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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

I.) ÚVODNÍ ÚDAJE 

STARONOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ 

Bakalářský projekt obnovy lázní v Zábrdovicích s ohledem na předpokládaný rozvoj v lokalitě 

„Zbrojovka“ 

Městské lázně v Brně – Zábrdovicích, Zábrdovická 158/13, Brno 

parc. č. 1142. 
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II.) SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Kompoziční a hmotové řešení 

Zábrdovické lázně byly dokončeny v roce 1932 jako jedny ze 4 okrskových lázní v rámci „Generálního 

návrhu na výstavbu městských lázní v Brně“. Městské zastupitelstvo tímto počinem reagovalo na 

hygienické podmínky v Brně, protože v roce 1931 koupelnou disponovalo jen 20 % bytů. Proto byly 

lázně navrhovány s docházkovou vzdáleností v okruhu 2 km a vzájemně od sebe rozmístěny ve 

vzdálenostech zhruba 4 km. Městské lázně v Zábrdovicích byly dimenzovány dle spádové oblasti na 

kapacitu 100 tisíc návštěvníků – pro obyvatele Husovic, Zábrdovic, Židenic, Juliánova a Černovic. 

 

 

 

 



Urbanistické řešení 

Městské lázně v Zábrdovicích se nacházejí na rohu ul. Zábrdovická a Šámalova. Areál je ze tří stran 

ohraničený ulicemi a ze čtvrté strany železnicí.  

Ve své době byl areál lázní uzavřený vůči okolí a byl pouze orientovaný hlavním vstupem do ul. 

Zábrdovická. V návaznosti na plánované změny v dané lokalitě počítám ve svém návrhu s širším 

zapojením areálu Zbrojovky k městu a následnou úpravou areálu lázní a jejich vztahu vůči okolním  

ulicím. Rozšířením ul. Šámalova vznikne široký městský bulvár, který bude sloužit jak k propojení nové 

čtvrti s městem, tak k její obsluze. Tato páteřní komunikace propojuje ul. Zábrdovickou s Tomkovým 

náměstím a zároveň odlehčuje dopravní zátěž v ul. Dukelská třída, která je v kritickém stavu. Při 

tomto hlavním tahu je situována páteřní obslužná trasa veřejné městské dopravy. V návaznosti na 

plánované změny v organizaci dopravního uspořádání města a s ohledem na plánované dokončení 

Velkého městského okruhu (VMO) v lokalitě Tomkovo nám., tunel pod Vinohrady, je v návrhu 

počítáno s přetrasováním trolejbusové tratě linek 25 a 26. Trolejbusová trať se vyhne plánované části 

VMO a bude tvořit páteřní trasu veřejné hromadné dopravy v dané lokalitě. V neposlední řadě bude 

sloužit k obsluze židenického vlakového nádraží.  

Hlavní myšlenka konceptu spočívá v přebudování dnes už nevyhovujícího industriálního areálu na 

plnohodnotnou městskou lokalitu s charakteristickým genius loci. Areál v určité míře nekomunikuje s 

okolní zástavbou z důvodu oddělení lokality železničním násypem z jedné strany a řekou ze strany 

druhé. Návrh počítá s propojením území jak ve směru sever-jih skrze městský bulvár a pěší trasy, ale i 

ve směru západ-východ a propojení nádraží s pravým břehem řeky Svratky. Na jejím břehu se 

nacházejí dva zachovalé objekty, které svými hmotami přerušují návaznost okolní blokové zástavby. 

Proto jsem se v mém urbanistickém vyjádření k lokalitě rozhodl nepříliš navazovat na okolní blokovou 

zástavbu a navrhuji zcela novou zástavbu odlišné formy. Charakter zástavby odkazuje na industriální 

minulost území. Svoji pravoúhlou racionalitou odkazuje na bývalý výrobní areál Zbrojovky Brno a 

přizpůsobuje se zachovaným vybraným stavbám. 

Bloková struktura vycházející z původního členění výrobního areálu usnadňuje v obnovovacím 

procesu etapizaci a novou parcelaci. 

 

Architektonické řešení 

Původní funkční využití Městských lázní je v dnešní době zcela překonáno. Hygienické podmínky ve 

městě Brně jsou zcela na jiné úrovni, než tomu bylo v době vzniku stavby. Smysl očisty těla a duše 

formou sprchových a vanových kojí je dávno překonán. Tento smysl v obecné rovině je stále aktuální. 

Proto je zvoleno takové nové využití lázní, které ctí původní myšlenku a přizpůsobuje ji současným 

trendům. Ke stavbě je dostaven krytý bazén, tím je aktualizována funkce zimních lázní a je zajištěno 

celoroční využití. Dále je do budovy situován wellness provoz, s takovým charakterem, který nebude 



zatěžovat přílišnou vlhkostí a náročností původní konstrukce budovy. Do posledního patra je 

umístěno akademické pracoviště Fakulty sportovních studií, konkrétněji laboratoř biomotoriky a 

podpory zdraví, které může fungovat v návaznosti na sportovně rekreační funkci celého areálu.  

Celkově se náplň letních i zimních lázní přizpůsobuje dle soudobým trendům a požadavkům a zároveň 

je snaha více zapojit lázně v kontextu města. Nejrazantnější změnou charakteru části stavby a jejího 

vztahu k okolí je přeměna parteru šatního křídla letních lázní.  

Z důvodu změny charakteru boční ulice Šámalova a jejího rozšíření na městský bulvár je navrhována 

úprava západního křídla městských lázní. Parter letních lázní bude přebudován na pronajímatelné 

komerční prostory a bude propojen s  promenádou směřující do lokality Zbrojovka.  

 

Využití: 

 - krytý plavecký bazén 25m s možností organizování sportovních soutěží 

- suché wellness, masáže 

- laboratoř biomotoriky a podpory zdraví, školící prostory 

- venkovní plavecký bazén a bazén pro neplavce s atrakcemi 

- možnosti sezonních akcí (zimní bruslení, letní kino, hudební koncerty,..) 

 

Podklady:  

P. Borský, D. Černoušková: SHP Městské lázně v Brně - Zábrdovicích, 2016 

ATELIER ERA, sdružení architektů Fixel a Pech: “Zbrojovka-širší vztahy“   

 

Popis situačních vazeb: 

Původní hlavní vstup je zachován z ul. Zábrdovická. Vstup pro sportovce se také nachází z ul. 

Zábrdovická. Vstup je vyvýšen a nachází se na úrovni zvýšeného podlaží uvnitř dispozice. Výškový 

rozdíl je vyrovnán venkovním schodištěm s možností posezení na schodišťové tribuně. Servisní vstup 

do technického podlaží je umístěn na východní straně směrem od železničního náspu a je k němu 

přístup po venkovní rampě. Lázně se nacházejí v blízkosti železniční tratě. Proto se přístavba 

orientuje plnou prosklenou stranou na západní stranu, do pomyslného klidového vnitrobloku. 

 

Orientační údaje stavby 

zastavěná plocha:  

Stávající budova   1355 m2 

Přístavba    1166 m2 

Celkem     2521 m2 



Podlahová plocha:  

Stávající budova   3244 m2 

Přístavba    1780 m2 

Celkem     5024 m2 

 

Obestavěný prostor:  

Stávající budova   12982 m3 

Přístavba    1446 m3 

Celkem     14428m3 

 

Předpokládaná cena   7150 Kč/1m3 x 0,75 (rekonstrukce objektu) 

     77 370 150 Kč 

 

III.) PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OBNOVY PAMÁTKY 

 

Plánované změny a zásahy do stávajících konstrukcí se podřizují pokynům SHP. Razantní změny jsou 

vždy plánovány pouze pro zvýšení nebo navrácení původní kvality stavby.  

 

IV.) POZNÁMKA: 

 

Kompoziční a hmotové řešení 

Hlavní myšlenkou obnovy lázní je zapojení celého areálu a původní budovy do jednoho funkčního 

celku, kde bude stavba nepostradatelná. Obnova bude podřízena možnostem dobové stavby a bude 

pouze upraven současný standart využívání. Pokud budou lázně nepostradatelným článkem 

funkčního celku, bude alespoň ztížena případná budoucí snaha o odstranění památky. Novostavba 

krytého bazénu je proto situována na stranu železnice, kde je možnost pokračování dispozice lázní. 

Vnitřní program využití je rozdělen mezi novou a starou budovu, nejnáročnější provoz veřejných 

sprch a WC je zároveň umístěn do nové budovy. Novostavba je od původní hmoty lázní oddělena 

propojovacím krčkem, ve kterém je umístěno i únikové schodiště. 

Charakteristické ztvárnění fasády vychází z principu propsání nosné konstrukce na fasádu. Tento 

princip, který je často využíván u funkcionalistických památek, je soudobě interpretován v přiznání 

nosné ocelové konstrukce. Z jedné strany s prosklenou stěnou na stranu železnice je navrhován 

cihelný obklad. Tato soudobá interpretace původních kompozičních principů vychází také z jasného 

propsání vnitřního členění pater. Bazénová hala, ve které je pouze jedno velké podlaží, je jasně 

čitelná i při pohledu zvenku. 


