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1. Úvodní údaje 

1.1     Identifikace stavby 

Objekt:   Městské lázně v Zábrdovicích 

Parcelní č.   1142 

Obec:   Brno 

Katastrální území:  Zábrdovice (610704) 

Číslo LV:   10001 

Č. popisné   158 

Charakter stavby:  objekt občanské vybavenosti 

Status:   nemovitá památka na menších chráněném území   

    (ÚSKP, č. 14812/7-128) 

Autor:   Bohuslav Fuchs 

Doba vzniku:  1929 - 1931 

Arch. sloh:   moderní architektura 20. století, funkcionalismus 

 

1.2.     Údaje o zadavateli 

Společnost:   Vysoké učení technické v Brně (FA VUT) 

Oddělení:   Fakulta architektury 

Kontakt:   Poříčí 273/5, 639 00 Brno 

    České republika 

    IČO: 00216305, DIČ: CZ00216305 

    tel.: 541 146 603 (sekretariát) 

    email: info@fa.vutbr.cz 

Typ zadání:   Bakalářský projekt 

 

1.3.     Údaje o zpracovateli 

Jméno:   Markéta 

Příjmení:   Tučková 

Funkce:   Student 

Oddělení:   Fakulta architektury 

Společnost:   Vysoké učení technické v Brně 

 

Kontakt:   xatuckova@stud.fa.vutbr.cz 



 

1.4.     Stupeň zpracovávané dokumentace 

Projekt je zpracováván v rozsahu urbanisticko-architektonické studie. 

 

1.5.     Datum zpracování 

02/2017 - 05/2017 

 

2. Souhrnná průvodní a technická zpráva 

2.1.     Základní údaje 

Nové využití lázní předpokládá navázání na prvotní lázeňské provozy v podobě 

"wellness & beauty"  centra. 

Wellness provoz tvoří čtyři masérny v prvním nadzemním patře a cvičírna jógy a 

pilates ve druhém patře. Provozy jsou situovány nad sebou, jsou přístupné novým 

hlavním vchodem přes vstupní halu, mají odpovídající hygienické zázemí. Vhodná 

poloha areálu v blízkosti Vojenské nemocnice, koupaliště a přístupnost MHD mu 

umožňují skvělou dostupnost. 

 

Relaxační a zkrášlovací provozy obstarává v prvním patře obnovený provoz 

kadeřnictví, dále moderní kosmetický salon s možností odpočinku a kvalitní 

kosmetické péče. Druhé patro navazuje na celou ideu v podobě dvou 

poradenských kanceláří pro krásu a zdravý životní styl. Třetí patro je věnováno 

salonům s manikúrou a pedikúrou. Všechny tyto provozy jsou pohodlně přístupné, 

jejich situování společně s wellness provozy jim umožňuje mít komfortní 

hygienické zázemí a příjemné prostředí. 

 

Restaurační provoz je v drobnějším měřítku obnoven ve druhém nadzemním 

patře. Bufet s možností rychlého občerstvení během čekání na proceduru a 

příjemného posezení je skvělou doplňkovou funkcí. Zde je využita vhodně využita 

terasa nad původním vstupem i vlastní vstup a komunikace pro obsluhu 

restaurace, který je doplněn o jídelní výtah. 

 

Technické provozy jsou situovány spolu se sklady v suterénu a v posledním patře 

v podobě vzduchotechnického zázemí. Mezipatro je využito jako prádelna a 

sušárna a místo pro špinavé provozy maséren. 



2.2.     Přehled výchozích podkladů 

Při zpracovávání dokumentace byly využity údaje nasbírané ze Stavebně-

historického průzkumu poskytnutého správou Městských lázní, informace a 

poznatky od zástupců orgánů památkové péče a zástupce provozovatele objektu z 

komentovaných prohlídek místa, informace z webových portálů zaměřených na 

architekturu funkcionalismu, památkovou obnovu, dílo Bohuslava Fuchse atd. 

(např.: www.bam.brno.cz, www.archiweb.cz, www.monumnet.npu.cz). K analýzám 

území poskytl některé informace prof. Ing. arch Jan Koutný, CSc., čerpáno bylo z 

mapových serverů (www.mapy.cz, www.google.cz/maps), územních studií 

Zbrojovky (www.brno.cz). Údaje o samotné objektu doplnily i poznatky z vlastního 

zaměření a vlastní fotodokumentace. 

 

2.3.     Cíle návrhu 

Hlavním cílem při zpracování studie byla obnova objektu Městských lázní, jejichž 

stávající stav neumožňoval žádnou formu využití. Při obnově byl kladen důraz na 

zachování fasády a navrácení některých výrazných změn do původního stavu, to 

ovlivnilo výběry použitých materiálů. Nové funkce a provozy se odkazují na 

původní. Cílem bylo zachovat areál letních lázní, který jako letní koupaliště funguje 

i dnes. Jedním z cílů bylo oživit plochu areálu, k čemuž dopomohl solitér herního 

pavilonu. 

 

2.3.     Technická zpráva 

Řešené území se nachází v severo-východní části města Brna na katastrálním 

území městské části Brno - Zábrdovice. Ze severu jej ohraničuje ulice Lazaretní, 

nad níž se nachází areál Zbrojovky, z východu trať železnice, z jižní strany objekt 

zpřístupňuje ulice Zábrdovická a ze západní strany je ohraničen ulicí Šámalovou, 

na kterou těsně navazuje nízkopodlažní průmyslový objekt. Na pozemku se 

nachází několik objektů, areál zimních lázní, jenž je hlavním předmětem 

dokumentace, s navazujícím objektem letních lázní. 

 

V prostorách koupaliště (letních lázní) se nachází několik drobných staveb 

souvisejících s provozem - stánek občerstvení, pergola, konstrukce skluzavek, 

bazény. Na pozemku jsou výrazné zatravněné plochy sloužící pro relaxaci a 

zábavu v letním období, zpevněné pochozí plochy a vodní plochy bazénů. Letní 



lázně nabízí na celé ploše střechy druhého nadzemního patra  letní terasu 

přístupnou po schodištích. 

 

Do areálu zimních je zajištěn přístup odbočkou z ulice Zábrdovické. Na koupaliště 

je možno dostat se stejnou cestou nebo odbočkou z ulice Lazaretní vedlejším 

vstupem. V těsné blízkosti stavby se nachází dvě drobná parkoviště, jedno z nich 

je přímo před objektem. 

Pozemek leží v těsné blízkosti železnice (hlukové pásmo) a sousedí s bývalým 

průmyslovým areálem Zbrojovky. 

 

Území Zbrojovky není hlavním předmětem průvodní a textové zdrávy. Zde bylo 

hlavním cílem znovuoživení brownfieldu a propojení oblasti s komunikačními 

proudy města s ohledem na ducha průmyslového areálu. Návrh nabízí možnost 

bydlení v okolí revitalizovaného nábřeží Svitavy s novou zelenou zónou, objekty 

občanské vybavenosti zaujímají místa v nových prostorách i v původních halách 

po rekonverzi. Hlukovou bariéru železnice pomáhají tvořit administrativní, 

parkovací domy. Zbrojovka je propojena s hlavními komunikačními uzly v oblasti. 

Komunikační osy vychází z původních, které v místě existovaly, a vhodné 

rekonstruované objekty byly zachovány. V návrhu se tak projeví otisk původního 

členění. Jako architektonická dominanta poslouží zachovaný tovární komín. 

Městské lázně jsou plynule napojeny na nový koncept díky navrženému 

parkovacímu domu v okraji Zbrojovky, zeleným okolním plochám a rozšířené ulici 

Šámalově. 

 

3. Projektová příprava obnovy památky 

Projekt se zabývá problematikou obnovy nemovité památky. Byla proto snaha 

postupovat s ohledem na SHP, existující podklady i doporučení odborníků. 

Obnova a rekonstrukce památek vyžaduje rozsáhlejší analýzy a samotnou 

dokumentaci než projekt novostavby. Zde byly zpracovány studie adaptačních 

úprav. Pro svůj význam a odkaz, který objektu nese,  bylo postupováno tak, aby 

byl vnější vzhled obnoven/zachován, ne však výrazně změněn. Problém, se 

kterým se stavba potýkala, byla vlhkost a neexistující zateplení. Aby mohla být 

využívána, bylo zvoleno vnitřní zateplení a výměna okenních otvorů na tepelně 

izolační ve stejném rastru. Nedostatek, kterému památky dnes čelí, je obecně 



nevyhovující provoz. Na dispozice a provozy jsou v dnešní době kladeny větší 

nároky, proto i zde byly nutné úpravy. Nová náplň zimních lázní byla vybrána s 

ohledem na odkaz na funkci původní, ale v modifikaci, která nebude budovu 

zatěžovat a podporovat degradaci. Vhodnost materiálu byla analyzována na 

referenčních příkladech. Novostavba na pozemku byla řešena formou drobného 

solitéru v areálu letních lázní, který obohatí stávající stav, avšak nenaruší vzhled 

ani konstrukcí památky. 

 

4. Popis stavby 

4.1.    Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení 

Obnovovaný objekt má památkovou hodnotu, proto nebylo do jeho vzhledu 

výrazně zasahováno. Prostor před lázněmi byl upraven tak, aby byla ponechána 

možnost parkování a aby zde byl dostatek zeleně. V jednosměrné ulici Lazaretní 

vedle hmoty letních lázní je předpokládané vložení zeleného pásu a odsazení 

chodníku od fasády lázní. Jak ukazuje i studie Zbrojovky, je navrženo zvětšení 

šířky této komunikace a přidání zelených pásů a chodníků pro pohodlnější 

dopravu kolem areálu.  

 

Cílem architektonického řešení bylo vytvořit kvalitně obnovit stavbu, která 

degradovala, tak, aby zůstal zachován její autentický vzhled. Na fasádě se střídají 

ochráněné plochy původního výplňového zdiva s nově omítnutými plochami a s 

okenními otvory v původním rastru. Jedná se o moderní funkcionalistickou 

architekturu, kde je propsána nosná konstrukce skrze fasádu právě rastrem 

výplňového zdiva. Návrh k se drží čistoty původní myšlenky a nástupní  schodiště 

u nového vstupu do objektu zpracovává jako jednoduché betonové hmoty, 

samotného schodiště (a plošiny pro vozíčkáře), která se zvedá do úrovně 

zvýšeného přízemí od země, a betonové markýzy, která je vykonzolována v úrovni 

stropu nad 1NP. Hmoty spojuje skleněná deska, která opticky odlehčí hmotu 

markýzy a poskytne závětří před vstupem do haly. Konstrukce schodiště nese 

stejný šedý odstín jako omítka fasády. Rámy oken jsou stejně jako původní v 

tmavě hnědém odstínu. 

 

Letní lázně jsou obohaceny o herní pavilon. Tato drobná stavba-skulptura se svou 

hmotou dvou od sebe odsazených kvádrů opírá o zimní lázně a jejich geometrii, 



avšak tvarem, kdy je čelní kvádr plně otevřen a průchozí, vytváří zajímavý prostor 

a nový zážitek z pobytu v něm. Jednoduchou úpravou, zato velice atraktivní pro 

využití, je také vyčištění druhého patra letních lázní. Zde je tak otevře prostor kryté 

kolonády pro lehátka a zastíněné posezení. 

 

4.2.     Technické řešení (dispozice, technologie, provoz) 

Nové dispoziční členění rozděluje objekt v horizontálních rovinách na sklady, 

zázemí domovníka a technické místnosti v suterénu, masérny, kadeřnictví, 

kosmetické salony v 1.NP, cvičírnu jógy, poradenská centra a občerstvení ve 

2.NP, nehtové salony a VZT zázemí ve 3.NP. Vertikálně jsou dispozice spojeny 

schodišťovými komunikacemi, výtahem. Hygienické jádro je situováno do centrální 

části objektu, mezi dvě hlavní schodiště - původní u starého vstupu a nové u 

nového vstupu. Nový vstup je zřízen v úrovni 1.NP, tvoří ho vstupní hala se 

schodištěm a výtahem a nástupní schodiště předsazené před objekt. 

Stavba je rozdělena do dvou hlavních provozů, bufetu a wellness s příslušenstvím. 

Tyto provozy jsou propojeny dispozičně v rámci možného příchodu k občerstvení 

stejným vchodem a komunikacemi z wellness části. Zásobování je odděleno, má 

samostatný vedlejší vstup u původního vstupu do lázní, samostatnou vertikální 

komunikaci s přistavěným jídelním výtahem s vlastní strojovnou. Technika pro 

obsluhu je rozváděna prostupy v podhledech. Pro rozvody vzduchotechniky je 

vyčleněna dostatečně kapacitně odpovídající šachta. 

 

4.3.     Stavební řešení 

Nosné železobetonové skeletové konstrukce zůstávají zachovány stejně jako 

konstrukce doporučené SHP a fasáda tvořená výplňovým zdivem. Nové dispozice 

vyžadovaly vložení příček, které jsou předpokládány v tloušťce 150 mm z 

příčkového keramického zdiva. Do budovy jsou osazeny nové dveře, zrenovovány 

jsou pouze dveře v hodnotných částech. Do okenních otvorů jsou navržena nová 

okna s dobrými tepelně izolačními parametry skel i rámu, která dodržují původní 

rastr. Jsou odstraněny sklobetonové tvárnice, které byly do objektu osazeny až 

později. 

 

5. Bilance 

 



Pozemek: 

Plocha pozemku:      8721 m2 

Plocha parkoviště před budovou:   2200 m2 

Zpevněné plochy:      4337 m2 

Zatravněné plochy:      4696 m2 

Zastavěné plochy:      1374 m2 

 

Zimní lázně: 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:  1859,2 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží:  630,3 m2 

Celková hrubá podlažní plocha:    2489,5 m2 

Obestavěný prostor NP:     8038,6 m3 

Obestavěný prostor PP:     2079,9 m3 

Celkový obestavěný prostor:    10118,5 m3 

 

Odhadované náklady:  10118,5 * 7150 = 72 347 275 Kč (novostavba) 

    72,34 mil. Kč * 0,7 = 50 643 092 Kč (rekonstrukce) 

    (orientační ukazatele JKSO, tab. 822) 

 

Úprava zatravněných ploch: 4696 * 480 * 0,2 = 450 816 Kč 

Úprava zpevněných ploch: 4337 * 1550 * 0,2 = 1 344 470 Kč 

(orientační ukazatele JKSO, tab. 822 a 823) 

Celkové odhadované náklady na úpravu zatravněných a zpevněných ploch: 

1 795 286 Kč 

 

Letní lázně: 

HPP:        1961 m2 

Celkový obestavěný prostor:    11,952,1 m3 

 

Novostavba: 

HPP:        90 m2 

obestavěný prostor:      315 m3 

Zpevněná plocha:       200 m2 

 



Odhadované náklady stavby: 315 * 8450 = 2 661 750 Kč 

(orientační ukazatele JKSO, tab. 801) 

Náklady na zpevněné plochy: 200 * 1550 = 310 000 Kč 

(orientační ukazatele JKSO, tab. 822) 

Celkové odhadované náklady novostavby s úpravami: 2 971 750 Kč 

Celkový součet nákladů: 50 643 092 + 1 795 286 + 2 971 750 = 55 410 128 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 


