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Cílem projektu je vytvoření architektonického návrhu multifunkčního objektu s lázněmi na brněnské
Spolkové ulici. Tento projekt naváže na bohatou historii zde stojícího dnes opuštěného Dělnického
domu a přilehlých zaniklých lázní. Pod povrchem pozemku se nachází podzemní voda, která byla do
lázní čerpána tzv. artéskou studní.
Lázně jsou instituce s dlouhou historií, jejíž význam a duch se proměňuje poplatně době a kultuře.
Návrh bude reflektovat význam lázní v 21. století.
Řešení  návrhu  v  sobě  bude  obsahovat  rekonverzi  budovy  Dělnického  domu,  který  se  skládá
z historizujícího objektu z konce 19. století a funkcionalistické přístavby vyprojektované architektem
Eduardem Göttlicherem na přelomu dvacátých  a  třicátých  let  20.  století.  Návrh  bude dále  řešit
přilehlou proluku, která nabízí možnosti rozšíření areálu a urbanistického zásahu do struktury bloku.
Projekt  bude  obsahovat  konkrétní  návrhy  materiálového  řešení  a  bude  zpracován  v  rozsahu
uvedeném níže.
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Perman, M.: S, M, L, XL, Zürich, 1996.
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Lázně+, Urbanistické souvislosti – širší vztahy 
 
Řešená  parcela  je  situována  severovýchodně  od  centra  Brna  na  ulici  Spolková 
v katastrálním  území  Zábrdovice.  Na  pozemku  se  v současnosti  nachází  opuštěný 
Dělnický  dům,  který  se  skládá  z  historizujícího  objektu  z  konce  19.  století  a 
funkcionalistické přístavby  vyprojektované  architektem Eduardem Göttlicherem na 
přelomu dvacátých  a  třicátých  let 20.  století. K dělnickému domu přiléhá proluka, 
kde byl v minulosti obytný dům  s vanovým  lázeňským provozem. Do  lázní  se voda 
čerpala tzv. artéskou studní z rezervoáru podzemní vody.  
V platném  územním  plánu  (schváleném  v listopadu  1994)  je  řešená  parcela 
deklarována  jako  plocha  bydlení.  V konceptu  připravovaného  územního  plánu  je 
nicméně uvažováno o nutnosti prověřit změny využití lokality územní studií.  
Architektonická  studie  na  zadanou  lokalitu  proto  alternativně  vychází  z historie 
pozemku, který v sobě vždy spojoval veřejné funkce, jež v současnosti v dané oblasti 
citelně  chybí.  Městská  morfologie  bývalé  dělnické  čtvrti  se  vyznačuje  hustou 
blokovou  zástavbou  s nedostatkem kvalitních veřejných prostorů. Návrh  tak v sobě 
spojuje rekonverzi nevyužívaného Dělnického domu a funkcionalistické přístavby na 
novou  veřejnou  funkci,  objekt  lázní,  krematoria  a  kolumbária.  Tito  dvě  funkce  se 
vzájemně prolívají a společně jsou umístěny i na přilehlé proluce. 
Dopravní  obslužnost  navrhovaných  provozů  je  zajišťována  z ulice  Spolková. 
Zásobování  je  řešeno  zvlášť  pro  krematorium  i  lázně.  Příjezdová  cesta  je  nejdřív 
sdružená pro obě  funkce a vede  středem pozemku. Parkoviště  lázní  se nachází na 
začátku  přilehlé  parcely,  do  krematoria  se  však  vozidlo  dostane  jenom  přes 
příjezdovou  bránu.    Kapacita  parkovacích  míst  na  ploše  pozemku  je  vzhledem 
k dobré  dostupnosti  hromadnou  městskou  dopravou,  k možnosti  parkování 
v přilehlých  ulicích  a  i  vzhledem  k  současným  trendům  omezování  automobilové 
dopravy  v historických  částech  měst  navržena  na  relativně  nízkou  hodnotu  15 
parkovacích stání (lázně 50  lidí = 5míst, krematorium 300  lidí= 10 míst). K těmto 15 
parkovacím místům se přičítají i parkovací místa na přilehlé ulici, a to zejména podél 
hranice parcely. Ve  výpočtu byl  charakter  lokality  stanoven  jako  typ B  se  stavbou 
celoměstského  i nadměstského  významu  uvnitř  zastavěného  území  obce,  mimo 
centrum města  (mimo historické  jádro, městskou památkovou  rezervaci)  s dobrou 
kvalitou  obsluhy  území  veřejnou  dopravou.  Zohledněny  byly  okolní  zastávky 
Tkalcovská  (tramvajové  linky  2,  4,  a  11)  a  Jugoslávská  (tramvajové  linky  3  a  11) 
s průměrnou  frekvencí  devět  spojů  za  hodinu.  V bezprostřední  blízkosti  bloku,  ve 
kterém se řešená parcela nachází je navíc autobusová zastávka Bratislavská. 
 
	
Koncepce	návrhu	vychází	z	historie,	kontextu	místa,	nesčetných	návštěv	dané	
lokality	i	osobního	vnímání	lázní	jako	místa	očisty.	V	projektu	se	odráží	mé	
vlastní	obavy	a	strach	z	vědomí	konečnosti	života	i	přání	prožít	jej	smysluplně	a	
hodnotně.	
Základem	projektu	se	proto	stalo	spojení	dvou	„symbiontů“.	Jedním	jsou	lázně	a	
druhým…		krematorium.	Dvě	zdánlivě	nesourodé	„funkce“,	životní	situace,	formy	
a	nálady	jsou	spojeny	v	jeden	organický	architektonický	celek.	Voda	i	oheň		jsou	
symboly	očisty,	které	stírají	„pozemské“	rozdíly	a	role	–	voda	prostřednictvím	
nahoty	a	oheň	prostřednictvím	popela.	Lázně	jsou	místem	regenerace,	
obnovování	životní	i	duševní	síly,	tělesnosti	a	prožitku	přítomného.	Historicky	



jsou	spojovány	s	prohloubeným	smyslovým	vnímáním,	tělesným		uvolněním	i	
nabytím	duševní	rovnováhy	a	případně	i	s	požitky	těla	a	hédonismem.	Voda	
která	mě	nadnáší	a	obklopuje	nechává	odplynout	rutinu	každodennosti	a	
zapomenout	na	„malicherné“	problémy	všedního	dne.		
V	protikladu	k	pocitům	a	atmosféře	asociovaných	s	lázněmi	stojí	budova	
krematoria	jako	připomínka	toho,	že	naše	tělesnost	je	konečná	a	život	pomíjivý.	
Tak	jako	je	v	lázeňských	rituálech	přítomný	moment	prožívání	oproštěn	od	
minulosti	i	budoucnosti	v	pohřební	liturgii	se	naopak	život	člověka	smrští	do	
jediného	časového	bodu	krátkého	obřadu.	Vědomí	vymezeného	času	se	stává	
měřítkem	smysluplnosti	našich	rozhodnutí,	činů	i	prožitků.	Lze	žít	smysluplně	
nekonečný	život?	Pro	věřícího	člověka	je	konečným	naplněním	smyslu	jeho	
pozemského	života,	odříkání,	pokory	a	strastí	vstoupení	do	ráje,	kde	není	
tělesných	ani	duševních	bolestí.	Pro	mě	jako	člověka	„nevěřícího“	se	projekt	
symbiontu	krematoria	a	lázní	stává	projektem	hledání	vlastního	mementa	mori.	
Prostorové	a	architektonické	smíření	dvou	„nesourodých	provozů“	je	pokusem	o	
smíření	paradoxů	moderního	života.		
	
Architektonický	výraz	
	
Rekonverze	budovy	Dělnického	domu	v	sobě	spojuje	krematorium	s	obřadní	síní	
a	náležejícími	provozy	v	nadzemních	částech	objektu	a	částečně	také	lázeňský	
provoz,	který	se	nachází	převážně	v	podzemí	přímo	pod	krematoriem.	Lázně	
jsou	dále	rozšířeny	přístavbou	na	přilehlé	parcele,	na	níž	se	nad	úrovní	ulice	
nachází	„rajská	zahrada“	s	kolumbáriem.	
 
 
 
Dispoziční řešení 
 
Podle  architektonického  konceptu  se dispoziční  řešení  snaží promíchávat  funkce  a 
provozy pouze prostorově, ne vizuálně. Návštěvníci však tuší, přítomnost jiné funkce 
a jiné atmosféry. Hlavní vstup do krematoria je skrze sloupový předprostor, který je 
umístěn v bývalém dělnickém domě. Dále se pokračuje po monumentálním schodišti 
do velkorysé vstupní haly. Na vstupní halu  jsou napojeny doplňující provozy šaten, 
místnosti  určené  k sezení,  sociálního  zázemí  a  sakristie.  Hala  je  přímo  spojena 
s velkou  obřadní  síní, malou  obřadnou  síní  po  levé  straně,  a  střední  obřadní  síni 
s kaplí  po  pravé  straně.  Administrativní  část  Krematoria  je  nad  vstupní  halou, 
přístupná z bočního schodiště. Samotný výkon kremační služby je vykonáván v zadní 
části  funkcionalistické  přístavby,  která  je  zásobována  přes  střed  parcely.  Tělo 
zesnulého  je  pak  přesouváno  výtahem  až  k hlavní  obřadní  síni,  nebo  k vedlejším 
obřadním  síním.  Do  kolumbária  se  vchází  schodištěmi,  které  se  nachází  v přední 
části.  V kolumbáriu  je  pak  umožněn  volný  pohyb,  který  je  však  omezený  stejnou 
zpětnou trasou.  
 
Do  lázní  se  vchází  ne  po  monumentálním  schodišti  ale  bočním  vstupem,  který 
v minulosti  sloužil pro  vstup do  kina. Až  v chodbě  se nachází nenápadný  vstup do 
lázní  po  levé  straně.  Konec  této  chodby  je  úmyslně  slepý,  a  nachází  se  v něm 
„memento mori“. Ve vstupu  se kupuje vstupenka a vstupní hala pak  tvoří prostor, 



kde se má návštěvník cítit sám, a je zde umístěno jen pítko pro vodu. Hala je spojena 
s prostorem  šaten  a  dále  pak  s prostorem  pro  toaletu  a  sprchy. Všechny  prostory 
jsou společné pro muže  i ženy. Ze šatny se  rovnou prochází k prostoru s bazénem. 
Prostory  lázní  se nachází  i pod  kolumbáriem  a  jsou propojeny  chodbami  v prvním 
podzemním podlaží. 
 
 Konstrukční řešení 
 
Nosnou  konstrukci stávající budovy tvoří železobetonový skelet se ztužujícími zdmi. 
Navrhovaný objekt  je založen na monolitických ŽB základech. Nosným systémem  je 
skelet,  v konstrukčním  module  2,5m  vyplněný  cihlovým  zdivem.  Nosné  sloupy 
čtvercového  průřezu  600x600  mm  vynášejí  cihlové  klenby  nad  prostorem  lázní. 
Klenby  sú  tvořené  CPP  ‐  vysokopevnostní  zvonilky  295x  145x  70mm    na 
vysokopevnostní  cementovou  maltu.  Klenby  jsou  přikryté  vrstvou  zeminy. 
Kolumbární  věže  jsou  vynášeny  žb  skeletem.  Se  změnou  prostředí    se mění  i  typ 
použitých cihel. 
 
 Bilance 
 
hrubá podlažní plocha HPP    7910m2 
čistá podlažní plocha    7296m2 
obestavěný prostor      35934500m2 
zastavěná plocha      3085m2 
plocha pozemku      4377m2 
 
  
 


