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Sprievodná správa 

I.) ÚVODNÉ ÚDAJE 

Bakalársky projekt obnovy kúpelov v Zábrdoviciach s ohľadom na predpokladaný vývoj 

v lokalite „Zbrojovka“ 

Stavba: Mestské kúpele, Zábrdovická 158/13, Brno, Zábrdovice 

Zadávateľ : Fakulta architektúry VUT v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Poříčí 273/5, 

63900 Brno 

 - Autor štúdie: Marko Kubovič, Dlhá ulica. 971 01 Prievidza 

 markokubovic@gmail.com 

 +421 917 530 335 

- Stupeň spracovania priloženej dokumentácie je v na úrovni urbanisticko-

architektonickej štúdie 

 - Dátum spracovania: 9.5. 2017 

II.) SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Mestské kúpele, Brno, Zábrdovice 

Areál kúpeľov  sa nachádza v katastrálnom území Brno, Zábrdovice. Pozemok je ohraničení 

ulicami Zábrdovická na južnej a Lazaretní na severnej strane, na východnej strane vedie 

železnica. Na severnej strane naväzuje na areál Zbrojovky a na západnej strane je 

v blízkosti vojenskej nemocnice. Okolná zástavba má neucelenú urbanistickú štruktúru, ktorá 

je dôkazom, že sa jednalo o priemyselnú oblasť. 

Cieľom návrhu bolo prinavrátiť pôvodnú hodnotu nielen budove bývalých mestských kúpeľov 

ale celému areálu. Ten teraz funguje ako letné kúpalisko. Preto mojím konceptom bolo 

vytvorenie krytého plaveckého bazéna, ktorý nielenže zvýši využitie areálu na dobu celého 

roka, ale vytvorí další plavecký bazén vo veľkej prázdnej spádovej oblasti. 

K samotnej budove pamiatky som pristúpil racionálne, po zhodnotení jej silných a slabých 

stránok. Najslabšou stránkou bola paradoxne jej funkcia, ktorá v dnešnej dobe postráda 

význam. Preto je interiér „vyčistený“ od nepotrebných konštrukcií a nahradený programom, 

stále blízkym starostlivosti o telo a to v podobe fitness centra a masáží. Silnou stránkou je 

nepochybne vzhľad a elegancia s ktorou bola budova projektovaná. Mojím cieľom bolo teda 
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navrátiť pôvodný vzhľad z obdobia vzniku. Avšak súčasné požiadavky na prevádzku stavieb 

a ich tepelne technickú stránku sú kladené vysoko, pokladal som túto časť za najväčšiu 

výzvu. V návrhu som sa nevyhol kompromisov, ktoré sú v obdobných prípadoch bežné. Moje 

riešenie z hľadiska záťaže v podobe vodných pár (pôvodná funkcia) na budovu je teda 

redukované, tým pádom tepelne technické riešenie nemuselo byť finančne ani technicky 

náročné. 

Zbrojovka 

Môj návrh riešenia územia Zbrojovky počíta so zachovaním významnejších a podstatnejších 

objektov, v zmysle budúceho využitia. Po zvážení výsledkov analýz územia, je územie 

rozvrhnuté nasledovne. Pozdĺž železnice je sektor administratívnych budov a zvyšné územie 

je rozdelené pre funkciu ľahkej výroby a bývania. Z dôvodu záplavového územia sú objekty 

určené pre bývanie doplnené komerčným parterom. Parkovanie zabezpečujú podzemné 

parkoviská s dostatočnou ochranou proti povodniam.  

Z dopravného hľadiska cez územie vedú dve hlavné komunikačné tepny. Z križovatky 

Zábrdovická - Šámalova je odklonená do územia električka linky číslo 3, na konci územia 

s točkou. Táto ulica bude doplnená o nové zastávky MHD a pozdĺžne parkovacie miesta. 

Cez druhú hlavnú ulicu je odklonený autobus linky 44 ktorý bude prichádzať zo severu 

a bude odklonený na svoju pôvodnú trasu pri vojenskej nemocnici.  

 

Orientačné údaje o stavbe 

 

Zastavaná plocha kúpeľov: 822 m2 

Podlahová plocha kúpeľov: 2 478m2 

Obostavaný priestor kúpeľov: 10 855 m3 

Zastavaná plocha novostavby: 2310 m2 

Podlahová plocha novostavby: 2424 m2 

Obostavaný priestor novostavby: 9694 m3 

 

Cenový odhad 

7150 Kč/1m3 x 0,75 (rekonštrukcia objektu) 77 370 150 Kč 



 

III.) PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OBNOVY PAMÁTKY 

 

 Pri tvorbe svojho návrhu som vychádzal zo Stavebne-historického prieskumu 

spracovaného PhDr. Dagmar Černouškovou a PhDr. Pavlem Borským, CSc, štúdiom  

histórie, plánov a dobových fotografií kúpelov a referenčných príkladov. Ďalej som využil 

zameranie stávajúceho stavu a návrhu búracích prací od Ing. Ludvíka Slámy z roku 2013. 

Okrem samotnej štúdie kúpeľov, som spracoval adaptačné výkresy, na ktorých sú 

vyznačené búrané a nové konštrukcie 

 

 

 

IV.) POZNÁMKA: 

 

Kompozičné a hmotové riešenie 

Nový objekt kompozične dopĺňa neuzavretý tvar U pôvodnej zástavby.  Masívny objem 

nového krytého bazénu je redukovaný použitím štíhlych veľkorozponových rámových 

konštrukcií z lepených drevených nosníkov a subtílnych rámov okien fasády. Využitie tohto 

materiálu má byť v konstraste s pôvodným zámerom využívať anorganické materiály 

z dôvodu vlhkosti. Tým pádom využitie tejto konštrukcie je výpoveďou o technologickom 

pokroku v stavebníctve v dnešnej doby. Okraj objektu je však konštrukčne a materiálovo 

príbuzný pôvodnej stavbe, a to z dôvodu spomínaného „uzavretia“ súčasnej kompozície. 

K objektu kúpeľov som pristúpil v dvoch rovinách. Z hľadiska funkčnosti je vnútorná 

dispozícia vyčistená a nahradená potrebami 21. storočia. Avšak k exteriéru je prístup 

opačný, veľmi jemný. Snažím sa objektu navrátiť pôvodný výraz, taký aký mal v dobe vzniku. 

 

 

 


