různé magnetoterapie, inhalace,

akupunktury a  masážní  koupele pro  nohy.  Jako poslední  místnost  je  prostor  pro

přírodního léčitele a využití prostoru pro aromaterapii. 

Technické řešení

Hlavní potřebou bylo zateplit celý objekt proti únikům tepla. Problém byl v tom,

že  venkovní  strana  budovy  kvůli  historické  památkové  ochraně  nesměla  být

pozměněna. Proto se stavba mohla zateplit  pouze z vnitřní  strany.  To se vyřešilo

tepelněizolační  omítkou  v tloušťce  10  cm,  která  díky  své  malé  tloušťce  neubírá

prostory z využitelného prostoru lázní a stabilizuje vnitřní povrchové teploty. Při tomto

provedení bylo nutno dbát na bezchybnou realizaci zateplení, jelikož je u postupu

vysoké riziko kondenzace v izolaci. 

Další změnou byla nutná výměna původních oken, která by kvůli  ocelovým

rámům  nesplňovala  tepelněizolační  požadavky.  Proto  byly  vyrobeny  repliky

původních čtyřdílných oken z 30. let, které se svým dvojsklem a kvalitním rámem,

tyto požadavky splňují. 



Vytápění objektu je zajišťováno z nedaleké Městské teplárny, stejně tak jako

tomu bylo i u původní realizace od Bohuslava Fuchse. 

Kvůli  odlehčení  ekologické  zátěže  se  vybudovala  20  m3 retenční  nádrž

s filtrací na dešťovou vodu, která bude snižovat provozní náklady. Tato voda bude

využívána na splachování toalet, které jsou místem s největší spotřebou vody. 

Z územního plánu města Brna vyplývá, že lázně leží v záplavovém území. Při

plánování návrhu protipovodňových opatření bylo zjištěno, že ani stoletá voda v roce

1997  tuto  stavbu  neohrozila  svým  vylitím  z koryta.  Proto  se  v návrhu  s tímto

opatřením nepočítá.


