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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:    Městské lázně v Zábrdovicích 

Místo stavby:    Zábrdovická 158/13, 615 00  Brno 

Okres:    Brno-město 

Kraj:    Jihomoravský 

Stupeň dokumentace:  urbanisticko-architektonická studie 

Hlavní projektant:    Martin Ugwitz 

Vedoucí bakalářské práce:     doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 

  

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI 

 

Investor:    Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta architektury 

Adresa trvalého pobytu: Poříčí 273/5, 639 00  Brno 
 
A.1.3 ÚDAJE O PROJEKTANTOVI 

 

Martin Ugwitz, student Fakulty architektury VUT v Brně prezenčního bakalářského studia 

oboru Architektura a urbanismus.   

 
A.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERIZUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Řešené území se nachází v areálu Městských lázní, ulice Zábrdovická 158/13, Zábrdovice. 
Dotčený pozemek je zastavěn budovou zimních lázní, šatnami s hygienickým zázemím, které 
slouží letním lázním a venkovními bazény s přilehlým hřištěm a relaxačními prostory. Návrh 
řeší nové využití stavající budovy zimních lázní v propojení s novostavbou sloužící jako krytý 
bazén (s vlastním hygienickým a technickým zázemím) , vířivkami, dětským bazénem, 
saunou, barem, kavárnou, masážními a rehabilitačními prostory včetně posilovny 
i odpočinkových oblastí využívaným k relaxaci. Stavba je řešena jako trvalá s celosezónním 
využitím. Součástí je i návrh propojení areálu lázní s nejbližším okolím a vazbou na oblast 
staré Zbrojovky přetvořené do podoby moderního městkého útvaru s různorodými 
funkcemi. 
 
A.2.2 SEZNAM VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
- místní prohlídka objektů včetně celého území lázní doplněná informacemi za doprovodu  
  zástupce správce areálu a zástupců orgánu památkové péče.  
- poznámky s vlastní fotodokumentací a zaměřením stávajících staveb 
- SHP Městské lázně v Brně - Zábrdovicích, 2016 
- E. Neufert: Navrhování staveb, Consultinvest 2000 
- stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
  vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN 
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A.2.3 CÍLE NÁVRHU 
 

Hlavním cílem bylo vytvoření reprezentativního celku areálu lázní v harmonickém propojení 

s okolím a s oblastí území staré Zbrojovky. Součástí práce byla obnova a hledání nového 

využití objektu zimních lázní z důvodu již dnešním požadavkům nevyhovující konstrukce dle 

norem k původnímu provozu. Další část obsahuje kompoziční návrh nové přístavby, která 

reaguje v souladu s daným místem, okolím a materiály na odkaz brněnského funkcionalismu 

tak, aby nenarušila její hodnoty. Hlavními použitými materiály jsou kov, sklo, kámen, beton, 

železobeton, dřevo a plast. 

A.2.4 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Území výstavby 

 
Projektem je řešený pozemek areálu Městských lázní v Zábrdovicích v Brně. Pozemek je 

zastavěn budovou zimních lázní, šatnami s hygienickým zázemím sloužícím letním lázním a 

venkovními bazény s přilehlým hřištěm a relaxačními prostory. Okolní zástavbu tvoří obytné 

budovy, administrativní a průmyslové objekty. Areál sousedí ve východní části s kolejovou 

dopravou a na severu s komplexem staré Zbrojovky. Pozemek je přístupný z místní 

komunikace, ulice Zábrdovická. 

b) Situační vazby 

 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Obnova areálu nebude 
zatěžovat stávající odtokové poměry daného území a bude mít obohacující vliv pro své okolí, 
jak svou zajímavostí, tak i nabídkou služeb.  
 

c) Limity využití a ochranná pásma 

 
Aktivní zóna záplavového území řeky Svitavy nedosahuje zvýšených hodnot a neohrožuje tak 
řešené území. Nutnost dbát na hlukové pásmo od železniční traťi, práci s brownfields a 
kontaminaci na území Zbrojovky. Jedním z dalších problémů je částé přetížení dopravního 
koridoru na ulici Dukelská. Ostatní ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena 
příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. 
 

d) Urbanistické řešení 

Navržené řešení vychází z umístění současných objektů na pozemku lázní a stávajících 
urbanistických vazeb okolí k areálu. Novostavba je funkčně propojena s areálem a doplňuje 
jej o nové služby. Zásobování nového objektu nenarušuje nijak provoz lázní a má samostatný 
vjezd z ulice Zábrdovická. Součástí návrhu je i rekonverze areálu staré Zbrojovky na moderní 
městský útvar harmonicky napojený na oblast lázní, který řeší jak návrh dopravy a funkcí, tak 
i oživuje zaostalý uliční parter. 
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e) Architektonická a technická koncepce 

Navržený nový objekt vychází z funkčního využití a tvaru pozemku a také respektuje 
významný funkcionalistický charakter původního areálu. Hmota novostavby je pohledově 
rozčleněna do několika terasovitě odstupněných celků, které jsou promítnuty i v rozdělení 
funkcí do objektu. Stavba je částečně podsklepená a výškou nepřevyšuje původní objekt 
zimních lázní, se kterým je propojena proskleným krčkem ve třetím nadzemním podlaží a má 
jednu pochůznou terasu, která je součástí kavárny a relaxační oblasti. Tvar je jednoduchý, 
snadno čitelný a podpořený pásovýni okny se vstupním proskleným zádveřím.  
Tato novostavba je materiálově řešena jako kombinace skla a železobetonového stěnového 
systému s vazníkovou konstrukcí nad velkým bazénem. Mimo různorodého osvětlení 
prostoru, přirozeného i umělého, je využito různých světlých výšek i průhledu v terase nad 
prvním nadzemním podlažím. 

 

f) Východiska a idea návrhu 

Hlavní představou a myšlenkou bylo vytvoření funkčního celku areálu v souznění 

s obnovenou oblastí bývalé Zbrojovky, což dohromady vytvoří harmonický komplex 

vyzdvihující úroveň kvality a služeb v okolí a zatraktivní danou lokalitu. Nové využití starého 

objektu zimních lázní pro outdoorou aktivitu typu street workout v krytém prostředí je 

doplněno hygienickými zařízeními a relaxačním prostorem s přilehlým bufetem. Připojená 

novostavba slouží spíše provozu lázní a funkčne i esteticky obohacuje areál. Návrh 

kompozice je založen na principu souznění tří komponent architektury (prostor, hmota, tvar) 

a jejich vzájemných vztahů nenarušujících atmosféru  prostředí areálu jak konstrukcí a 

tvarem tak i obohatí danný prostor lázní. 

A.2.5 ORIENTAČNÍ ÚDAJE 

 

Novostavba 
Účel stavby:     služby/sport/rekreace (krytý bazén) 
Počet pracovníků:   15 osob 
Kapacita stavby:   330 osob 
Zastavěná plocha nadzem podl : 1133 m² 
Zastavěná plocha podzem podl : 836 m² 
HPP nadzemních podlaží :              3195 m² 
HPP podzemních podlaží :              836 m² 
HPP celkem :                                        4031 m² 
 
Obestavěný prostor nového obj.: 14720 m³ 
Obestavěný prostor zimních l. obj.: 10120 m³ 
Obestavěný prostor letních l. obj.: 11900 m³ 
Celková plocha areálu lázní :   19696 m² 
Nové zpevněné plochy:            4489 m² 
Vedení síťí a přípojek:   504 m 
Upravené vegetační plochy:            1123 m² 
Upravené komunikace:            1615 m² 
Celkové odhadované náklady:            132 623 040 Kč 
Předpokládaná doba výstavby:          18 – 26 měsíců 
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A.3 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OBNOVY PAMÁTKY 
 
Jedná se o zámýšlenou obnovu nemovité kulturní památky, při které bylo potřeba zjišťovat 

zda na pozemku nebyly provedeny průzkumy, vzít v úvahu limity oblasti jako je aktivní zóna 
záplavového území řeky Svitavy, která nedosahuje zvýšených hodnot a neohrožuje tak 
řešené území. Dále pak nutnost dbát na hlukové pásmo od železniční traťi, zohlednit práce s 
brownfields a kontaminovaným územím Zbrojovky. Jedním z dalších problémů je částé 
přetížení dopravního koridoru na ulici Dukelská. Ostatní ochranná a bezpečnostní pásma jsou 
stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. Zahrnuta je 
práce s pozitivními faktory jako jsou vodní plochy řeky Svitavy, historická zástavba v areálu 
vojenské nemocnice, dominanty okolí a plochy zeleně. Dále práce se stavebně historickým 
průzkumem, osobní zaměřování objektu, konzultace s odborníky a informace od zástupců 
orgánu památkové péče a v neposlední řadě vlastní vyhledávaní podkladů a práce s nimi. 
 
A.4 POPIS OBJEKTŮ 
  

a) Výběr pozemku 

 
Projektem je řešený pozemek areálu Městských lázní v Zábrdovicích v Brně. Pozemek je 

zastavěn budovou zimních lázní, šatnami s hygienickým zázemím sloužící letním lázním a 

venkovními bazény s přilehlým hřištěm a relaxačními prostory. Okolní zástavbu tvoří obytné 

budovy, administrativní a průmyslové objekty. Navržená novostavba stojí v centrální pozici 

uvnitř areálu, kde obohacuje prostor o funkce a estetické hodnoty danného místa, výškově 

nepřevyšuje okolní zástavbu a nepusobí tak rušivě při pohledu z uliční osy, avšak přitom 

přidává okolí na majestátnosti. 

b) Urbanisticko architektonické a výtvarné řešení  
 
Navržené řešení vychází z umístění současných objektů na pozemku lázní a stávajících 

urbanistických vazeb okolí k areálu. Částí návrhu je i rekonverze areálu staré Zbrojovky na 

moderní městský útvar harmonicky napojený na oblast lázní, který řeší jak návrh dopravy a 

funkcí, tak i oživuje zaostalý uliční parter. Navržený nový objekt vychází z funkčního využití a 

tvaru pozemku a také respektuje významný funkcionalistický charakter původního areálu. 

Hmota novostavby je pohledově rozčleněna do několika terasovitě odstupněných celků, 

které jsou promítnuty i v rozdělení funkcí po objektu. Návrh kompozice je založen na 

principu souznění tří komponent architektury (prostor, hmota, tvar) a jejich vzájemných 

vztazích nenarušujících atmosféru prostředí areálu jak konstrukcí a tvarem tak i obohatí 

danný prostor lázní a vytvoří tak harmonický komplex, který naopak vyzdvihne úroveň kvality 

a služeb v okolí a zatraktivní danou lokalitu. 
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c) Technické řešení 
 
 
Provozní  a dispoziční  řešení: 
Jedná se o sportovní a rekreační prosklenou novostavbu, která stojí  v centru areálu 

Městských lázní. V 1.pp se nachází technický suterén pro vzduchotechniku a techniku nutnou 

k provozu bazénů a vířivek. V 1.np jsou dva hlavní vchody do budovy : pro návštěvníky a pro 

zaměstnance, který také slouží i k zásobování a má vlastní příjezdovou cestu. Dále v tomto 

patře je vestibul, hygienická zařízení včetně bezbariérového WC,  šatny, bazény, vířivky, 

sauna a bar. Oba vstupy jsou propojeny shromažďovacím prostorem vedoucím do šaten. 

Všechna patra jsou propojena dvěma vertikálními schodišti a bezbariérovým výtahem. 

V mezipatře se nachází hygienická zařízení a šatny sloužící i pro 2.np, kde jsou rehabilitace, 

posilovna, elektroléčba a masáže. Poslední nadzemní podlaží utváří kavárna s vyhlídkovou 

terasou do areálu lázní. 3.np je dále propojeno proskleným krčkem s budovou zimních lázní 

ve stejné výškové úrovni, kde se v tomto patře nachází odpočinková oblast ve vestavěné 

prosklené buňce uvnitř patra. Nad tímto patrem je ukryta v nástavbě strojovna 

vzduchotechniky. V druhém podlaží zimních lázní je bufet s přilehlou terasou a vyčištěnou 

halou pro streetworkout se socialními zařízeními. Přízemí slouží také jako krytá workout hala 

se sociálními zařízeními a šatnami, kde není nutnost tepelných požadavků, protože se jedná 

o krytou outdoorovou aktivitu. Přízemí obsahuje technický suterén a zázemí zaměstnanců. 

Konstrukční  řešení: 
Objekt je založen na železobetonové armované základové desce, která je podepírána 

základovými pasy. Prosklené stěny jsou velkoformátového zasklení s trojskly. Základová 

spára se nachází pod hladinou podzemní vody. Celý objekt je řešen jako kombinovaný 

systém z monolitického železobetonu a zateplených zděných tvárnic porotherm t profi. 

Stropní desky jsou monolitické železobetonové obousměrně vyztužené, při vetším rozpětí 

předpjaté panely spirol a v hale s bazénem vazníková konstrukce se světlíkem. V oblasti 

s mokrými provozy jsou povrchy opatřeny speciální úpravou proti srážení vodních par a 

následnému orosení. Střechy jsou ploché jednoplášťové se zaatikovým žlabem a ve 3NP 

nášlapnou vrstvou na terase. Objekt Zimních lázní je zateplen v části bufetu a hygienických 

zařízení systémem Ytong multipor s difuzně otevřenou omítkou. Ostatní kryté outdoorové 

provozy nevyžadují tepelný standart. 

Konstrukční  řešení: 
V budově bude použit systém teplovzdušného vytápění s rekuperací. Jedním z uvažovaných 

zdrojů je energie, kterou vyrobí sluneční elektrárny na střeše zimních lázní. Druhým je 

napojení na horkovodní přípojku s výměníkovou stanicí z Brněnských tepláren, která bude 

sloužit k ohřevu vody. Dešťová voda je shromažďována v akumulační nádrži a využívána na 

splachování wc a závlahu vegetace v okolí.  

 

V Brně dne 5.5.2017                                                                       Vypracoval: Martin Ugwitz, A4 


