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PRŮVODNÍ ZPRÁVA



1.1 URBANISTISCKÉ ŘEŠENÍ – AREÁL „ZBROJOVKA“

PROBLEMATIKA
Areál nyní již zprivatizované Zbrojovky Brno se nachází v Brně - Zábrdovicích, kde 

byl tento zbrojní závod úmístěn záměřně, kdy mu okolní reliéf v podobě řeky Svitavy ze 
západní a severní strany a vlakový val z východní strany vytváří útočiště a chárěnou 
polohu, která byla vzhledem k zaměření průmyslu na výrobu zbraní žádoucí.Zde také tkví 
zásadní problém koncepce nové obytné čtvrti, jež by měla vytvořit nový územní celek, 
oživit zašlý prostor a podle předpokladů dlouhodobé koncepce města Brna zúžit území 
sociálně problémového pásu mezi územím a Černých Polích, po New Yourské čtvrti 
pojmenovaným Bronxem.

I. DOPRAVA 
Hlavní tepennou třídou nově vznikající čtvrti se stala rozšířená ulice Šámalova, 

která protíná území a za řekou se napojuje ulici Sportovní nábřeží a dále na velký městský
okruh směr Maloměřice.V návrhu se počítá se zřízením nové tramvajové trasy, po které 
bude odkloněna linka č. 4, jež se vyhne problematickému místě na rohu ulic  Nováčkova a 
Dačického, místem častýh dopravníchkomplikací..Ostatní cesty mají charakter oblusžné 
komunikace pro funkční celky administrattivy a bydlení odděleně. Parkování je řešeno 
otevřenými parkovišti na kraji areálu - u spravní budovy Zbrojovky na jihu a u ulice Markéty
Kuncové na severu. V návrhu se počítá se zřízením podzemního parkování pod bytovými 
domy, kde je třeba při výstavbě nutné počítat s limitou - záplavovým územín. Ačkoli 
regulace toků za dlouhá léta pokročila, územní plán zatím zůstává v platnosti při starém.

II.ZÁSTAVBA
Prostor je pásově rozdělen na tři funkční území. Ve východní části je v pruhu 

kopírující vlakovou trať zamýšlena výstavba administrativních budov, které budou zároveň 
sloužit jako hluková clona. Ve střední páse areálu jsou uvažovány bytové domy. Prostředí 
se dále rozmělňuje a za osou parku jsou zamýšlena nižší obytná zařízení a prostory pro 
firmy startupového formátu.

III. ZELEŇ 
V prostoru bylo využito zásobovacích kolejí vedoucích ke strojovým jeřábům v srdci 

areálu, které se stávají zelenou osou a reliktním odkazem minulosti zároveň. Na místě 
překladistě je uvažován park, který začíná u vizuální dominanty - komína s velkým Za dále
kopíruje koleje až do místě vyhýbek  za trafostanicí.. Zde se stromoví zhušťuje, aby bylo 
dosaženo větší intimity prostoru a gradace přechodu mezi urbánním a přírodním 
prostředím. Vzhledem k samočistíckým procesům přírody se nepočítá s dlouhou dobou 
kontaminace jádra území - zejména bývalých budov, kde se manipulovalo s chladícími 
emulzemi.

IV. NÁDRAŽÍ 
Počítá se s propojením stávajícího nádraží Brno-Židenice pomocí nadchodu a 

zřízením nového vestibulu ze strany Zbrojovky. Tomu jsou uzpůsobeny i okolní 
komunikace a jejich význam.

V. DALŠÍ FCE 
 břehu řeky Svitavy se počítá se zřízením nové mateřské školky, která je 

opodstatněná vzhledem k dochůzkové vzdálenosti a možností umístění i pro děti, jejichž 
rodiče do areálu pouze dojíždějí za prací,Zachovalý průmyslový závod bude sloužit jako 



firemní inkubátor.V sousedství areálu se počítá s výstavbou nového relaxačního a 
plaveckého centra pro město Brno.

2. AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

2.1ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍ ÚMÍSTĚNÍ

Objekt se nachází ve východní části katatrálního území Brno – Zábrdovice v 
sousedství ulic Šámalova, Lazaretní a Zábrdovická. Na jihovýchodě areálu se přechází 
reliéf ve val pro drážní komunikaci. Pozemky jsou ve vlastnictví města a spravovány 
zřízenou firmou STAREZ-SPORT a.s. Omezující prvky jsou pouze ochranná pásma na 
jihovýchodě v podobě vedení vlakové tratě.
Stávající objekt, určený k rekonstrukci, byl vybudován na konci 30. let 20. století podle 
projektu architekta Bohuslava Fuchse. Stavba byla dokončena v roce 1932.
Důvodem navrhované obnovy a rekonstrukce je chátrající stav památkově chráněných 
prostor zimních lázní.

2.2 ZPRACOVANÁ KONCEPCE 

Obnova lázní v původním rozsahu a náplni nepřipadá v úvahu, ať už z hlediska 
tepelně technickým požadavků na budovu, tak také samotným konceptem, který 
vyhovoval požadavkům na hygienu 1. republiky, kdy zimní lázně suplovali nedostatek 
sociálních zařízeních v rychle rostoucích činžovních domech (samostatná sprcha 
připadala přibližně na 33% bytů) Stavba je řešena funcionalisticky a a ušita na míru svému
účelu, čímž byla primárně možnost rychlé očisty těla. 

Cílem je zachovat lázeňské prvky, ovšem v moderní podobě a zasadit souvislosti 
využití do širšího kontextu sociálních podmínkem současné doby.

2.2.1Širší souvislosti koncepce:
Pro nutnost kompletní rekonstrukce (tj. Včetně zásadní změny změny provozu  a 

využití objektu) mluví i další okolnosti, které je ovšem náležitě zmínit, neb přímo ovlivňují 
následné směřování návrhu. Dnešní uspěchaná doba velí jasně v duchu vysoké 
produktivity podmíněnou pracovním i společenským tlakem. A přitom je až velmi často 
zneužíván slavný citát Emila Zátopka: ,,Když nemůžeš, tak přidej!” Je vytržen z kontextu 
doby a již není aktuální, vezmeme-li navíc v úvahu, že Emil Zátopek byl první mezinárodní
atlet, který “předběhl svou dobu” a začal praktikovat aktivní regeneraci.Trendem 
posledních let je krom 100% pracovního nasazení i udržování zdravého životního stylu, do
které patři sportovní aktivita. 

Vzniká tak široká vrstva sportovců, která se sportu nevěnuje závodně, avšak ve 
volném čase se snaží posouvat své hranice. Bohužel volného času není nazbyt a tělo 
chátrá.

Návrh nabízí lidem prostor, kde mohou projít kompletním procesem obnovy těla. Přes
plavání, výřivku, saunováníaž po protažení a klidový režim, vše centralizované na jednom 
místě a funkčně propojeno.Návrh dále implementuje funkci crya, která je v českých zemích 
poměrně mladá. Zřízen byl nový krytý plavecký bazén, jež nahrazuje dosluhující a 
nevyhovující bazén za Lužánkami.

2.3STRUČNÝ POPIS STAVBY



Původní budova zimních lázní se skládá ze tří pater a jednoho sníženého mezipatra, 
kde každé je řešeno jako funkční celek spojený jednou vertikální komunikací. Horizontální 
komunikace jsou řešeny centrálně. V prvním nadzemním podlaží se nacházel prostor 
koupelí, sauny a skotských střiků, ve  2. NP a 3.NP poté sprchové kabiny a výřivkové boxy. 
Snížené mezipatro sloužilo jako inhalační prostor. V současnosti je areál uzavřen a chátrá.

Budova je řešena je řešena jako přiznaný monolitický skelet s cihlovou výplní a 
tloušťce 300 mm. Výplně otvorů jsou buď ocelová okna s jednoduchým zasklením nebo 
později instalované sklobetonové tvarovky – luxfery.

2.3.1DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – ZIMNÍ LÁZNĚ

KOMUNIKACE OBECNĚ
Budova je řešena jako jednotraktová s jedním přítupovým schodištěm, což pro 

zakomponování nového provozu přínášířadu úskalí a velkou výzvu. Budova byla proto stále 
řešena jako stavba s komunikací ve středu traktu, ovšempřístupném z obou stran - jak z 
původní části stavby, tak i z novostavby bazénu po novém obslužném schodišti.Původní 
prostor zimních lázní je plně funkcionalistickou stavbou, která nenechává byť kousek místa 
nazbyt.Až na úkor schodiště. Vzhledem k novým funkcím, které byly do budovy vloženy, 
bylo zapotřebí významějších stavebních úprav. Původní schodiště do 1.NP bylo ponecháno,
ovšem zúžené schodiště do 2.NP bylo vybouránoa mezipodesta srovnána na úroveň 
mezipatra. Z tohoto schodiště jsou následně obslouženy provozy ve 2.NP a 3.NP

1. Nadzemní podlaží

Vstupní hala
Vstup do objektu je z jihozápadní strany tvořen širokým parterem s pokladnami a 

dveřmi po stranách. Hlavním vstupem se vejde buď do areálu koupaliště, nebo do haly se 
schodištěm propojující podlaží. 

Kryoterapie
Z centrálního schodiště je vstup na recepci krya, dále do šaten a převlíkáren a 

následně do samotných komor, vše pod dohledem terapeutů. V rámci zachování možnosti 
cirkulace návštěvníků je zajištěn průchod do rekonstruovaného bazénku – nyní výřivky, 
primárně je však prostor výřivky přístupný z budovy novostavby plaveckého bazénu.

2.Nadzemní podlaží

Restaurace
Prostor restaurace byl zachován v původním rozsahu, pouze s výjimkou zázemí, 

které bude přizpůsobeno současným nároků na gastro. Kuchyně bude v letních měsísích 
sloužit též jako obsluha ochozu nad šatnami.

Sauna
Z obslužného shodiště se vchází do prostoru šaten a dále do vestibulu, ze kterého 

lze dále dosáhnout 3. NP (viz níže) nebo prostoru sauny. Dispozice je záchována centrálně 
orientovaná. V prostoru se nacházejí dvě sauny o celkové kapacitě 16 návstěvníků naráz, 



dále chladící sprchy, respirium a bazének. V prostoru haly jsou následně zřízeny dvě 
pracoviště fyzioterapeutů.

3.Nadzemní podlaží
V haly je možné dosáhnout prostoru strečovny. Jedná se o klidový prostor s 

polouzavřeným prostorem tvořeným z dřevěných příček. Dále byl znovuzpřístupněn vstup 
na terasu, která může pro druhy relaxačních cvičení sloužit i v letních měsících.

V posledním poli dispozice (východně) byla zřízena nová vertikální komunikace, která
zajišťuje spojení s novostavbou plaveckého bazénu, zpřístupňuje prostor handikapovaným 
a zároveň splňuje požadavky na chúc typu B.

2.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANNOU PAMÁTEK

Vytvoření podmínek pro extrémní provoz sauny s náročnými okrajovými podmínkami 
bylo řešeno částečně podle doporučení architektů, jež se podíleli na obnově lázní od 
Bohuslava Fuchse v Trenčianských Teplicích a částečně jako syntéza s řešením užitém na 
rekonstrukci Karfíkova plaveckého bazénu ve Zlíně.

Pro zachování vnějšího vzhledu byla vytvořena vnitřní obálka se vzduchovou 
mezerou, jež odděluje dva prostory. Na obvodové zdi je z vnitřní strany nalepeno difuzně 
otevřné zateplení Multipor, na příčce oddělující prostory je instalováno stěnové vytápění, jež
ohřívá obvodovou stěnu ohřívá a posunuje rosný dovnitř zděné k-ce. Sádrokartonová příčka
je z vnitřní strany dispozice opatřena parotěsnou folií. Celý prostor vzduchové mezery je 
řízeně vertikálně větrán.

Dle vzoru lázní v Trenčianských Teplicích budou výplně stavebních otvorů tvořeny 
hlíníkovým trojvrstvým zasklením s rastrem původních ocelových výplní. Replika ocelové 
výplně bude vyrobena a instalována pouze do prostoru jídelny, jakožto prostoru nejméně 
náročném na zátež prostředí.

II.PLAVECKÝ BAZÉN

KONCEPCE
V jihovýchodně části areálu koupaliště je plánován nový plavecký bazén zahrnující 

provozy pro sportovní plavání, skákání do vody a výuku pro školy. Prostor je řšen jako 
bezbariérový.

1.Nadzemní podlaží

Hala
Vstupní hala s turnikety tvoří komunikační jádro budovy. Je z ní přístup do 

bazénových šaten nebo do hlediště ve 2.NP

Šatny
Jsou dimenzovány pro 150 návstěvníků, což koeficientně odpovídá 7 m2  vodní 

plochy pro návstěvníka. Sociální zázemí je traktově děleno na ženské a můžské.

Bazénová hala



Jedná se o prostor se světlou výškou 13 200 mm vyhovujícím požadavkům na 
skákání do vody. Plavecký bazén má 50 metrů a 6 drah. Pod tribunami je doplˇkově umístěn
menší, 25 metrů dlouhý bazén o dvou drahách, který slouží při závodech pro rozplavbu, 
jinak také jako vyzkový bazén pro školy díky možné regulovatelnsoti výšky vodní hladiny.

2.Nadzemní podlaží

Zázemí
Naproti komunikačnímu schodišti a výtahu se nechází prostor kavárny. Komunikace 

prochází ochozem nad hledištěm. Zde se nachází sociální zařízení, klubová šatna, šatny 
trenérů a rozhodčích.

Ze schodiště šaten (přístup z 1.NP) je možná čistá cesta do budovy zimních lázní, 
která zajíšťuje možnost celkového využití areálu pro regeneraci během celého roku.

2.5 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ.

Nový objem plaveckého bazébu doplňuje volný uliční prostor mezi budovou lázní a 
vlakovým valem. Byla zachována světlá výška prostoru a říms, které respektují původní 
stavbu a snaží se s ní navázat komunikaci pomocí krčku.

Nový bazén je řešen jako převýšená hmota, zázemí je o patro sníženo a tvoří 
neprostupný plášť vizuálně lehce vypadající vnitřní hmoty. Prostor komunikace mezi 
budovami byl rozšířen a zasunut o půl metru hloub do dispozice, aby byl vytvořen vstup 
hmotově srovnatelný s vestibulem původních lázní.

Materiálové řešení, členění

viz. Technický detail, výkres fasád

Konstukce
viz. Axonometrie konstrukce

Zařízení
viz. Půdorys 1.PP

3. OKOLNÍ PROSTOR

Zpevněné plochy
Z důvodu bezbariérovosti původních lázní i novostavby bazénu bylo zapotřebí řešení 
vyrovnání výškového rozdílu pod průchozím komunikačním „krčkem“. Zvoleno bylo řešení 
širokého schodiště se zakomponovanou rampou, čímž bylo vstupu dodáno na hmotě.

Výškové vyrovnání prostoru bazénu uvnitř areálu je řešeno pobytovým schodištěm, 
které v letních měsících může sloužit jako hlediště pro letní kino.

Zeleň
V severní části areálu bude provedeno mýcení jehličnatých stromů a výsadba stromů 
listnatých s nízkou výškou koruny.

4. BILANCE



Obestavěný prostor:
- Zimní lázně:   8 307 m3

– - Plavecký bazén: 26 880 m3

Potenciální náklady:  203 604 000 Kč
(dle statistik cenového ukazatele stavebních standard z rok 2017)

 


