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Situace místa stavby - polohopis, výškopis 
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Holl Steven: Paralaxa 

Zdařilová Renata: Bezbariérové užívání staveb (ČKAIT) 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy. 

Téma revitalizace centra Za Lužánkami je pro město Brno stále velmi aktuální. Záchrana této 

velice cenné lokality má pro obyvatele Brna velký význam. Na základě urbanisticko-

architektonické studie Sportovního centra Za Lužánkami s objekty multifunkční haly, 

fotbalového stadionu, fitnesscentra, welnesscentra a s dalšími objekty zaměřenými na aktivity 

pro volný čas bude zpracován návrh komplexní architektonické studie vybraného objektu nebo 

části centra. 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při 

zpracování diplomového projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. přílohy 

č.1: Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 

Předepsané přílohy: 

A. DOKLADOVÁ ČÁST 

B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 

- textová část A4 v předepsané podobě 

- architektonická studie v úměrném měřítku 

- řez fasádou od atiky po základy v úměrném měřítku 

- architektonický detail v úměrném měřítku 

- úplný projekt ve formátu A3 

- prezentační plakát 700/1000 mm na výšku 

C. MODEL v úměrném měřítku 

CD s dokumentací celého projektu 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují). 
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Tématem zadání diplomové práce Centrum pro sport a volný čas Brno je řešení 

relaxačního a sportovního areálu ,,Centrum Lužánky“. Předmětem práce je 

architektonicko-urbanistická studie, která se zabývá zpracováním konceptu 

sportovního centra za Lužánkami v Brně-Ponava. Diplomová práce detailněji řeší 

objekt a území stávajícího bazénu Lužánky. Stávající stav objektu postaveného v roce 

1979 již nesplňuje požadavky pro návštěvníky a sportovce. Hlavním cílem práce je 

rekonstrukce stávajícího 50 m bazénu, návrh nového 25 m bazénu umístěného pod 

suterénem stávajícího objektu, který umožní například pořádání mezinárodních 

závodů. Zároveň se sníží zatížení těchto bazénů, vytvořením vnitřního a venkovního 

aquaparku, zejména pro skupinu rekreačních návštěvníků. Atraktivitu objektu zvyšuje 

nově navržená parková odpočinková zóna a navržená víceúčelová plocha, v letním 

období splňující účel sportovního hřiště, v zimním období kluziště. Další přidanou 

hodnotou objektu je vytvoření zóny s vnitřní a venkovní kavárnou a rozsáhlé 

odpočinkové zóny na střeše aquaparku. Areál celkově zvyšuje občanskou vybavenost 

území navrženým konceptem rozsáhlých služeb pro zdraví, relaxaci a sport. Výhodou 

celého konceptu je vzájemné propojení všech objektů. Vstup do objektu zkracuje 

navržená lávka pro pěší, dostupná z jižní i severní frekventované strany. Celkový návrh 

je podtržen navýšením nových parkovacích ploch umístěných zejména podél 

příjezdové komunikace ul. Sportovní, procházející zelenou zónou. Komunikace  

a parkovací plochy mají podobu obytných ulic, respektující pohyb chodců. Území má 

velmi bohatou sportovní historii, která se datuje již od roku 1922. Novým konceptem 

navyšující sportovně rekreační kapacity budou naplněny požadavky a současná 

očekávání návštěvníků v dané lokalitě a zároveň se tak zvýší atraktivita celého území. 

Areál, koncept, aquapark, venkovní, vnitřní areál, lávka pro pěší, bazén, parkoviště, 

návštěvník, zázemí, víceúčelová plocha, intimita prostoru, kavárna, posilovna, 

tobogán, rampa, park, kluziště, vstup, sportovní, relaxační a odpočinková zóna, 

Cetrum Lužánky, komplexní. 

 



 

The theme of the dissertation titled the Centre of Sport and Leisure Time in Brno is  

a design of a relaxing and sport site „Centrum Lužánky“. The subject of this project is 

architectonic-city-planning study, which deals with elaborating a concept of a sport 

centre behind Lužánky in Brno-Ponava. This dissertation contains details of the facility 

and the area of the current swimming pool Lužánky. The current state of the facility 

built in 1979 doesn’t meet requirements of visitors and sportsmen anymore. The main 

aim of this project is the reconstruction of the current fifty-meter swimming pool,  

a design of a new swimming pool placed under the ground floor of the current 

building, which will provide space for organizing international competitions, trainings 

of professional sportsmen, etc. At the same time the busyness of the current 

swimming pools would be lowered by building a new indoor and outdoor waterpark, 

especially for the group of recreational visitors. The attractiveness of the facility will be 

increased by the newly designed park relaxing area and proposed multipurpose area, 

used as a sports field in the summer and as an ice ring in the winter. Additional value 

of the facility is comprised by an indoor and outdoor café and large relaxing area  

on the roof of the waterpark. The whole area increases the community facility 

availability by a proposed wide range of services for health, relax and sport. The 

advantage of the whole concept is the mutual connection of all facilities. The entrance 

to the area is shortened by a designed pedestrian bridge, accessible from the south 

and north busy areas. The whole project is enhanced by increased number of new 

parking places, located particularly along the access road, the street Sportovní, going 

through a green zone. The road and parking places are proposed in the design  

of residential streets, respecting walking pedestrians. The area has a very rich sport 

history, which is dated back to 1922. The new concept increases the sport recreational 

capacity which will comply with higher expectations and requirements  

of visitors of this site and at the same time the attractiveness of the whole area will be 

improved. 

Site, concept, waterpark, outdoor, indoor area, pedestrian bridge, swimming pool, 

parking place, visitor, facilities, multipurpose area, intimate of the space, café, fitness 

centre, water slide, ramp, park, ice ring, entrance, sport and relax area, Centre 

Lužánky, complex, concept, health, relax, sport. 
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Zadání diplomové práce předcházela architektonicko–urbanistická studie zabývající se 

zpracováním komplexního konceptu sportovního centra za Lužánkami v Brně - Ponava. Cílem 

diplomové práce je detailní přetvoření současného neodpovídajícího stavu plaveckého objektu, 

na prostory splňující očekávání návštěvníků. Součástí návrhu je rekonstrukce budovy 

stávajícího 50 m bazénu a příslušenství, s navrženým řešením nového plaveckého 25 m bazénu 

v suterénu. Tento moderní sportovní komplex ,,Centrum Lužánky,, doplňuje vnitřní a venkovní 

aquapark s víceúčelovou relaxační a sportovní plochou včetně občanské vybavenosti v podobě 

kavárny, služeb pro zdraví, relaxaci a sport. Vstup do objektu zpříjemňuje navržená lávka pro 

pěší, dostupná z jižní i severní frekventované strany. Celkový návrh je podtržen navýšením 

nových parkovacích ploch. Řešení diplomové práce spočívá ve vytvoření kvalitního prostoru 

pro sport a odpočinek, prostoru ke sdílení společných aktivit a zážitků návštěvníků.  
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Hlavní myšlenkou návrhu projektu je vytvořit na území města Brna plnohodnotné koncepční 

řešení pro zdraví, relaxaci a sport, které bude naplňovat očekávání široké veřejnosti, splňovat 

požadavky všech generací. Ideou projektu je vzájemné propojení všech objektů, jak stávajícího, 

tak nově navržených.  

Po celkové analýze území a okolí, v návaznosti na stávající objekt vznikl projekt sportovně  

– relaxačního areálu, jehož konceptem je víceúčelové využití a řešení v kontextu historie  

a současné atmosféry města. Urbanistický návrh vychází z potřeb města a vlastního území,  

 je založen na respektování územního plánu města Brna. Snahou je částečné zachování 

původního architektonicko–urbanistického řešení, zejména u stávajícího objektu krytého 

bazénu zachování unikátní střechy od projektanta Ferdinanda Lederera. Tento krytý plavecký 

stadion Lužánky, postavený v roce 1978, jako jediný disponuje padesátimetrovými závodními 

drahami. Zároveň současné potřeby veřejnosti vyžadují navýšení kapacit celého objektu  

na odpovídající úrovni současné doby. Navýšení vodních a relaxačních ploch umožní 

návštěvníkům či profesionálním sportovcům významně zvýšit úroveň prostor pro seberealizaci 

a odpočinek. Součástí celého komplexu vzájemně propojených bazénových, relaxačních  

a sportovních ploch, je k dispozici také posezení ve vnitřní či venkovní kavárně, dále 

dominantní pasáž s občanskou vybaveností. Za hlavní úkol se považuje přetvoření, v současné 

mailto:ChovaneckovaN@seznam.cz
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době nevyužité otevřené plochy, na intimní prostředí pro koupel a rekreaci, zejména odclonění 

od dopravního ruchu města Brna. Objekt Centra Lužánky je umístěn strategicky podél  

ul. Sportovní, s dobrou dopravní dostupností. 

 

3.1. POLOHA A SOUČASNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

Řešené území se nachází v katastrálním území Ponava, je vymezeno ulicemi třídy Gen. Píky, 

Drobného a Sportovní. V současnosti je obrovská plocha nevyužita, najdeme zde různé sklady, 

garáže, přístřešky, chátrající, ve špatném technickém stavu fotbalový stadion, parkoviště  

a v zimním období kluziště. Z tohoto důvodu se fotbal i hokej z Lužánek přesunul do jiných 

lokalit. Tyto prostory se nachází v blízkosti centra, a proto je třeba tyto lukrativní prostory plně 

využít a území uzpůsobit lidem a jejich potřebám.  

Na severní straně se nachází OC Královo Pole a park Planýrka, čerpací stanice, na východní 

straně k areálu přiléhají řadové domy, hokejové tréninkové haly a Kaufland, z jihu čtyř  

až pětipodlažní historické bytové domy, park Lužánky a ze západu rozlehlé arboretum patřící 

Mendlově univerzitě. Dominantní výškovou, a zároveň orientační budovou v území, je hotel 

Bobycentrum. Celkově tato lokalita patří k nejlukrativnějším v Brně.  

3.2. HISTORIE ÚZEMÍ 

 

Městská čtvrť Ponava náleží od roku 1990 k Brněnské městské části Brno - Královo Pole. 

Významný vliv na rozvoj území Ponavy mělo Královo Pole, které bylo od roku 1844 povýšeno 

na městys a od roku 1905 na město. Celé území se tak od 19. století dynamicky rozvíjelo 

se vznikem továren a průmyslových závodů (ALP, Kralovopolská strojírna, atd.). Území má také 

velmi bohatou sportovní historii, která se datuje již od roku 1922. V současné době je území 

za Lužánkami velmi řešeným a diskutovaným tématem, a to především díky brněnské 

fotbalové a hokejové historii. Ze tří hlavních objektů území plní svoji funkci již jen plavecký 

stadion Lužánky, jehož rekonstrukce a využití okolních ploch je předmětem této práce. Zimní 

stadion byl před 5 lety zdemolován, fotbalový stadion je zcela v chátrajícím stavu, aktuálně 
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sloužící jako zařízení pro bezdomovce. Tyto Brněnské stadiony zaujímaly přední příčky staveb  

v České republice. Zimní stadion za Lužánkami (1946-2008) patřil mezi první v republice, a jako 

druhý v zemi měl umělou ledovou plochu. Fotbalový stadion byl kapacitně největším 

stadionem v roce 1949 - 1953. 

Od roku 1990 patřil areál soukromé společnosti Boby Revue, patřící bývalému hokejistovi 

Lubomíru Hrstkovi. Tento hokejista získal od města Brna do pronájmu i pozemky, na kterých 

vybudoval zábavné, sportovní a obchodní centrum, včetně hotelových ploch. Hrstkovi plány 

výstavby aquaparku podle italského vzoru s šestnácti vodními atrakcemi nebyly naplněny, 

poněvadž v roce 2002 koupila areál Stadionu za Lužánkami skupina Brněnských podnikatelů.  

Ti následně v roce 2004 objekt prodali městu, od té doby začal areál chátrat. 

3.3. CHARAKTER ZÁMĚRU 

 

Nový koncept definuje prostory pro profesionální sporty, sporty pro rekreaci a komplexní 

rekreační plochy. Cílem bylo navrhnout přeměnu stávajícího území na atraktivní lokalitu 

v blízkosti centra, s jasným dopravním a prostorovým vymezením, s maximálním důrazem  

na funkční využití a řešení v kontextu historie i současné atmosféry místa. Urbanistický návrh 

vychází z potřeb města i vlastního území. Koncept urbanistického návrhu je založen   

na respektování os fotbalového stadionu a v minulosti hokejového stadionu. Hlavní 

kompoziční osy navazují na stávající strukturu ulic Hrnčířská a Sportovní. Snahou bylo zachovat 

celkový charakter území, navázat na minulost, proto jsou nově navržené objekty fotbalového 

stadionu a multifunkčního hokejového stadionu umístěny na stejném místě jako v minulosti. 

V řešeném území bude provedena demolice drobných staveb, rekonstrukce, či dostavba 

nových objektů. Demolice se týka nevyhovujících objektů, objektů s neodpovídajícím 

technickým stavem, které by bránily dosažení cíle projektu, zejména skladových a nebytových 

prostor. Komplexní návrh směřuje k vytvoření prostředí vyhovující místním obyvatelům  

a taktéž návštěvníkům využívajících nabídky a služeb areálu.  

3.4. MORFOLOGIE TERÉNU, ZELEŇ 

Návrh zeleně a revitalizace území vychátí z koncepčního řešení celého areálu. V řešené části 
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Centra Lužánky je navržena v prostorách obytné komunikace alej stromů. Jednotlivé stromy 

umístěné v betonové dlažbě jsou zakomponovány do ochranné mřížky umožňující stromům 

svobodně růst, usnadňující závlahu a zpomalení vysychání podloží. Tato alej stromů zároveň 

opticky rozděluje prostor pasáže a parkoviště a vytváří tak volný veřejný prostor. Parkoviště  

v ulici Sportovní je umístěno na ploše se zatravňovací dlažbou. Jednotlivé desetimístné boxy 

parkovacích stání jsou odděleny stromy a celkově tak vícezeleňové plochy zpříjemňují pobyt  

v lokalitě. Stromy také vytváří bariéru proti rušné komunikaci na ulici Sportovní. V části nově 

navrženého 25 m bazénu dojde k úpravám parkových ploch se vsazenými zelenými terasovými 

plochami, ze kterých vyrůstají nepravidelně vysazené skupiny stromů, popř. keřů. Zároveň tyto 

zelené terasové plochy umožňují návštěvníkům jejich využití pro relaxaci a odpočinek. Součástí 

parkové plochy jsou světlíky ve tvaru elipsy umožňující pohled do vnitřních prostor 25 m 

bazénu. Terasové plochy jsou zároveň navrženy v místě u aquaparku. Dominantou zeleného 

porostu areálu je vysazený strom při vstupní části, který prorůstá ze vstupních prostor až nad 

úroveň terasy kavárny.  

Navrhovaný areál se nachází v blízkosti zmizelé říčky Ponávky. Historici pamatují doby, kdy 

rozvodněním této říčky došlo k zaplavení sousedních částí města Brna. Park Lužánky vznikl  

na území původního lužního lesa s řekou Ponávkou. Na tomto území lze tedy očekávat různou 

seismicitu půdy.  

3.5. MOŽNOST NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

 

Jedná se o atraktivní lokalitu s dobrou dopravní dostupností – tramvajové a autobusové 

zastávky. Kolem území, na ulici třídy Gen. Píky a ulici Drobného, se nachází frekventovaná 

komunikace s křižovatkou vytvářející kolony. Cílem tedy bylo navrhnout dopravní 

infrastrukturu, která nebude tuto dopravní situaci více zatěžovat. Základní struktura silnic 

navazuje na okolní silnice. Velkým problémem této lokality je nedostatek parkovacích míst. 

Navržené parkování bude z největší části pro návštěvníky fotbalového s hokejového stadionu 

svedeno pod úroveň terénu.  V návrhu je brán ohled na usnadnění přístupu návštěvníků  

do ulice Rybníček, od parku Lužánky a ze zastávky Reissigova. Pro bezkolizní přístup byl 

navržen podchod a nadchody přes rušné silnice, jejichž podstatou je zpříjemnit návštěvníkovi 

cestu do areálu. Parkovací plochy v areálu Centra Lužánky jsou dostupné ze severní i jižní části 
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a nabízí 197 parkovacích míst pro automobily z toho 8 míst pro imobilní. Pro navýšení kapacit 

parkovacích stání lze uvažovat i s výstavbou parkovacího domu v blízkosti areálu. Parkovací 

stání jsou vždy navržena v kombinaci s osazením stromů a definují tak sdílenost prostoru. 

Komunikační plochy a plochy pro parkování na západní straně podél celého areálu mají 

podobu obytné ulice, kde auta respektují pohyb chodců. V rámci strategie  

je uvažováno s návrhem minimalistické lávky pro pěší, která zpříjemňuje a zkracuje vzdálenost 

pro vstup do areálu. Součástí návrhu je navázání stávající cyklostezsky z parku Lužánky  

do řešeného území.  

 

4.1. URBANISTICKÝ NÁVRH 

 

Konceptu návrhu by mělo předcházet důkladné prozkoumání a zhodnocení současného stavu 

stávajících budov, jejich celkové funkčnosti a charakteru. Tvar objektů a prostor musí 

umožnovat proslunění pro vytvoření příjemných prostor návštěvníkům. 

Celá lokalita je funkčně rozdělena do tří účelně využitých prostor – prostory pro profesionální 

sporty, prostory pro rekreační sporty a rekreační prostory.  V prostorách pro profesionální 

sporty je navržen nový fotbalový stadion s tréninkovým fotbalovým hřištěm, jejíchž spojení je 

zajištěno pochozím, variabilním platem. Pokud se nebude hrát fotbalový zápas, plato je 

navrženo jako okruh pro in-line sportovce, kteří pomocí ramp vyjedou na plochu plata. Další 

funkcí plata je, jeho využití jako prostor pro komunikaci návštěvníků, také jako prostor,  

ze kterého se návštěvník může dívat na případný zápas, či tréninkové hřiště. Dalším navrženým 

objektem je multifunkční hokejový stadion nacházející se na původním místě. Hokejový  

i fotbalový stadion se nachází v dostatečné rozptylové ploše pro diváky a je zde umožněna 

variabilita vstupů do stadionů ze všech stran. Vedle se nachází prostory pro rekreační sporty  

a prostory pro rekreaci, na které se detailně zaměřuje tato diplomová práce. V současnosti se 

v tomto prostoru nachází stávající krytý 50 m plavecký bazén. V tomto původním objektu 

plaveckého areálu je počítáno s rekonstrukcí, kdy přístavbou nového 25 m bazénu bude 

navýšena bazénová kapacita, umožňující využití osmi plaveckých drah a nových, moderních 

šaten. Krytý 25 m plavecký bazén bude vybudován v úrovni 1PP na severní straně areálu. Bude 

vsazen do prostor pod vstupní terasou, kde byl v minulosti umístěn původní bazén délky 16 m. 



8 

V posledních letech je bazén využíván pro jiný účel. Dno bazénu je srovnáno do roviny a je zde 

tréninkové hřiště mladých hokejistů Komety pro suchou přípravu. 

Tento plavecký areál nabízející 25 m a 50 m bazén je propojen s vnitřním aquaparkem  

a koupalištěm. Tímto bude uspokojena potřeba návštěvníků a profesionálních sportovců  

s možností využití vnitřního i venkovního koupání. Součástí aquaparku je zóna nabízející 

posezení ve vnitřní a venkovní kavárně a zároveň poskytující širokou nabídku služeb, jako je 

např. kadeřnictví, masáže, manikůra, pedikůra, kosmetika, posilovna apod. Střešní terasa 

aquaparku je v létě využíváná jako terasa pro slunění a odpočinek.  Pro maximální uspokojení 

potřeb návštěvníků bude komplex doplněn v zimním období o ledové kluziště, které bude  

v letním období sloužit jako víceúčelová plocha pro sport. V jižní části Centra Lužánky je 

uvažováno s odstraněním stávajícího objektu, ve kterém se nachází casino, bowling apod. 

Tento objekt bude nahrazen moderním boulderingovým centrem s vnitřními i venkovními 

horolezeckými stěnami. Boulderingové centrum zároveň slouží jako bariéra oddělující 

navržená sportovní hřiště. Vstup do areálu zpříjemňuje nově navržená lávka pro pěší.  

 

5.1. ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 

 

Idea celého návrhu vznikala na základě vlastních zkušeností s ohledem na osobní znalost 

tohoto prostředí. Konceptu Centra Lužánky, kterému je detailně věnována tato diplomová 

práce předcházela předdiplomová práce, která podrobně analyzovala celé řešené území. 

Cílem nebylo pouze dosažení finální podoby konceptu dle vlastních představ, podstatou bylo 

uzpůsobení celého projektu stávajícímu charakteru objektů. Základem projektu je zachování 

podstaty a formy rekonstruovaného stávajícího bazénu s doplněnou koncepcí nově 

navržených objektů. Projekt reaguje na vytvoření nových, atraktivních ploch doplňující velké 

množství zeleně. Jednotlivé objekty jsou citlivě zasaženy do stávajícího terénu, mezi sebou 

vytváří přirozený, uspořádaný celek. Výrazným prvkem je rampa navazující na stávající pochozí 

terasu, která vytváří formu moderní architektury. Komplex Centra Lužánky je navržen  

v maximálně minimalistické podobě, poskytující návštěvníkům možnost, jak intimního 

prostředí, tak prostředí rušného. Velké prosklené plochy zároveň umožňují veřejnosti sdílet,  

co se děje v okolním prostranství. Sjednocením několika objektů v jediné a identické řešení se 
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tak vytváří příležitosti pro společenskou interakci, zároveň prostor vytváří uzavřenost objektu 

vůči okolní zástavbě. 

 

6.1. PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 

Vstup do Centra Lužánky je umožněn prostřednictvím stávajího vstupu u 50 m bazénu v úrovni 

+4,000=219,00 m n.p B.p.V., a zároveň prostřednictvím nově navrženého vstupního prostoru 

uprostřed komplexu v úrovni +-0,000 = 215,00 m n.p B.p.V., jemuž dominuje vysazený strom 

vyrůstající nad plochu terasy kavárny  

6.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

OBJEKT 50 M STÁVAJÍCÍHO PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Předmětem rekonstrukce bude celkový vzhled fasády, úprava prostor v zázemí pro personál. 

V rámci dosažení architektonické koncepce dojde k demolici stávajících kanceláří a bude tak 

dosaženo vytvoření průchozí kryté pasáže, navazující na areál aquaparku. Kanceláře  

a hygienické prostory jsou přemístěny do nevyužitých prostor s možností přirozeného 

osvětlení. Pro zachování maximální autenticity stávajícího objektu, jeho historické hodnoty, 

není v projektu uvažováno s jeho zateplením.  

 

OBJEKT 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Nově navržený plavecký bazén o délce 25 m a šírce 21 m je situován na severní straně v 1PP 

stávajícho plaveckého stadionu Lužánky v úrovni -1,000= 214,00 m n.p B.p.V. Část prostor  

v minulosti plnila funkci žákovského plaveckého bazénu o délce 16 m, šířce 8 m. V posledních 

letech je bazén využíván jako tréninková plocha hokejistů Komety.  

V novém návrhu je zakomponováno 8 drah o šířce 2,5 m, přičemž obě krajní dráhy budou 

rozšířeny o dalšího 0,5 m. Největší hloubka vody v bazénu je navržena 1,6 m, ve vzdálenosti  
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6 m od okraje se hloubka vody snižuje maximálně na 1,2 m. Nové řešení umožní jeho plné 

využití, především pro profesionální sportovní aktivity. Ze všech stran bazénu je navržen 

komunikační ochoz o šířce 4 m, který bude upraven pro příjezd invalidního vozíku. Dále zde 

bude vybudována technická místnost pro ukládání zařízení plaveckého bazénu a umístění 

vzduchotechniky. Velikost a tvar technické místnosti odpovídá potřebám technologického 

zařízení. Vzhledem ke zvýšení původní hloubky vody bude nutné zvýšit hladinu vody na úroveň 

214, 000 m n.m. B.p.V., aby bylo možno zachovat výškovou úroveň stávajícího vstupu. Součástí 

bazénu je 8 startovacích bloků, které budou navrženy dle pravidel pro vybavení závodiště,  

tj. s požadovanou výškou nad hladinou vody a s požadovanou velikostí plochy bloků  

z protiskluzového materiálu. Pro zvýšení celkové úrovně služeb je v projektu navržena vířivá 

vana. 

K bazénu přiléhají stávající místnosti zázemí, které byly využívány jako šatny s hygienickým 

zázemím, jako sklad, ohřívárna, místnost trenéra a vyrovnávací nádrž. V novém návrhu se 

uvažuje o rekonstrukci těchto prostor na prostory vyhovující současným požadavkům. 

Předmětem rekonstrukce jsou dámské a pánske šatny s hygienickým zázemím, přizpůsobené 

pro imobilní, plavčíkárny, sklady a prostory pro úklid. Dále zde bude vybudován výtah pro 

imobilní, který tak výškově propojuje jednotlivé úrovně stávajícícho objektu. Přístup ze stávající 

vstupní haly je umožněn po schodišti umístěném u pokladny. 

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Aquapark je funkčně rozdělen do 3 podlažních částí, odpovídajících provozním  

a technologickým celkům – technologická část s vodním hospodářstvím, strojovnou  

a vzduchotechnikou je umístěna v 1PP budovy. Prostor pro veřejnost a zaměstance  

ve spojitosti s vodními atrakcemi se nachází v 1NP, ve 2NP je navržen prostor kavárny  

a posilovny. Terasová střecha aquparku bude plnit funkci slunné letní terasy. 

Nově navržený vstupní prostor v úrovni 0,000=215,00 m n.m. B.p.V. je situován od ulice 

Sportovní a je zárověň předprostorem nově navrženého aquaparku, ze kterého se skrz 

skleněnou stěnu dostaneme do prostor s recepcí, přislušným hygienickým zázemím  

a schodištěm s výtahem. Za recepcí se nachází prostory pro zaměstnance. Jedná se především 

o kanceláře, které jsou prosklené a strategicky umístěné směrem do předprostoru objektu. 

Zajišťují tak výhled a přehled o návštěvnosti a provozu bazénu. Na kanceláře navazuje denní 
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místnost, hygienické zázemí (šatny, sprchy, WC) a příslušné sklady. Na východní straně objektu 

jsou navrženy technické a skladové místnosti, šatny a hygienické zázemí pro plavčíky  

s propojeným vstupem do venkovního areálu. Tato část zázemí pro zaměstance je oddělena  

od prostor pro návštěvníky. Tyto prostory jsou určeny pro přezouvání, úpravnu a hlavní 

společné šatny s uzamykatelnými uložnými skříňkami a příslušnou lavičkou v návaznosti  

na převlíkací kabinu, která je logicky umístěna v co nejkratší vzdálenosti od skříňek. Skupiny ZŠ, 

či plavecké oddíly mají své speciální šatní uzamykatelné boxy, které navazují na hlavní šatny. 

Celkový provoz je bezbariérový, tudíž nejsou opomenuty kabiny pro handicapované. Z šatního 

bloku vedou průchody do bazénu přes umývárny a toalety, vždy odděleně pro muže a ženy.  

V traktu s hygienickým zázemím a s přímým přístupem z bazénové haly je navržena parní 

komora s příslušnými sprchami a sklady bazénových potřeb. Bazénová hala je komponována 

jako centrální převýšený prostor přes dvě podlaží s tribunou zasahující do 2NP. Kde v úrovni 

pod tribunou je navržen prostor pro plavčíky s přímou návazností na ošetřovnu  

a s vlastním samotným přístupem z ulice Sportovní pro potřebu dojezdu záchranné služby. 

Vedle plavčíkárny je umístěn v blízkosti klubovny oddílů sklad plaveckých potřeb a sklad 

plaveckého oddílu s přístupem opět do ulice Sportovní. Hala aquparku nabízí plavecký 25 m 

bazén s 5 plaveckými drahami s přímou návazností na výukové relaxační plochy. Plocha tohoto 

bazénu z východní strany klesá směrem k plaveckým drahám, kde je navržena maximální 

hloubka 1,5 m umožnující pobyt i pro neplavce. Dále je zde umístěn velký relaxační bazén  

s atrakcemi, jako je horolezecká stěna na západní stěně prostoru, vodní řeka s okolním 

manipulačním prostorem pro zvýšení bezpečí této atrakce (umožňuje pohled a vstup  

do atrakce), vodní rodinná skluzavka, masážní trysky a chrliče. U relaxačního bazénu je  

k dispozici dětské brouzdaliště s hřibem. Tento relaxační bazén opět klesá směrem  

k lezecké stěně, kde je uvažováno s maximální hloubkou 1,2 m. Bazén vířivky je samostatně 

umístěn v centru haly aquparku a je vybaven masážními tryskami s teplější vodou, oproti 

ostatním vodním plochám. Posledním bazénem v této části je dojezdový bazének tobogánu.  

Na věž tobogánu se návštěvník dostane pomocí schodů vedoucích až na střechu aquparku,  

s možností vstupu do mokrého baru ve 2NP.  Vnitřní bazény v centrální hale – plavecký  

s výukovým, relaxační, dojezdový bazén a vířivka jsou realizovány jako betonové vany  

na pilířích a následně svařované z nerezového plechu. Tyto nerezové vany jsou řešeny  

s přelivem, aby mohla voda stékat po obvodu přes roštnice. Bazény jsou osazeny podvodními 

LED svítidly s možností nastavení barevného spektra, vodní skluzavky splňují normy vyhlášky 
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ČSN EN 1069. Bazénová hala se tak svým celoprosklením otevírá do prostor venkovního 

koupaliště. Toto řešení umožňuje vizuální kontakt veřejnosti a uživatelů bazénu a otevírá 

bazénovou halu do exteriéru. Pobyt ve venkovním prostoru umožňuje návštěvníkům v letní 

sezóně také rozlehlá terasa na střeše aquaparku. Terasa je přístupná po schodišti přímo  

z bazénu a nebo po rampě přizpůsobené a navržené i pro imobilní z venkovní části terasy 

(+4,000= 219,00 m n.m B.p.V.). Rampa je pro zpříjemnění navržena v kombinaci se zelení.  

Ve 2NP objekt nabízí prostor kavárny s využitím, jak pro návštěvníky kavárny, tak pro 

návštěvníky plaveckých akcí a návštěvníky využivající služeb posilovny. Dále je zde umístěna 

tribuna pro 216 diváků a veřejné toalety. Pro maximální spokojenost veřejnosti a návštěvníků 

areálu je součástí objektu aquaparku zóna občanských služeb, umístěná na západní straně 

objektu a je celoprosklená, jako např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika a masáže. 

 

VENKOVNÍ AREÁL 

 

Vstupní prostor pro vnitřní aquapark zároveň slouží jako vstupní prostor pro celý venkovní 

areál, který je logicky umístěn za budovou aquaparku. Bariéra aquaparku, tak umožňuje 

vytvořit intimitu daného venkovního prostoru. Pokladna umístěná v objektu aquaparku 

zároveň slouží pro vstup na koupaliště přes čipové turnikety. Venkovní areál nabízí relaxační 

bazén s chrliči a masážními triskamy, dále 25 m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami  

s návazností na relaxační část bazénových perličkových lůžek, dětského brouzdaliště  

a dětského dojezdového relaxačního bazénu. Stávající, upravené či zcela nově vzniklé svahy, 

umožňují zasazení tobogánu v terénu a zároveň slouží jako prostor pro odpočínek (možnost 

opalování) návštěvníka u bazénové plochy. Svahy pomáhají vytvářet intimní prostředí okolo 

bazénu o celkové ploše 800 m
2
. Tvary bazénů odpovídájí jejich funkčnímu využití. Při vstupní 

části do venkovních prostor jsou přímo viditelné převlíkací boxy, umístěné ve stávajícím terénu 

s přístupem k uzamykatelným skříňkám, veřejným toaletám a zázemím venkovního areálu. 

Důležitou součástí pro venkovní provoz je občerstvení pro návštěvníky, které je řešeno pomocí 

přemístitelných boxů. Celý areál je doplněn o bazénový mobiliář, jako jsou lehátka, slunečníky, 

stoly a židle příslušného občerstvení, samozřejmostí jsou navržené sklady pro tyto pomůcky.  

Z jižní strany je areál napojen na příjezdovou komunikaci, která je určena pro zásobování 

areálu. Tento areál je v úrovni +4,000 =219 m n.m B.p.V. doplněn o víceúčelovou plochu,  

v zimním období s využitelností jako kluziště. Velkou výhodou propojenosti s aquaparkem,  
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je možnost využití střešní terasové plochy aquaparku, která tak zároveň navyšuje kapacitu pro 

odpočinek a slunění návštěvníků. Tato terasa nabízí relaxační bazén o hloubce 0,8 m, vhodný  

i pro malé děti, zároveň také sociální prostory v podobě veřejných toalet.  

Návštěvnící areálu Centra Lužánky si mohou vybrat z několika tarifů - 50 m plavecký bazén,  

25 m plavecký bazén, vnitřní aquapark, 50 m plavecký bazén + venkovní slunná terasa  

+ venkovní koupaliště, vnitřní aquapark + slunná terasa + venkovní koupaliště. 

 

7.1. GEOLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

 

Z geologického a hydrologického hlediska se jedná o území se složitými základovými poměry. 

Podklad pro celé zájmové území je tvořen spodními tortonskými vápnitými jíly (tégly) a písky. 

Písky tvoří laminy a vrstvy jílu. Často jsou zvodnělé s napjatou hladinou podzemní vody. Při ulici 

Sportovní jsou ostrůvky spraší, které jsou po nasycení jakoukoliv vodou náchylné k prosedání. 

Dalším podstatným aspektem pro špatné podloží je fakt, že na tomto uzemí protékala říčka 

Ponávka, kdy při rozvodnění této říčky došlo k zaplavení města Brna. Pro přesné určení 

půdních vrstev a hladiny podzemní vody, včetně její agresivity, je nutné provést pomocí vrtů  

a sond inženýrsko−geologický průzkum. Pro nejvhodnější řešení celého objektu je potřeba 

výsledek průzkumu konzultovat s odborníkem v oblasti statiky. Radiový průzkum pozemku  

je zapotřebí provést ještě před zahájením přípravných prací.  

7.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

Před zahájením prací (sejmutí ornice, pažení, výkopy, vrty pilot …) v prostoru staveniště  

je nutné provést veškeré přípravné práce. Tyto přípravné práce by byly řešeny samostatně  

v dílčích stupních navazující PD. Informativně se jedná o zařízení staveniště, především  

o vykácení stromů a keřů, odstranění zpevněných ploch, které jsou k tomu určeny. V návrhu  

je uvažováno s demolicí objektu kasína, které je nevhodně umístěné na pozemku vedle Boby 

centra. 
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7.3. VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE 

 

Ornice v potřebné tloušťce bude z pozemku odstraněna před zahájením výkopových prací. 

Částečně bude využita pro úpravy terénu, částečně bude odvezena na skládku. Část zeminy  

ze skládky bude pak využita pro zpětné zásypy a terénní úpravy při dokončení objektu. Porosty 

budou dle potřeby odstraněny. Zemní a výkopové práce budou prováděny pilotovací 

soupravou pro vrtané piloty a strojově hloubkovými rypadly, následné dočišťování výkopů  

a prokopů bude provedeno ručně. Vzhledem k charakteru zeminy a hloubce výkopů, bude  

z těchto výkopů během výstavby místy potřeba provádět průběžné odčerpání podzemní vody. 

 

Dotčené parcely  a objekty/způsob využit í Číslo pozemku Důvod

Zastavěná plocha a nádvoří 1078/1 Odstranění nevhodného objektu občanské vybavenosti

Ostatní komunikace 1078/2 Úprava komunikace s parkováním

Jiná plocha 1078/3 Úprava prostoru

Zeleň 1078/4 Úprava prostoru

Zeleň 1078/5 Úprava prostoru

Jiná plocha 1078/6 Úprava prostoru

Ostatní komunikace 1078/7 Výstavba nového objektu

Zeleň 814/10 Úprava prostoru

Zeleň 604/7 Úprava prostoru

Manipulační plocha 604/33 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/21 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/20 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/19 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/18 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/17 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/16 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Jiná plocha 604/24 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Zeleň 604/5 Úprava komunikace

Ostatní komunikace 604/3 Úprava komunikace

Ostatní komunikace 583/9 Úprava plochy - zelený pás s upraveným parkováním

Zeleň 845/10 Úprava parku

Jiná plocha 834/19 Nový aquapark + venkovní areál

Jiná plocha 834/20 Nový aquapark + venkovní areál

Neplodná půda 834/8 Nový aquapark + venkovní areál
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7.4. ZÁSYPY 

 

Na méně zatížené výkopy, zejména na zásyp bočních stran, bude použita vykopaná zemina.  

Na ostatní zásypy budou pro zhutnitelnost plochy použity nezamrzavé materiály. 

7.5. ZÁKLADY 

7.5.1.  ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

 

Na základě zjištěných výsledků hydrogeologických poměrů je nutné všechny nově navržené 

objekty zakládat na vrtaných plovoucích (zavěšených) pilotách, které mají délku cca 15-20 m 

pod úrovni terénu. V návrhu hydroizolačních opatření bude uvažováno s účinky tlakové vody. 

7.5.2. ZALOŽENÍ NOVÝCH OBJEKTŮ 

 

Vznik nových objektů byl konzultován s příslušnými odborníky působícími na VUT FAST. 

 

OBJEKT 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Pro 25 m bazén o rozměru 34x32 m, který je rozšířenou částí stávajícího 50 m bazénu, bude 

částěčně využíváno stávajícíh základů. Nové založení sloupů je uvažováno na žb patkách 

podepřených vrtanými piloty do požadované hloubky. Stěny budou založeny na žb pásech. 

Bazén bude umístěn částečně v podzemí v úrovni -1, 000=214,00 m n.m B.p.V. Založení objektu 

musí být staticky posouzeno. 

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Založení sloupů nosné konstrukce je na žb patkách podepřených vrtanými piloty  

do požadované hloubky, stěny budou opět založeny na žb pásech do nezamrzné hloubky.  

V technologické části bazénu s vodním hospodářstvím, strojovnou v 1PP, se dostáváme pod 

úroveň terénu -3,400 = 211,6 m n.m B.p.V. S ohledem na fakt, že se jedná o hluboký výkop,  
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je v podzemních podlažích navržena bílá hydroizolační vana, která je navržena tak, aby 

vyhověla tlakové podzemní vodě. Bílá vana je postavená na vrstvě podkladního betonu nižší 

pevnostní třídy. Po obvodu a v místě sloupů je navrženo lokální zesílení žb. desky. Zakládání 

objektu by bylo podrobněji řešeno v následující projektové dokumentaci. 

7.6. NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

OBJEKT 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Bazén bude umístěn částečně v podzemí v úrovni -1, 000=214,00 m n.m B.p.V. Obvodová 

konstrukce bude ze žb izolovaná proti zemní vlhkosti a obsypaná zeminou. S ohledem na vyšší 

zatížení střešní pochozí konstrukce přecházející do nově upraveného parku a rozpětí stavby  

je konstrukční systém navržen z předpjaté monolitické rámové skeletové konstrukce  

s vyzdívkami z cihelného zdiva. Monolitické nosné žb sloupy o rozměrech 400x400 mm 

s předpjatými žb průvlaky o výšce 1,2 m vynáší konstrukci střechy a navazují osově na stávající 

sloupy v objektu v osové vzdálenosti 6,3 m. Předpjaté průvlaky podpírají žb deskou tvořící 

strop bazénové haly. Na západní straně je využit systém polostrukturální sloupkopříčkové 

prosklené fasády.  

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Půdorys objektu je nepravidelný, téměř ze všech stran prosklený. Východní strana objektu  

je zešikmená o 8
o 

o délce 91 m, na kratší straně šířce 32,7 m a na delší straně 45,9 m. Rozpětí 

střešních vazníků je proměnlivé od cca 31 do 37 m. V části pod centrální halou je objekt 

podsklepený. 

Celá konstrukce nově navrženého objektu je tvořena nosným monolitickým žb skeletem  

z kvalitního pohledového betonu. 

V severní části objektu v traktu se šatnami, zázemím zaměstnanců, posilovnou, kavárnou jsou 

navrženy žb sloupy o rozměrech 400x400 mm, navrženy v modulu 6,5 m. Tato dispozice 

umožňuje využití bodově podepřené stropní žb desky tl. 250 mm, která je po obvodu ztužená 

průvlaky výšky 300 mm. Centrální bazénová hala je řešena rámovou skeletovou konstrukcí  
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s žb sloupy o rozměrech 400x600 mm a předpjatými žb průvlaky výšky 1,5 m. 

V objektu je navrženo ztužující železobetonové jádro schodiště zasahující až nad úroveň střešní 

konstrukce. Je navrženo v souladu s požadavky chráněné únikové cesty. Po vzájemné 

konzultaci s odborníkem budou provedeny dilatační spáry u žb konstrukcí po 30 až 45 

metrech. S dělící spárou není v projektu počítáno, jelikož je zajištěno rovnoměrné sedání zdiva. 

V budově jsou navržené svislé, nenosné příčky z tvárnic Ytong. Celková tloušťka příček má 

rozměr 150 a 200 mm. Podhledy jsou navrženy ze sádrokartonových desek. Podhled bude 

zavěšen na stropní konstrukci pomocí systémových závěsů z pozinkovaného roštu a vytváří 

prostor šířky 300 mm pro provedení instalací, rozvodů nebo osvětlení.  

Fasáda objektu je řešena systémem polostrukturální sloupko-příčkové fasády s čirým 

prosklením, v některých částech v kombinaci se zavěšenými žb prefabrikovanými dílci. Nosnou 

konstrukci prosklené fasády tvoří sloupky a příčky s pevnou šířkou 50 mm. Tato fasáda  

je doplněná o stínící prvek v podobě trapézového plechu. Fasáda bazénové části je orientována 

na jich a východ, proto návrh podchycuje požadavky stínění. Strukturu fasády tak tvoří 

nenosná konstrukce v podobě pohledové lišty, na kterou jsou uchyceny trapézové stínící prvky. 

Tento pravidelný rytmus fasády utváří ucelenou línii celého objektu. Návrh fasády a provedení 

jeho detailu bylo konzultováno s odborníkem Tomášem Bučkem ze společnosti ALUPROF 

SYSTEM CZECH s.r.o. 

Návrh opláštění bazénové haly je náročným úkolem zejména z důvodů velmi vysoké vlhkosti 

vnitřního vzduchu a vysoké vnitřní teploty.  Proto je potřeba důkladně posoudit tepelně 

-vlhkostní namáhání obvodového pláště. Obecně je při návrhu střešního pláště u bazénové 

haly nutno vycházet z požadavků a postupů uvedených v normách ČSN 730540, části 1–4. 

Zejména takto vysoké vlhkosti vnitřního vzduchu mají za následek velmi vysoké požadavky  

na teplotu vnitřního povrchu konstrukce, a tím i na teplotní faktor, které jsou v podstatě reálně 

nedosažitelné.  

Střecha objektů je plochá, řešena jako pochozí terasa s vegetační extenzivní zelení. Na střeše 

bazénu je umístěn bazén pravidelného tvaru cca 13 x 6,9 m s hloubkou 0,8 m, jehož 

konstrukce je navržena nad prostorem posilovny. 

Veškeré bazény jsou realizovány jako žb vany na pilířích a následně svařované z nerezového 

plechu. U střešního bazénu se na žb podkladní konstrukci vloží tepelná izolace, aby nedošlo  

k tepelným ztrátám.  
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Hlavní vstup na střešní terasu je opatřen venkovní žb rampou z kvalitního pohledového 

betonu, která umožňuje bezbariérový přístup. Je navržena přímá rampa s mezipodestami,  

o podélném sklonu 1:16, překonávající výškový rozdíl 4 m. Šíře ramene rampy je 5 m. Rampa 

podélnou stranou přiléhá k objektu aquaparku, je oboustraně podepřená žb sloupy,  

a doplněna o zelené extenzivní plochy s integrovaným osvětlením.

7.7. TECHNICKÉ VYBAVENÍ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 

7.7.1.  TEPLO 

 

Vytápění objektů a příprava teplé užitkové vody bude řešena napojením areálu na centrální 

zdroj tepla. Do všech objektů bude přivedena přípojka horké vody z horkovodu Tepláren Brno 

a.s, který je veden z výtopny Červený Mlýn. Odtud budou zhotoveny přípojky, ukončeny  

v předávacích stanicích jednotlivých budov, kde bude osazeno i fakturační měření tepla. 

Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá předávací stanice horká voda/voda. 

7.7.2.  VZDUCHOTECHNIKA 

 

V prostorách aquaparku je navrženo celkem pět VZT zařízení, které zajíšťují větrání celého 

objektu. 

VZT č.1 – větrání centrální haly aquaparku 

VZT č.2 – větrání zázemí šaten 

VZT č.3 – větrání kanceláří 

VZT č.4 – větrání posilovny 

VZT č.5 – větrání kavárny 

VZT č.1 – bazénové jednotky bude zajišťovat dosažení požadované teploty a vlhkosti v prosto- 

ru. Bazénové jednotky budou v chodu neustále, proto je žádoucí navržení kvalitních jednotek 

s charakteristikou nízkých nákladů. Nízkých nákladů je dosaženo speciálními deskovými 

výměníky zpětného získávání tepla, která se vyznačuje nejen vysokou účinností, ale také 

zároveň zajistí odvlhčení vzduchu.  

Pro VZT č. 2-5 je počítáno s rovnotlakým větráním. Intenzita větrání bude odpovídat počtu 
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osob při předpokládané výměně vzduchu 30 až 50 m
3
/hod na osobu. Ve všech sociálních 

zařízeních a šatnách je podtlakové větrání. Přetlakové větrání je uvažováno v chráněných 

únikových cestách tam, kde není možnost větrat přirozeným způsobem. Nároky na výměnu 

vzduchu jsou stanoveny dle přílohy č. 1 k vyhlášce 6/2003 Sb. V návrhu je uvažováno 

s centrálními systémy, kde jsou jejich jádrem centrální vzduchotechnické jednotky umístěné 

v 1PP v technické místnosti objektu bazénu. Ty zajišťují dopravu upraveného a znehodno- 

ceného vzduchu, včetně úpravy vzduchu (filtrace a předehřevu). Pro vzájemnou polohu sání a 

výfuku vzduchu je nutné dodržet minimální vzdálenosti. Místo nasávání a výfuk vzduchu bude 

situován v jížní části střechy objektu. Přívod a odvod vzduchu je realizován dvojicí 

vzduchovodů, odkud je vzduch rozváděn do příslušných místností. Distribuce vzduchu je 

volena tak, aby došlo k zabránění kondenzace na stavebních konstrukcích – ofukování 

prosklených ploch atd. Ventilátory musí být opatřeny tlumiči hluku pro zajištění požadavků 

stanovených platnou vyhláškou. Obdobně bude utlumena hlučnost od chodu větrání 

emitovaná do potrubí vedoucích do místností. 

7.7.3.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST BAZÉNŮ 

OBJEKT 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU  

 

Technologie úpravy bazénové vody se určí tak, aby se dodržela vyhláška 97/2014 Sb. Voda 

musí splňovat hygienické požadavky. Bazénová voda může být upravována centrálně  

ve stávající místnosti „vodního hospodářství“, umístěné ve strojovně stávajícího 50 m bazénu, 

kde bude nutné provést doplnění a úpravy nebo se zbuduje samostatná technologie úpravy 

vody pro zajištění dostatečné kvality vody. Přívod a odvod upravené vody k 25 m bazénu bude 

nutné provést nově. Stavba bude napojena na stávající rozvody kanalizace, vodoinstalace, 

elektroinstalace a klimatizace. Ve stávající části areálu budou z těchto důvodů nutné úpravy 

stávajících rozvodů a zařízení. 

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Technologie úpravy bazénové vody se určí tak, aby se dodržela vyhláška 97/2014 Sb. Voda 

musí splňovat hygienické požadavky. Strojovny pro navržené vnitřní bazény budou umístěny  
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v 1PP, do těchto prostor je uvažováno i s umístěním technologie pro venkovní bazény, které 

však mohou být umístěné i ve stávajícím objektu 50 m bazénu v rezervních plochách strojovny.  

Do prostoru strojovny budou přivedeny veškeré potřebné inženýrské sítě – voda, elektro, 

topná voda. Pro každý bazén je navržena vlastní technologie (recirkulační okruh) a také 

akumulační nádrž. Tento recirkulační okruh má za úkol upravovat vodu v bazénech. Bude 

proveden klasickým způsobem a to tak, že přívod upravené vody bude dopraven do bazénu 

soustavou dnových trysek a odvod vody pomocí přelivných žlábků. Následně se znečištěná 

voda dostane do vyrovnávací nádrže, kde se připouští čistá voda, poté dojde k mechanickému 

přečistění (lapače vlasů), následné dávkování pH, dále bude voda protékat pískovými filtry  

a proběhne konečná desinfekce.  

 

V materiálovém řešení staveb byly voleny materiály výrazově podobné, aby bylo docíleno 

jednotnosti a celistvosti Centra Lužánky, vzájemného spojení všech objektů při zachování 

stejného architektonického výrazu. 

 

OBJEKT 50 M STÁVAJÍCÍHO PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Stávající prostory 50 m plaveckého bazénu budou zcela zrekonstruovány. V řešení diplomové 

práce jsem se především zaměřila na rekonstrukci 1PP objektu a fasády objektu, která  

je v současnosti ve špatném stavu. Severní část fasády bude obezděna z černých matných cihel 

které jsou konstrastem pro zbylé bílé povrchy objektu. Snahou vnější rekonstrukce objektu  

je vyzdvihnout přednosti této stavby, kterým je jednoznačně ocelová příhradovina, kde dojde  

k novému nátěru v bílé barvě. Fasáda objektu je dotvořena strukturou prosklení v bílém 

orámování na jižní a západní straně objektu. Pro zachování maximální autenticity stávajícího 

objektu není v projektu uvažováno s jeho zateplením, které by narušilo historickou hodnotu 

budovy. Jedná se především o zateplení střechy, kde není žádoucí zakrytí ocelové příhradoviny. 

Veškeré technické požadavky musí být zkonzultovány s odborníkem. 
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OBJEKT 25 M PLAVECKÉHO BAZÉNU 

 

Nově navržená část 25 m bazénu, který je součástí 50 m plaveckého bazénu, bude navržen  

v kombinaci pohledového betonu se západní prosklenou částí. Zbylá část objektu je pod úrovní 

terénu. Západní prosklená část a dva světlíky ve tvaru elipsy, umístěné na střeše bazénu, 

dodávají bazénovému prostoru přímé přirozené osvětlení. Západní prosklení je řešeno 

strukturálním zasklením. Umožňuje bodové kotvení skla, které vytváří z vnějšího pohledu 

hladkou plochu skla, dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linii s šířkou 20 mm. 

Prosklené fasádní plochy jsou zaskleny termoizolačním trojsklem v barevně neutrálním (čirém) 

odstínu. Tato prosklená plocha je doplněná o vertikální stínící kovové prvky dotvářející 

architektonickou fasádu objektu. Nosné žb konstrukce jsou provedeny z kvalitního 

pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednící dřevoštěpky a jsou doplněny o stěny  

v bílé barvě. Na podlaze okolo bazénu je použita bílá protiskluzová dlažba. Interiér je navržen  

v bílé barvě. Střecha bazénu je pochozí s betonovou dlažbou, která zároveň plynule přechází 

do prostor upraveného parku.  

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Objekt aquaparku je navržen záměrně v jednoduché minimalistické formě. Fasáda je 

provedena kombinací skla a zavěšených prefabrikovaných dílců z bílého pohledového betonu. 

Plocha prosklené fasády je provedena strukturálním zasklením, které umožňuje bodové 

kotvení skla, které vytváří z vnějšího pohledu hladkou plochu skla dělenou strukturou 

vertikálních a horizontálních linii s šířkou 20 mm. Prosklené fasádní plochy jsou zaskleny 

termoizolačním trojsklem v barevně neutrálním (čirém) odstínu s integrovanými otevíratelnými 

částmi. Strukturu fasády doplňuje exteriérová pohledová lišta šířky 400 mm v bílém hliníkovém 

provedení. Na ni jsou zavěšeny stínící perforované plechy se vzorem tzv. kapek, které 

propouští světlo do interiéru objektu. Nosné žb konstrukce jsou provedeny z kvalitního 

pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednící dřevoštěpky. Na podlaze okolo bazénu 

je použita bílá protiskluzová dlažba, v ostatních prostorách samonivelační potěr Cemflow  

s Cemflow lookem z pohledového potěru, jehož struktura povrchu je hladká, pevná, podobná 

vzhledově materiálu Teracco. Interiér aquaparku je navržen v bílé barvě, která vzbuzuje čistotu 

prostoru. Tento bílý prostor je dotvořen barevnými částmi lezecké stěny. Tribuny, mokrý bar, 
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zábradlí je navržen v modrém provedení. Snahou je oddělit prostor pro diváka a plavce.  

V interiéru je využito bílých mramorových obkladů, které působí celistvě a plní i funkci zástěny 

pro technické místnosti a sklady. Rampa přiléhající k objektu aquaparku je opět navržena  

z pohledového bílého betonu a navazuje tak, na nově rekonstruovanou terasu stávajícího 

objektu 50 m bazénu. Rekonstruovaná terasa bude provedena z pohledového bílého nátěru 

Stolit – imitace pohledového betonu. Střecha aquaparku je navržená jako extenzivní vegetační 

plocha se střešní terasou z dřevěných palub Merbau.  

 

V rámci architektonického detailu je zapracován návrh venkovního schodiště se zábradlím, 

které propojuje prostor venkovního areálu koupaliště a terasy, která spojuje veškeré provozy 

Centra Lužánek. Zábradlí je navrženo v souladu s normou ČSN 74 3305. Schodiště je navrženo 

přímočaré. Světlá šířka ramene je 3,6 m, což zajistí návštěvníkovi pohodlný pohyb. Schodišťové 

rameno je řešeno jako monolitická deska s nadbetonovanými stupni, položena na ztužující  

žb stěny technické místnosti. Jsou provedeny z kvalitního bílého betonu, jenž spolu s vrchní 

uzavírácím nátěrem v protiskluzové úpravě z podélného pemrlovaného pásu tvoří definitivní 

povrch stupně. Schodiště je z jedné strany opatřeno kovovým zábradlím ústícím z žb stupní  

až nad úroven terasy. Z druhé strany jsou řešeny madlem. Zábradelní rámy jsou ve spodní 

části lemovány pásovou ocelí tl. 8 mm, která lemuje bokorys betonového schodiště. V horní 

části jsou rámy uzavřeny madlem z téže pásoviny. V těchto pásech jsou navrtány otvory pro 

osazení šroubů uchycených k pohledové žb konstrukci schodiště. Povrchově je ošetřen 

antikorozní úpravou - žárové zinkování, prováděno v zinkovnách. Celek zábradlí bude rozdělen 

na rámy maximálně do 3 m délky, které se přeplátují (nesvařují). Poté, se provede nátěr černou 

matnou barvou. Madlo a spodní lem tvoří pásová ocel 60 x 8 mm, sloupky tvoří uzavřený profil 

(jekl, jäckel) o průřezu 60 x 40 mm (tl. stěny 3 mm - 60 x 40 x 3 mm), kotevní pásnice  

je taktéž běžný hutní polotovar 200 x 10 mm. Madlo ve zdi je zhotovené na míru - ohraněný 

plech tl. 4 mm do tvaru písmene “S”. Podrobnější řešení je zřejmé z výkresové části diplomové 

práce. 
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Stavba bude s ohledem na požadavky životního prostředí a zdraví osob řešena plně v souladu  

s platnými normami a zákony. Veškeré práce, které by mohly mít dopad na provoz, jako  

je např. zvýšená prašnost a hlučnost, budou po dohodě s uživatelem prováděny dle smluvně 

dohodnutých podmínek, časových obdobích se zachováním nočního klidu. 

Zeleň, která bude při výstavbě objektu poškozená a odstraněná, bude nahrazena v rámci 

projektu jinou výsatbou, které je v projektu věnována významná pozornost. Vytěžená zemina 

bude následně využita pro terénní úpravy a zásypy. Dotčené území není součástí ÚSES (územní 

systém ekologické stability) a soustavy NATURA 2000 (soustava chráněných území dle EU), 

nenachází se zde a v blízkém okolí žádné zvláště chráněné území jako jsou např. přírodní 

rezervace, přírodní památky, památné stormy či přírodní parky. 

Cílem návrhu je maximální zachování autenticity krajiny. V návrhu je uvažováno s využitím 

dešťové vody pro zavlažování zeleně. S jeho realizací se docílí odstranění ekologicky 

nevyhovujících ploch. 

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. Ministerstva pro místní 

rozvoj, stanovující obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb  

a budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Budova má zajištený bezbariérový 

přístup osob. Celkově je na nejbližších parkovištích vyhrazeno 7 parkovacích stání pro imobilní. 

Imobilní se mohou dostat na tribuny do 2NP výtahem umístěným ve vstupní častí recepce  

s rozměrem výtahové kabiny 1,2x2,1 m se samočinnými posuvnými dveřmi průchozí š. 1,2 m. 

Před výtahem je volná manipulační plocha. Bazénové plochy naplňují podmínky prostoru  

pro imobilní, splňují možnost bezbariérového přístupu do vody řešeného prostřednictvím 

schodů a bazénového zvedáku. Součástí hygienických prostor bazénu jsou navrženy  

pro handicapované samostatné hygienické kabiny s rozměrem 3,1x2,8 m, s průchozí šířkou 

vstupu 0,9 m, s otevíráním dveří směrem ven, oddělené pro muže a ženy. Technické požadavky 

stanoví bod 2. přílohy č. 1 k této vyhlášce a bod 6.1.3. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Výhodou 

celého bazénového komplexu je venkovní pochozí přímá rampa na střešní terasu, která  

je navržena ve spádu 1:16 tak, aby splňovala přístup pro imobilní. Celková délka rampy  
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je 75 m, splňuje podmínky přerušení po 9 m prostřenictvím podesty o délce 1,5 m. Zároveň 

podesta plně respektuje podmínky manipulačního prostoru pro otočení invalidního vozíku  

o 180
o
. 

 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo konzultováno s příslušným odborníkem působícím  

na VUT FAST, paní Ing. Romanou Benešovou. 

 

OBJEKT 25 m BAZÉNU 

 

Z každého objektu je navržena chráněná úniková cesta. Úniková cesta pro 25 m bazén bude 

umožněna služebním východem umístěným v 1PP. Nově bude zřízen další únikový východ 

přímo z prostor bazénu na nově vybudovanou zpevněnou plochu, směrem k ulici Sportovní. 

Obě části únikové cesty se zrekonstruují a osadí novými protipožárními dveřmi tak,  

aby únikový východ splňoval všechny požadavky požárně - bezpečnostní ochrany. 

 

OBJEKT VNITŘNÍHO AQUAPARKU 

 

Objekty budou navrženy v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem  

k vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. Jsou navržena bezpečnostní opatření  

v podobě EPS (elektronický požární systém), který monitoruje všechny objekty. Dle požadavků 

normy ČSN 73 0831 se v objektu nenachází schromažďovací prostory – nevýrobní objekty. 

Prostory musí zajistit bezpečnou evakuaci všech lidí z prostor objektu a zároveň budou sloužit 

jako cesty pro protipožární zásah. Únikové cesty budou řešeny jako nechráněné ústící  

do chráněných únikových cest případně ven na volné prostranství. Ze všech míst objektu je 

možné unikat minimálně dvěma směry, případně budou splněny požadavky pro použití jedné 

únikové cesty. Délky únikových cest musí splňovat požadavky na mezní délku. Všechny 

navržené konstrukce splňují požadavky pro protipožární odolnost. Příjezd hasičů je řešen  

v těsné blízkosti objektu z ul. Sportovní. Objekt je členěn minimálně dvěma požárními úseky.  
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Veškeré požadavky na výstavbu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění 

pozdějších předpisů jsou splněny.  

 

14.1. PLOCHA AREÁLU 

Celková plocha areálu je 3,5 ha. 

14.2. ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

 

NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY          

    Objekt 25 m bazénu 650,5 m
2
 

    Objekt aquaparku s plochou 3130,4 m
2
 

    Venkovní areál koupaliště 7773,3 m
2
 

   
STÁVAJÍCÍ OBJEKT 

Objekt 50 m bazénu – zachovaná část 4914,7 m
2
, bouraná část 388,2 m

2
 

14.3. CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 

 

NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY 

 

    Objekt 25 m bazénu 624,6 m
2
 

    Objekt aquaparku s plochou 2698,4 m
2 

14.4. OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY 

 

    Objekt 25 m bazénu 3512,7 m
3,  

    
Objekt aquparku s plochou 36947,4 m

3 
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Při realizaci návrhu Centra Lužánky byla snaha o co největší zohlednění potřeb a požadavků 

veřejnosti v kontextu naplnění současných nároků na kvalitu odpočinku, relaxace a trávení 

volného času. Snahou bylo vytvořit návrh, splňující koncepční zásady víceúčelového areálu  

s ohledem na historii a současné požadavky města. Výsledná finální forma práce se vyznačuje 

jednoduchostí, propojeností jednotlivých línií a minimalistického přístupu s částečným 

zachováním původního architektonicko-urbanistického řešení. Cílem bylo navrhnout centrum  

pro příjemné trávení volného času, které bude vyhledávaným a maximálně využitelným 

veřejností. 
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Abstrakt práce  Tématem zadání diplomové práce Centrum pro sport a volný čas Brno  

je řešení relaxačního a sportovního areálu ,,Centrum Lužánky“. Předmětem 

práce je architektonicko-urbanistická studie, která se zabývá zpracováním 

konceptu sportovního centra za Lužánkami v Brně-Ponava. Diplomová 

práce detailněji řeší objekt a území stávajícího bazénu Lužánky. Stávající 

stav objektu postaveného v roce 1979 již nesplňuje požadavky pro 

návštěvníky a sportovce. Hlavním cílem práce je rekonstrukce stávajícího  

50 m bazénu, návrh nového 25 m bazénu umístěného pod suterénem 

stávajícího objektu, který umožní například pořádání mezinárodních 



 

závodů. Zároveň se sníží zatížení těchto bazénů, vytvořením vnitřního  

a venkovního aquaparku, zejména pro skupinu rekreačních návštěvníků. 

Atraktivitu objektu zvyšuje nově navržená parková odpočinková zóna  

a navržená víceúčelová plocha, v letním období splňující účel sportovního 

hřiště, v zimním období kluziště. Další přidanou hodnotou objektu  

je vytvoření zóny s vnitřní a venkovní kavárnou a rozsáhlé odpočinkové 

zóny na střeše aquaparku. Areál celkově zvyšuje občanskou vybavenost 

území navrženým konceptem rozsáhlých služeb pro zdraví, relaxaci a sport. 

Výhodou celého konceptu je vzájemné propojení všech objektů. Vstup  

do objektu zkracuje navržená lávka pro pěší, dostupná z jižní i severní 

frekventované strany. Celkový návrh je podtržen navýšením nových 

parkovacích ploch umístěných zejména podél příjezdové komunikace  

ul. Sportovní, procházející zelenou zónou. Komunikace a parkovací plochy 

mají podobu obytných ulic, respektující pohyb chodců. Území má velmi 

bohatou sportovní historii, která se datuje již od roku 1922. Novým 

konceptem navyšující sportovně rekreační kapacity budou naplněny 

požadavky a současná očekávání návštěvníků v dané lokalitě a zároveň  

se tak zvýší atraktivita celého území. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The theme of the dissertation titled the Centre of Sport and Leisure Time  

in Brno is a design of a relaxing and sport site „Centrum Lužánky“. The 

subject of this project is architectonic-city-planning study, which deals with 

elaborating a concept of a sport centre behind Lužánky in Brno-Ponava. 

This dissertation contains details of the facility and the area of the current 

swimming pool Lužánky. The current state of the facility built in 1979 

doesn’t meet requirements of visitors and sportsmen anymore. The main 

aim of this project is the reconstruction of the current fifty-meter swimming 

pool, a design of a new swimming pool placed under the ground floor  

of the current building, which will provide space for organizing international 

competitions, trainings of professional sportsmen, etc. At the same time 

the busyness of the current swimming pools would be lowered by building 



 

a new indoor and outdoor waterpark, especially for the group  

of recreational visitors. The attractiveness of the facility will be increased by 

the newly designed park relaxing area and proposed multipurpose area, 

used as a sports field in the summer and as an ice ring in the winter. 

Additional value of the facility is comprised by an indoor and outdoor café 

and large relaxing area on the roof of the waterpark. The whole area 

increases the community facility availability by a proposed wide range  

of services for health, relax and sport. The advantage of the whole concept 

is the mutual connection of all facilities. The entrance to the area  

is shortened by a designed pedestrian bridge, accessible from the south 

and north busy areas. The whole project is enhanced by increased number 

of new parking places, located particularly along the access road, the street 

Sportovní, going through a green zone. The road and parking places are 

proposed in the design of residential streets, respecting walking 

pedestrians. The area has a very rich sport history, which is dated back to 

1922. The new concept increases the sport recreational capacity which will 

comply with higher expectations and requirements of visitors of this site 

and at the same time the attractiveness of the whole area will be improved. 

  

Klíčová slova  Areál, koncept, aquapark, venkovní, vnitřní areál, lávka pro pěší, bazén, 
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