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Jablonec nad NisouI.
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Brno

Jablonec nad Nisou se nachází v oblasti Jizerských hor. Rozkládá se na 
ploše 3 135 ha, v nadmořské výšce cca 500 metrů. Terén je kopcovitý, 
vládne zde horské podnebí. Město bylo vystavěno uprostřed zeleně, 
v široké kotlině tvořené řekou Nisou. V současné době zde žije 
zhruba 45 000 obyvatel.

Jablonec nad Nisou je přirozeným kulturním a sportovně rekreačním 
centrem regionu. Architektonicky je městem mladým, neboť k jeho 
největšímu rozkvětu došlo až koncem 19. a začátkem 20. století.

Nedaleko centra města byla na začátku minulého století vybudována 
přehrada Mšeno, která je unikátní technickou památkou a  spolu 
se svým okolím tvoří celoročně využívané rekreační zázemí města. 
Jablonec nad Nisou je městem skla a bižuterie.

90 km

Jablonec nad 
Nisou

Liberec

Praha

Jablonec
nad

Nisou

CHKO Jizerské hory
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CHKO Jizerské hory

POLSKO

POLSKO

NĚMECKO

Liberec

Tanvald

Hodkovice nad 
Mohelkou

Železný Brod

Hrádek 
nad Nisou Chrastava

Stráž  
pod Ralskem

Jablonec
nad Nisou
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směr Hodnice
 nad Mohelkou

Liberec

směr Tanvald

CHKO Jizerské hory

Jablonec 
nad Nisou

centrum

přehrada
Mšeno

  

silnice 1. třídy
železnice

Jablonec nad Nisou úzce sousedí s krajským městem Liberec. 
Města mají dokonce společnou meziměstskou tramvajovou 
trať, která je jednokolejná.

S Libercem má Jablonec silniční připojení po silnici I/14, která 
dále pokračuje na Tanvald. Silnice první třídy I/65 spojuje 
Jablonec s významnou silnicí I/35, která Jablonec míjí.

Jablonec nemá příliš dobré železniční spojení. Leží na 
regionální železniční trati 036 z Liberce přes Tanvald 
a Harrachov do Polska. 

i/14

i/14

i/14

i/65
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přehrada MšenoII.
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Přehrada Mšeno je se svojí rozlohou necelých 40 ha největší 
přehradou v povodí Lužické Nisy a jednou z největších 
městských nádrží ve střední Evropě. Výška hlavní hráze je 15,8 m 
a délka 425 m. Přehrada leží v dochozí vzdálenosti od centra 
města Jablonce nad Nisou (cca 20 minut chůze). Dnes je z jedné 
strany lemována městskou zástavbou a z druhé přírodou. 

Hlavním účelem přehrady je úprava průtoku vod v povodí. Dnes 
je také hojně využívána k rekreaci. Nejedná se o nádrž pitné vody.
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HiSTORiE
Původní generální projekt, jehož byla přehrada součástí, obsahoval dalších pět 
vodních hrází v povodí Lužické Nisy. Hlavním impulzem k výstavbě byly ničivé 
povodně a to především ta z července 1897. Přehrada byla budována v letech 
1906-1910.

Při výstavbě přehrady bylo nutné provést náhradní komunikační řešení cest 
procházejících prostorem budoucí nádrže. Z tohoto důvodu je přehrada rozdělena 
na severní, střední a jižní část. Severní část nádrže slouží zároveň jako usazovací 
nádrž k zachycování připlaveného zemního materiálu. 

Z důvodů velkých průsaků do podloží byla v letech 1997-2000 pod hrází 
vybudována speciální injekční štola.
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•	přírodní	charakter	
•	součást	CHKO	Jizerské	hory
•	povoleno	koupání	psů

•	městský	charakter
•	upravené	pláže	→	koupání
•	občersvení
•	plavení	lodí
•	sportovní	aktivity

CHKO Jizerské hory

biatlonový a běžecký 
areál Břízky

panelová 
výstavba

rušná komunikace

ru
šn

á 
ko

m
un

ik
ac

e

rekreace

město

příroda

CHARAKTER
městO	x	přírOda	x	přeHrada

Přehrada Mšeno je velkou vnitroměstskou nádrží. Nejcharakterističtějším prvkem je právě kontrast 
městské zástavby na jednom břehu a přírody na břehu druhém. Severní a střední část přehrady 
patří do CHKO Jizerské hory. Tyto části jsou menší, klidnější a s přírodním charakterem. Největší 
jižní část se nachází blíže k centru města, k jejímu břehu přiléhá sídelní panelová výstavba.
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cyklostezky pěší	trasy

koupání, 
pozvolné pláže

koupání

půjčovna 
loděk

Yach klub

nudisté

sportovní
areál

povoleno
koupání

psů

sportoviště

stezky
koupání

sauna

upravené	pláže

koupání

VYUŽITÍ
→	reKreaCe	místníCH	Obyvatel

Hlavní účel přehrady Mšeno je regulace toku vod v povodí. Jelikož se nejedná o nádrž pitné vody, 
může být (a také je) hojně využívaná k rekreačním účelům. Díky své poloze a snadné dostupnosti 
z centra Jablonce nad Nisou, je přehrada hojně využívaná místními obyvateli k aktivnímu 
odpočinku.

V létě jsou nejčastějšími aktivitami - koupání, vodní sporty, procházky, běh, jízda na kole a in-line 
bruslích nebo jen posezení u piva v hezkém prostředí. Pořádají se zde kulturní i sportovní akce, 
za zmínku stojí především závody dračích lodí.

V zimních měsících je možné na přehradě bruslit a při příznivých sněhových podmínkách jsou 
z Bedřichova až na levý břeh dotaženy běžkařské stopy.

hřiště



 Sluneční lázně, ateliér doc.ing.arch. Jiří Buček a ing.arch. Filip Horatschke, ZS AR 2019/20, Bc. Elizabeth Brázdilová                  13    

VYUŽITÍ foto
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OBČERSTVENÍ stav objektů

Voltovna (4)

Sluneční lázně (5)

Rybářská
bašta
(3)

pivovar Volt (1)

Základna JBC (8)
stánek 
(2)

stánek (7)

stánek (6) 

stánek 
(9)

stánek (10)

stánek zmrzlina
(sezóně)

Rybářská bašta (3)

stánek (2)

pivovar Volt (1)

Voltovna (4)

Sluneční lázně (5)

stánek (6)

stánek (7) Základna JBC (8)

stánek (10) 

stánek (9)
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hlavní	přístupové	body pohyb

parkoviště

pěšky	okolo	přehrady

dOpRaVa, pOhYB
Přehrada Mšeno je díky své vnitroměstské poloze velmi dobře dostupná pěšky.  Dalšími možnostmi 
jak se k přehradě dostat, je autobusová, vlaková či osobní automobilová doprava. Nebo lze také 
vyžít jízdní kolo, a to především na levém břehu, kde je upravená stezka napojena na síť cykloztezek. 
Podél hlavní silnice je rozmístěno několik autobusových zastávek a parkovišť. Přehrada je využívána 
nejenom místními obyvateli, ale také návštěvníky z okolí Jablonce nad Nisou. 

V místech hlavních přístupových bodů k přehradě jsou zbudována potřebná parkoviště.

ru
šn

á 
sil

ni
ce

autobusová		zastávka

p
p

p

p

p

p

pp

p

p

p

p

p
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cyklotrasy

silnice 1. třídy

železnice
směr Hodnice

 nad Mohelkou

směr Liberec

směr Tanvald

CHKO Jizerské hory

směr Liberec

směr Bedřichov

centrum

Jablonce nad nisou
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pěšÍ KOMUNiKACE pozitiva a negativa

přírodní charakter
stezek okolo severní a střední 

části

lávka přes vodu
• umožňuje propojení 
       pěší stezky

oddělení chodců a cyklistů

přístup na hráz

míšení chodců a aut
• ohrožení bezpečnosti

omezení rychlosti
30 km/h 

úzký chodník
• rušná komunikace mezi 

chodci a přehradou

křížení chodců a aut

přírodní charakter stezky

nekontinuální stezka
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hráz

Sluneční lázně

prut

paneláky

náspa

lesní porost
vodní 
hladina

prut (skulptura)

náspahráz

paneláky Sluneční lázně

lesní porost

VIzUáLNě VýzNaMNé pRVKY (jižní část)
Nejvýznamnějším vizuální prvkem místa je samotná přehrada, její vodní hladina a její vymezující 
prvky jako např. náspy, hráz, pláže, sídelní výstavba, lesní porost. Jedinečný charakter, který 
je v  kontrastu města a přírody, dává vzniknout různorodým výhledům. Trochu ironií je, že na 
pravém břehu je pěkné prostředí přírodního charakteru, avšak s výhledem na panelovou výstavbu.  
Oproti tomu z levého břehu je krásný výhled na Sluneční lázně, schované v lesním porostu, a na 
zalesněné kopce.

VýhLEd z LEVéhO BŘEhU → paneláky VýhLEd z pRaVéhO BŘEhU → příroda
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wc, šaTNY, SpRchY
Přehrada je hojně využívaná k rekreačním účelům, avšak stav 
hygienického zázemí tomu neodpovídá. Toalety se vyskytují 
především v návaznosti na kiosky s občerstvením, jejich 
kvalita je povětšinou tristní. Šatny a sprchy téměř chybí.
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PŘEHRADA MŠENO _ MOBILIÁŘ a  „PRVKY“

pRVKY VEŘEJNéhO 
pROSTRaNSTVÍ
Stav prvků veřejného prostranství je kvalitativně 
nevyvážený. Nelze pozorovat žádný jednotný koncept. 
Nejčastějším použitým materiálem je dřevo.



 Sluneční lázně, ateliér doc.ing.arch. Jiří Buček a ing.arch. Filip Horatschke, ZS AR 2019/20, Bc. Elizabeth Brázdilová                  21    

severní a

 střední část

le
vý

  b
ře

h

hráz

poloostrov Tajvan +

zátoka

Sluneční lázně + 
zátoka

náspa

severní a střední část
• přírodní charakter
• součást CHKO
• nejdále od města
• klidnější atmosféra
• povoleno koupání zvířat

náspa
• vedení komunikace
• prochází zde hranice CHKO
• předěl mezi přírodním charakterem 

horní části a městským charakterem 
dolní části

• pouze pro pěší a cyklisty

levý břeh

• blízká panelová zástavba
• největší výskyt cyklistů
• celoročně využívaná stezka (i běžkaři)
• atraktivní výhled na druhý břeh
• na začátku i konci levého břehu jsou 

parkoviště
• nejblíže k centru města

poloostrov Tajvan + zátoka
• složité majetkové vztahy
• Yacht klub, soukromá zástavba
• krytá zátoka, klidnější, méně slunná -> 

nudistická pláž
• komplikovanější přístup k vodě (soukromé 

pozemky, lesní porost)

Sluneční lázně + zátoka
• nejvíce využívané místo ke koupání
• pozvolné a upravené pláže
• v blízkosti několik parkovišť i autobusová 

zastávka
• místo spouštění dračích lodí
• místo je od rušné komunikace je odcloněno 

zelení

hráz
• hráz tvoří atraktivní vizuální prvek
• pod hrází kvalitně upravený park
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SWOT ANALÝZA

• dobrá dostupnost (v dochozí vzdálenosti z centra města, přilehlá bytová 
zástavba, možnost parkování, autobusové zastávky, železniční zastávka)

• sportovní aktivity pro místní obyvatele (volejbalová hřiště, sportovní areál, běh, 
cyklistika, plavání, vodní sporty)

• návaznost na cyklostezku, v zimě návaznost na běžkařské dráhy (při dobrých 
sněhových podmínkách)

• velké množství stánků s občerstvením

• atraktivní místo pro turisty

• přírodní charakter, přestože přehrada přiléhá k městské zástavbě => rekreace 
pro místní obyvatele

• měkký povrch některých tras, naopak na druhém břehu možnost in-line, kolo, 
koloběžky

• atraktivní výhledy (hráz, krajina přírodního charakteru)

• pod hrází je kultivovaný park

S (SILNÉ STRÁNKY)

O (POTENCIÁL)

 (SLABÉ STRÁNKY) W

(HROZBY) T
• pohodlná stezka pro pěší okolo jižní části přehrady

• možnost objet na kole

• kvalitní hygienické zázemí (zlepšení stavu toalet, převlékací kabinky)

• vhodné prostory pro konání kulturních akcí 

• vizuálně atraktivní místo => vyšší architektonický standart objektů

• celoroční provoz některých objektů (nejspíše na levém břehu)

• pohodlné parkování kol

• stav komunikace pro chodce - nelze pohodlně obejít celou přehradu

• nedostatek a špatný stav WC

• chybící převlékací kabinky

• nízká architektonická kvalita některých objektů (především stánků s 
občersvením, vnější vzhled sauny)

• výhled na panelovou zástavbu

• soukromá zástavba na poloostrově

• stánky postavené “jako houby po dešti” => nízká kvalita

• rozpínání okolní městské zástavby

• nevyužívání obyvateli z důvodu nedostačujícího a nevyhovujícího 
zázemí

• přebujelá nekontrolovatelná výstavba stánků s občestvením (zátoka)
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poloostrov a zátokaIII.
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•	 nejslunečnější
•	 pozvolná•	 krytá

parkoviště

soukromé pozemky

beach volejbal 
•	 špatná	orientace	hřiště	

vzhledem	ke	světovým	
stranám

•	 vizuální	bariéra

stánky s občerstvením

dětské hřiště
•	 bariéra

klubovna 
vodních 
skautů

sa
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Jedná se o nejatraktivnější místo přehrady, především v létě 
hojně využíváno k rekreaci. Pláže jsou pozvolné, s příjemným 
povrchem, udržované a s ideální jižní orientací.

Problematická je nejenom soukromá výstavba, ale celkově 
výstavba na poloostrově bez ucelené koncepce. Okolo pláže 
vyrůstají stánky s občerstvením jak „houby po dešti“. 

Velké dětské hřiště ve svahu vytváří bariéru. Beach volejbalová 
hřiště jsou chaoticky umístěna a s nesprávnou orientací vůči 
světovým stranám.

Areál Slunečních lázní se otáčí zády vůči zeleni na poloostrovu. 
Jeho téměř čtyřmetrová ohrada tvoří jak fyzickou, tak i vizuální 
bariéru.
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Jak lze vidět na satelitních snímcích, tak 
na poloostrově v nedávné době došlo 
k vybudování volejbalového hřiště a velkého 
dětského hřiště ve svahu. Dále zde vznikl 
například stánek s občestvením.

K radikální změnám nedošlo, spíše jen 
k zahuštění prostoru. Bohužel živelně a bez 
ucelené koncepce.
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HiSTORiE

Objekt Slunečních lázní jako dřevostavba byl postaven na levém břehu 
přehrady v roce 1927 dle návrhu ing. Josefa Ulbricha na popud města 
Jablonce nad Nisou. Sluneční lázně byly velmi populární, a proto 
v následujícím roce došlo k razantnímu rozšíření ve „dvorní“ části, čímž 
došlo k dokončení hlavního stavebního vývoje. Ve 2. polovině 20. století 
přibyla vestavba toalet do objektů společných šaten na konci obou křídel.

Výstavba slunečních lázní souvisela s životním stylem meziválečného 
života, který byl prodchnut sportem, pobytem na čerstvém vzduchu 
a kdy opálená těla byla projevem krásy a zdraví.

SLUNEČNÍ LÁZNĚ
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pRVOREpUBLIKOVé SLUNěNÍ, KOUpáNÍ
→	spOJení	slunCe,	pOHybu	a	vOdy

Již okolo roku 1900 se začaly objevovat první vzdušné a sluneční lázně, které nabízely také prostor pro hry a sport. Objekty 
tohoto typu spolu s plovárnami byly stejně jako v případě Mšena nad Nisou jednoduchými dřevěnými stavbami. Což je důvod, 
proč podléhaly rychlé zkáze, pokud zůstaly bez využití a údržby.

sluneční lázně v Luhačovicích rychnovská plovárna koupaliště a sluneční lázně dachova

areál slezská plovárna termální koupaliště „zelená žaba“, Trenčianske Teplice městské lázně v Mšenu u Mělníka
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Populární areál Slunečních lázní je dnes bohužel v tristním stavu. Přesto stále hojně 

slouží k zastavení, slunění, kulturním akcím a nebo jen k posezení u piva. Součástí 

dnešního objektu jsou toalety, šatny, občerstvení, ohrazené plochy pro slunění, 

malé pódium, dětské hřiště a posezení. 

Majitelem objektu je město Jablonec nad Nisou, provozovatel je zde pouze v 

nájmu. Proto je nutné, aby realizace obnovy reálu vznikla ze strany města. Potřeba 

rekonstrukce nebo přebudování je zřejmá, objekt chátrá, od svého zbudování 

nedostál významnější renovace. Areál nebyl uznám jako kulturní památka z důvodu, 

že se jedná pouze o účelovou stavbu bez architektonických hodnot.

V průběhu let vznikla řada návrhů, nejvýznamnějším byl projekt architekta Petra 

Stolína „Sluneční pavilon“. Tento návrh však rozdělil veřejnost a z jeho možné 

realizace posléze sešlo. Stále si však toto významné místo (v rámci přehrady i 

města Jablonce nad Nisou) zaslouží kvalitnější podobu. 

Z těchto důvodů vznikla architektonická soutěž, která byla bohužel posléze 

zrušena, a na niž navazuji touto prací.

aKTUáLNÍ STaV a SITUacE
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NÁVRH
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nahodilé umístění objektů
bariéry

propojení parku a břehu přehrady

místo odpočinku
vizuální jednota

zpřehlednění 

vizuální roztříštěnost
špatný stav objektů

CHAOS ZKLIDNĚNÍ
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PRůVODNÍ ZPRÁVA

řešené území

Ve vypsané architektonické soutěži bylo řešeným územím pouze území 
poloostrova s areálem Slunečních lázní, bez zátoky. Avšak s ohledem na 
blízkou vazbu a významnost místa, bylo do mnou řešeného území zahrnuto 
také i území zátoky.

Řešené území je uživatelsky nejatraktivnější částí, avšak současně i místem 
s nejpalčivějšími problémy v rámci okolí přehrady. Území je dobře 
dostupné, skýtá nejkvalitnější pláž - slunná, krytá, pozvolná. Bohužel dnes 
se zde projevuje spousta problémů - areál Slunečních lázní chátrá, stánky 
s občerstvením vznikají živelně bez promyšleného vzhledu či umístění, 
beach volejbalová hřiště jsou umístěna nahodile, s nevhodnou orientací 
vůči světovým stranám, hygienické zázemí v území je nedostačující.

Chybí ucelený koncept řešeného území, značná vizuální roztříštěnost.

koncept
Velká výrazová a kvalitativní roztříštěnost ubírá kouzlu prostředí. Proto 
volím objekty čisté a jednoduché, které nechávají vyznít prostředí přehrady. 
Architektura zde nemá být dominantní, ale má vytvářet prostředí pro 
vyznění silného místa.

Mým cílem bylo vyčištění, sjednocení a vizuální zklidnění místa. 

Ve smyslu vypsané soutěže jsem hledala architektonický výraz, který se 
propíše nejen do jednotlivých objektů, ale lze jej propsat do detailů jako 
jsou paluby na sezení, mola, lavičky, koše, informační tabule apod.

Mou odpovědí je minimalistický styl, který se může stát výrazovým 
prostředkem umožňující  sjednotit ráz okolí celé přehrady, nejen řešeného 
území.

Architektura nepoutá pozornost sama na sebe, ale vytváří prostředí, pozadí, 
rám - průhledy, výhledy, orámovanou krajinu. Místa s různou atmosféro 
a různou mírou intimity.

stavební program
Stavební program vychází jak ze zadání archietektonické soutěže, tak 
z provedené analýzy.

Stavební program dle vypsané soutěže:

Areál Slunečních lázní

Sezení kryté s možností uzavření, krb, gril   20 - 25 míst
Sezení venkovní kryté/stíněné   cca 100 míst
Venkovní sezení v areálu dalších    cca 100 míst
Výdej občerstvení/bar
Přípravna        
Sklady         
WC + zázemí pro personál
Úklid
Zásobování, Odpad, Technická místnost
WC občerstvení, plavci
     muži (cca 5x pisoár, 2x kabina)
          ženy (cca 5x kabina)
          invalidé (min. 1x standardní kabina)
Úklid
2x převlékárna, 40x uzamykatelná skříňka 2-3x sprcha
Prostor pro soukromé opalování
1x WC, převlékárna, sprcha pro soukromé opalování
Kryté podium (7x4m) 
Zázemí pro umělce (backstage)
Dětské hřiště (může být i mimo areál)
Místo pro umístění mobilních WC
Přidružený provoz - zázemí zácharnářů (VZS)

• Denní místnost s kuchyňkou
• Noční místnost
• Sociální zázemí (1x WC, Sprcha, umyvadlo)
• Ošetřovna (umyvadlo, toaleta, ideálně samostatný vchod)
• Sklad

Objekt zázemí volejbalových hřišť
Kiosek
Sklad kiosku
WC
Sklad (míče, sítě... )
Úklid
Venkovní posezení

Klubovna vodních skautů
WC, sprcha
Sklad vodních skautů 
Sklad dračích lodí 
Venkovní posezení 20 - 30 míst
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Sluneční pavilon v klidné části mezi stromy nabízí soukromé slunění nudistů. 
Hmota kiosku a zázemí volejbalových hřišť tvoří bránu do parku. S cílem 
většího propojení je občerstvení a hygienické zázemí podél pláže rozloženo 
tak, že objekty jsou na jedné straně, návštěvník prochází pod zastřešením 
a po druhé ruce má kryté posezení s výhledem na vodní hladinu.

Dřevěná montovaná konstrukce byla zvolena s ohledem na místo 
a dostupnost. Jedná se o systém, který lze montovat bez těžké techniky.  
Navrhované objekty se nalézají v přírodně-rekreačním prostředí, použité 
dřevěné fasády dávají pocitovému zapadnutí objektů do krajiny.

bilance ploch
A  areál Slunečních lázní
obestavěná plocha: 450 m2

zpevněná plocha: 304 m2

B Sluneční pavilon
obestavěná plocha: 42 m2

zpevněná plocha: 137 m2

C zázemí volejbalových hřišť
obestavěná plocha: 100 m2

zpevněná plocha: 312 m2

D klubovna vodních skautů
obestavěná plocha: 131 m2

E občerstvení
obestavěná plocha: 123 m2

zpevněná plocha: 256 m2

F  občerstvení, toalety, šatny
obestavěná plocha: 199 m2

zpevněná plocha: 206 m2

-----------------------------------

plocha řešeného území: 360303  m2

celkem obestavěná plocha: 1045 m2

celkem zpevněné plochy: 941 m2

krajinářsko-urbanistické řešení
V rámci řešeného území jsou nejdůležitější pěší stezky. Jelikož se jedná 
o místo s přírodním charakterem, využívané k rekreaci, tak podporuji pěší 
komunikaci. V rámci řešeného území nejsou navržena parkovací místa 
pro návštěvníky. Zaparkovat automobil je však možné na jednom z vícera 
blízkých parkovišť. Vytvářet parkovací místa pro běžné návštěvníky v rámci 
daného území, nepovažuji za vhodné. Oproti tomu může stát za úvahu 
rozšíření parkovacích ploch v dochozí vzdálenosti od přehrady mimo 
řešené území. Podporuji cyklistickou dopravu zbudováním parkovacích míst 
v návaznosti na objekty. 

Stezka okolo vodní hladiny zůstává zachována, upravuji však profil pěší 
stezky v rámci severní části poloostrova a vytvářím pěšinu okolo dětského 
hřiště ve svahu (v současné době pěšina prochází oploceným areálem 
dětského hřiště). Dochází k lepšímu propojení jednotlivých míst.

Jednotlivé objekty jsou umístěny tak, aby v rámci území podporovaly 
plynulý pohyb. 

Hlavní přístup k areálu je z pěšiny vedoucí okolo břehu. Stávající areál 
Slunečních lázní vytváří bariéru mezi přehradou a parkem. Oproti tomu 
hmoty navrženého areálu navádí návštěvníka z parku mezi hmotami 
objektů ke břehu přehrady. Úpravou profilu stezky se taktéž zvětšuje plocha 
oblíbené sluneční louky. 

Úpravou polohy beach volejbalových hřišť vzniká jeden ucelený sportovní 
areál v severovýchodním cípu poloostrova, doplněný o outdoor workout 
hřiště.

architektonicko-stavební řešení
Objekty jsou jednoduchými dřevěnými hmotami, jejich kompozice je hrou 
horizontál. Areál Slunečních lázní se skládá z několika menších objektů, hlavní 
nejvyšší a nejdelší hmota navádádí návštěvníka skrze areál. Občerstvení 
a zázemí záchranářů je umístěno tak, aby bylo možné jednoduché 
zásobování z cesty. Klesání terénu využívám dynamizaci prostoru - objekt 
zázemí záchranářů zapouštím o půl patra níže než ostatní objekty a na jeho 
střeše vytvářím slunečnou terasu, s výhledem na areál, pódium a přehradu.  
Výhled z pravého břehu není příliš atraktivní, proto je areál spíše uzavřený 
do sebe, s napojením na park. Částečně oddělené posezení v severní části 
je určeno také pro rodiny s dětmi, v jeho blízkosti navrženo dětské hřiště.  
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INSPIRACE

zázemí beach volejbalových hřišť, Lednice

restaurace, přehrada Fojtka

termální lázně, švýcarsko, peter zumthorpavilion Moorraum Krumbach

přírodní koupaliště, švýcarsko
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SITUacE návrh

stávající objekty

navržené objekty

zpevněná plocha - dřevěná terasa

soukromá zástavba

M1:1000
10 m100 m

a
b c

d

e

f

areál Sluneční lázně

slunečný pavilon - soukromé slunění

zázemí volejbalových hřišť, kiosek

klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí

občerstvení

občerstvení, toalety, šatny, sprchy

a
b
c
d
e
f

beach volejbal

dětské 
hřiště

slunečná louka

veřejné
grilování

malé dětské 
hřiště

posezení mezi stromy

pláž

workout
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San Francisco School, Miller company, 2003

workout

cvičební prvky od firmy NOORd

venkovní gril

dětské hřiště

pecka hřištěFrederik hendrik park, amsterdam
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celoroční provoz

sezóní (letní) provoz

M1:1000
10 m100 m

vstup

zásobování

občerstvení

veřejné toalety

veřejné sprchy

převlékárny

workout

parkování - kola

WC

WC

WC

WC

zásobování, napojení na sítě

vodní skauti

slunečný pavilón

beach volejbal

záchranáři

SITUacE provozní řešení

p
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SITUacE bourané objekty

M1:1000
10 m100 m

stávající objekty - zachovány

stávající objekty - k demolici

původní poloha hřišť 

sluneční 
lázně

wc
stánek

stánek

skauti

stánek

soukromá zástavba
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toalety + sklad

občerstvení

SLUNEČNá
terasa

pódium

posezení

šatny + sprchy

A.4

a.3

A.2

A.1

SLUNEČNá
posezení

A areál sluneční lázně

M1:250
5 m20 m

areál	 je	 rozdělen	 do	 několika	 samostatných	 objektů,	 jejiž	
kompozice	vytváří	různorodá	místa	k	relaxaci.	hmoty	jsou	hrou	
horizontál.

Hlavní	 a	nejdomitnajší	hmota	objektu	a.4	navádí	 peší	 z	 parku	k	
břehu	přehrady.	

A.4

a.3

A.1

A.2

občerstvení

toalety+sklad mobiliáře

zázemí záchranářů

podium, šatny, kryté posezení

A.1

A.2

A.3

A.4
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sklad
8,0 m2

kuchyň
19,6 m2

výdej
13,4 m2

chodba
14,7 m2

WC
2,8 m2

šatna
4,9 m2

sklad
8,0 m2

úklid/
tech. místnost

8,0 m2

  půdorys_občerstvení  A.1

M1:50
1 m5 m



 Sluneční lázně, ateliér doc.ing.arch. Jiří Buček a ing.arch. Filip Horatschke, ZS AR 2019/20, Bc. Elizabeth Brázdilová                  40    

úklid
7,6 m2

toalety muži
15,5 m2

toalety ženy
15,5 m2

umyvárna ženy
8,8 m2

umyvárna muži
8,8 m2

WC imobilní ženy
6,9 m2

WC imobilní muži
6,9 m2

sklad mobiliáře
18,7 m2

M1:50
1 m5 m

  půdorys_toalety a sklad  A.2
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  půdorys_zázemí záchranářů  a.3

denní místnost
20,8 m2

noční místnost
11,0 m2

ošetřovna
13,3 m2

chodba
15,4 m2

úklid/tech.místnost
3,6 m2

šatna
4,3 m2

sprcha
3,0 m2

WC
2,6 m2

WC
2,5 m2

M1:50
1 m5 m
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převlékárna
29,1 m2

sprchy ženy
10,8 m2

sprchy muži
10,8 m2

převlékací kabinka
imobilnípřevlékací 

kabinka
převlékací 
kabinka

převlékací 
kabinka

úložné zamykací skříňky

po
su

vn
á 

br
án

a

po
su

vn
á 

br
án

a

pódiun
41,1 m2

kryté posezení
41,1 m2

backstage
15,9 m2

  půdorys_převlékárny, podium, posezení  A.4

M1:50
1 m5 m
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řez B-B‘  A

řez A-A‘  A

M1:50
1 m5 m

- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m

- 1,250 m

+ 4,000 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 4,685 m

+ 0,480 m

+ 4,000 m

+ 4,610 m

- 1,500 m

+ 1,440 m

- 1,750 m

+ 2,450 m

+ 1,050 m

- 2,300 m
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M1:50
1 m5 m

pohled jihozápadní  A

pohled severovýchodní  A
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M1:50
1 m5 m

  pohled severzápadní  A

  pohled jihovýchodní  A
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b sluneční pavilon

M1:250
5 m20 m

mezi	 stromy	 se	 ukrývá	 slunečný	 pavilon,	 který	 nabízí	
klidné,	 soukromé	 slunění.	 Objekt	 se	 skládá	 ze	 dvou	
zrcadlově	 řešených	 částí,	 jedna	 polovina	 objektu	 je	
pouze	pro	ženy,	druhá	pro	muže.

nudisté	 jsou	kryti	 před	nežádoucími	pohledy	vysokým	
dřevěným	plotem.

slunění ženy

slunění muži

hygienické zázemí muži

hygienické zázemí ženy
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ženy
sprchy
5,8 m2

ženy
šatna
5,1 m2

úklid
2,4 m2

WC ženy
3,9 m2

WC muži
3,9 m2

muži
sprchy
5,8 m2

muži
šatna
5,1 m2

úklid
2,4 m2

ženy soukromé slunění
48,3  m2

muži soukromé slunění
48,3  m2

půdorys_slunečný pavilon  b

M1:50
1 m5 m
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řez_slunečný pavilon  b

- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m
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M1:50
1 m5 m

pohled severní_slunečný pavilon  b

pohled jižní_slunečný pavilon  b
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M1:50
1 m5 m

pohled východní_slunečný pavilon  b

  pohled západní_slunečný pavilon  b
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C kiosek+zázemí volejbalových hřišť

M1:250
5 m20 m

kiosek

toalety+sklad volejbalových hřišť

C.1

C.2

C.1

C.2

SLUNEČNá
kiosek

SLUNEČNá
posezení

SLUNEČNá
sklad

SLUNEČNá
toalety

C.2

C.1

V návrhu jsou všechna tři beach volejbalová hřiště  
součástí jednoho areálu, orientace hřišť je upravena na 
jiho-severní, která je z hlediska oslunění nejvhodnější.

Zázemí hřišť tvoří bránu do parku. Objekty jsou položeny 
podél jižní hranice hřišť. Posezení pod střechou je 
určeno nejen k popíjení pivka a relaxování, ale také 
k pozorování zápasů.

Se zakoupenou limonádou je možné si sednout na lavici 
ke stolu, uvelebit se v zavěšeném křesle či si sednout jen 
tak do trávy. 
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půdorys_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2

M1:50
1 m5 m

WC
2,5 m2

kiosek
10,6 m2

sklad
5,8 m2

umyvárna ženy
8,0 m2

toalety ženy
8,5 m2

toalety muži
8,5 m2

umyvárna muži
8,0 m2

WC imobilní ženy
6,5 m2

WC imobilní muži
6,5 m2

sklad
 16,5 m2

úklid
 4,6 m2
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- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m

řez_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2
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M1:50
1 m5 m

pohled jižní_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2

pohled severní_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2
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M1:50
1 m5 m

  pohled východní_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2

pohled západní_kiosek+zázemí volejbalových hřišť  c.1+2
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d   klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí

M1:250
5 m20 m

sklad dračích lodí

klubovna vodních skautů

Klubovna vodních skautů je umístěna přibližně 
na stejném místě jako stávající, avšak její orientace 
a poloha byla spolu s pěší stezkou upravena tak, aby 
objekt netvořil bariéru (jako se děje u stávajícího), 
ale aby jeho zdi přirozeně naváděli pěší do parčíku.
 
Sklad dračích lodí je umístěn v blízkosti cesty 
s ohledem na manipulaci s loďmi. Místo pro sklad v 
rámci parku bylo vytipováno i v soutěži.
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společenská 
místnost
20,1 m2

šatna
dívky
4,2 m2

chodba
15,1 m2

sklad
7,6 m2

sklad
6,9 m2

sprcha
chlapci
4,3 m2

šatna
chlapci
4,2 m2

sprcha
dívky
4,3 m2

WC imobilní/
ženy

3,9 m2
předsíň
1,5 m2

WC muži
1,7 m2

sušárna
3,7 m2

sklad dračích lodí
29,3 m2

úklid
2,5 m2

  půdorys_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D

M1:50
1 m5 m
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± 0,000 m

+ 0,300 m
+ 0,450 m

+ 2,750 m

+ 3,300 m

- 0,800 m

řez_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D
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M1:50
1 m5 m

  pohled jihovýchodní_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D

pohled severozápadní_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D
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M1:50
1 m5 m

  pohled jihozápadní_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D

pohled severovýchodní_klubovna vodních skautů, sklad dračích lodí  D
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E  občerstvení

M1:250
5 m20 m

kiosekE.1,2,3

E.1

E.2

E.3

posezení

E.1

E.2

E.3

V blízkosti vody leží objekt, sloužící jako zázemí pro 
občerstvení. Tvoří jej tři menší objekty, každý s možností 
dvou pronajímatelných míst. pěší stezka vede mezi kiosky 
a krytým posezením.
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sklad
6,1 m2

přípravna
9,4 m2

PůDORYS_KIOSEK  E.1,2,3

M1:50
1 m5 m

sklad
6,1 m2

přípravna
9,4 m2
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ŘEZ_KIOSEK  E.1,2,3

- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m
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M1:50

M1:50
1 m5 m

pohled jihozápadní_kiosek  E.1,2,3

pohled severovýchodní_kiosek  E.1,2,3

pohled severozápadní_kiosek  E.1,2,3

pohled jihovýchodní_kiosek  E.1,2,3
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F občerstvení, toalety, šatny, sprchy

M1:250
5 m20 m

toalety

kiosek

kiosek

šatny, sprchy

F.1

f.2

f.3

f.4

F.1

F.2

F.4

F.3

F.1

F.2

F.3

F.4
posezení

toalety

šatny

kiosek

kiosek

V návaznosti na nejkvalitnější pláž je umístěn objekt, 
který vytváří hygienické zázemí a možnost občerstvení. 
Tvoří jej čtyři menší objekty - toalety, dva kiosky 
s občerstvením a šatny. Pěší stezka vede mezi objekty 
a krytým posezením.
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toalety 
muži

10,1 m2

umyvárna
muži

7,0 m2

úklid
3,5 m2

předsíň
1,5 m2

wc
zaměstnanci

muži
1,9 m2WC imobilní

5,5 m2

předsíň
1,5 m2

wc
zaměstnanci
ženy1,9 m2

toalety 
ženy

10,1 m2

umyvárna
ženy

7,0 m2

půdorys_toalety  F.1

M1:50
1 m5 m
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řez_toalety  F.1

- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m
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M1:50
1 m5 m

pohled jihozápadní_toalety  F.1

pohled severovýchodní_toalety  F.1

pohled severozápadní_toalety  F.1pohled jihovýchodní_toalety  F.1
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půdorys_kiosek  F.2,3

M1:50
1 m5 m

sklad
6,1 m2

přípravna
9,4 m2

sklad
6,1 m2

přípravna
9,4 m2
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řez_kiosek  F.2,3

- 1,250 m

+ 2,750 m

- 0,450 m

- 0,150 m
± 0,000 m

+ 3,350 m
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M1:50

M1:50
1 m5 m

pohled jihozápadní_kiosek  F.2,3

pohled severovýchodní_kiosek  F.2,3

pohled severozápadní_kiosek  F.2,3

pohled jihovýchodní_kiosek  F.2,3
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sprchy
ženy

14,0 m2

převlékárna
14,0 m2

sprchy
muži

14,0 m2

převlékací kabinka 
invalidi

převlékací 
kabinka

převlékací 
kabinka

převlékací 
kabinka

úložné zamykací skříňky

půdorys_sprchy a šatny  F.4

M1:50
1 m5 m
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řez_sprchy a šatny  F.4
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M1:50
1 m5 m

pohled jihozápadní_sprchy a šatny  F.4

pohled severovýchodní_sprchy a šatny  F.4

pohled severovýchodní_sprchy a šatny  F.4

pohled severozápadní_sprchy a šatny  F.4pohled jihovýchodní_sprchy a šatny  F.4
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KONSTRUKČNÍ SYSTéM
A.4

systém two by four, sloupy dřevěné hranoly 150x75 mm, stropní 
trámy - dřevěné hranoly 150x75 mm

STEICOjoist  I-dřevěný nosník 400x90 mm + sloupy 2x(150x75 mm)

A.3

železobetonová vana
+
systém two by four 
dřevěné sloupy 
100x50 mm

dřevěné stropní trámy
150x50 mm

A.1

systém two by four 

dřevěné sloupy 
100x50 mm

dřevěné stropní trámy
150x50 mm

A.2 

systém two by four 

dřevěné sloupy 
100x50 mm

dřevěné stropní trámy
150x50 mm

A.3

A.2

A.1

A.4

A.5

A.5

ocelové sloupy, uzavřený profil 150x150 mm

ocelové nosníky, uzavřený profil 150x200 mm

dřevené nosníky 140x60 mm

S ohledem na využití a umístění staveb byl vybrán 
lehký montovatelný konstruční systém. Jedná se 
o nízké jednopodlažní objekty.

Je zvolen systém two by four, jedná se 
o montovanou rámovou dřevěnou konstrukci.  
Výhodou je, že se výstavba odehrává přímo na 
staveništi bez nutnosti těžké techniky, což je jistě 
vhodné vzhledem k poloze objektů.

Rastr sloupů je zvolen na 625 mm, sviská nosná 
konstrukce je ztužená OSB deskami. Na nosné  
stěny jsou kladeny dřevěné nosníky.

U objektů A.1, A.2, A.3 a B-F, kde výška sloupů 
je 2800 mm, jsou zvoleny jako sloupy hranoly 
o průřezu 100x50 mm a nosníky o průřezu 
150x50 mm.

Z důvodu vyšší konstrukční výšky objektu A.4 
je zvolený průřez sloupků 150x75 mm a průřez 
nosníků je 150x75 mm. Velká rozpětí nad pódiem 
a nad posezením jsou překlenuta dřevěnými  
STEICOjoist I-nosníky 400x90 mm, které 
jsou podepřeny dřevěnými sloupy o průřezu 
150x150 mm (složeno ze dvou profilů 150x75 
mm). 

Dřevostavby, vyjma objektu A.3, jsou založeny 
na betonových pasech šířky 400 mm (únosný by 
byl i užší pas, ale daná šířka je zvolena s ohledem 
na proveditelnost). Jelikož objekt a.3 je půl patra 
zapuštěn do země, je podzemní část řešena jako 
železobetonová krabice, na kterou je nad zemí 
postaven systém two by four.

Zastřešení A.5 je tvořeno ocelovými sloupy 
uzavřeného profilu 150x150 mm, které jsou 
vetknuty do betonových patek. Ve směru většího 
rozpětí jsou kladeny ocelové nosníky uzavřeného 
profilu 200x150 mm. Na ně jsou v podélném 
směru uloženy dřevěné nosníky o průřezu 
140x60 mm. Konzoly jsou z důvodu lepšího 
statického působení voleny jako 1/3 z rozpětí.

železobetonová vana

systém two by four

I-nosníky I-nosníky
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obklad  Sibiřský modřín tl. 20 mm

provětrávaná mezera - dřevěné latě, černý nátěr 60x40 mm

parozábrana Tyvek UV Fasade, černá barva, Sd = 0,035 m

OSB deska tl. 20 mm

minerální tepelná izolace isover woodsil, λ = 0,035 Wm-1K-1 
+ dřevené hranoly 100x50 mm kladeny po 625 mm

impregnovaná OSB deska tl. 20 mm

625 mm

FASÁDA

625 mm

šednutí modřínového obkladu

různě široké palubky

řešení rohuzkosený profil
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ExTENzIVNÍ STŘEchY

extenzivní minerální substrát s podílem spongilitu tl. 30 mm

isover Flora, λ = 0,037 Wm-1K-1 , tl. 50 mm

kalíšková fólie (hydroakumulační), tl. 25mm

ochranná geotextílie 300g/m2

hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků

tepelná izolace eps se spádovými klíny 2%, λ = 0,035 Wm-1K-1

parozábrana

OSB deska tl. 20 mm

minerální tepelná izolace isover woodsil, λ = 0,035 Wm-1K-1 tl. 150 mm
+ dřevené nosníky 150x50 mm kladeny po 625 mm

OSB deska tl. 20 mm

prané 
kamenivo 
18/322%

5%

Rozchodník bílý Netřesk pavučinatý Rozchodník šestiřadý

devaterník Rozchodník pochybný Rozchodník skalní

detail atiky M1:10

Střechy jsou pokryty extenzivní zelení. Zelené střechy mají ekologické výhody, jako např. 
zlepšení mikroklimatu, navrácení zelené plochy, zvýšení schopnosti zachytávat srážkovou 
vodu.
Výhody mohou být i ekonomické jako úspora energií díky zlepšení tepelné izolace, 
snížení nákladů na údržbu díky účinné ochraně celé střešní konstrukce.

Střecha je řešená pomocí desek Isover Flora, které částečně nahrazují substrát, jsou 
lehké při montáži a mají dobré tepelněizolační vlastnosti. Taktéž pomáhají zachycovat 
srážkovou vodu.

příklady možného osevu

extenzivní osev
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technická zpráva

zastřešení

Objekty jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou, sklon je vytvořen 
spádovými klíny v tepelné izolaci o sklonu 2 %. Tloušťka tepelné izolace 
mezi trámy je 150 mm, v další vrstvě je tloušťka 100 mm, dále jsou použity 
Isover Flora desky tl. 50 mm a λ = 0,037 Wm-1K-1.

Dešťová voda je odvedena skrze střešní vpusti. Zastřešení A.5 nad 
posezením v rámci areálu Sluneční lázně A je spádováno směrem k objektu 
toalet, dešťová voda stéká na střechu objektu toalet A.2.

Střechy jsou osázené extenzivní zelení, použity jsou desky Isover Flora 
tl. 50 mm, které částečně nahrazují substrát, jsou lehké při montáži a mají 
dobré tepelně-izolační vlastnosti. Taktéž pomáhají zachycovat srážkovou 
vodu.

K prosvětlení interiéru, kde to nebylo možné či vhodné provést skrze okna 
ve stěnách, jsou ve střeše umístěny světlíky.

fasáda

Objekty jsou opláštěny provětrávaními fasádami, obloženými dřevěným 
obkladem, použity jsou fasádní obklady Rhombus ze sibiřského modřínu 
se  zkoseným průřezem.

Fasády objektů jsou obloženy vodorovně kladeným obkladem. Povrch 
obkladu ze sibiřského modřínu není nijak upraven, časem fasáda získá patinu 
šedostříbrné barvy. Oplechování atiky či parapety jsou zvoleny minimální, 
aby došlo k rovnoměrnému získávání patiny. Fasády jsou tak bezúdržbové.

osvětlení

Hlavním zdrojem přirozeného světla v interiéru jsou fasádní okna, dále pak 
světlíky.  

letní a zimní stabilita

U většiny objektů není uvažována zimní stabilita, jelikož se jedná o 
objekty pouze k sezónnímu - letnímu využití. Tloušťka tepelné izolace u 
těchto objektů je menší, navržena  s ohledem pouze na letní stabilitu, aby 
nedocházelo k přehřívání. Taktéž zelené střechy napomáhají ke kvalitnějšímu 
mikroklimatu.

U celoročně využívaných objektů - A.3 zázemí záchranářů a D klubovna 
skautů je tepelná izolace mezi nosnou konstrukcí doplněna ještě další 
vrstvou.
 

tzb

Jelikož se jedná o drobné objekty, určené převážně k letnímu využívání, 
kde není počítáno s dlouhodobým pobytem osob ve vnitřních prostorách, 
kromě personálu, jsou zvoleny pouze lokální jednotky vzduchotechniky 
a lokální jednotky elektrického vytápění (zázemí záchranářů a klubovna 
vodních skautů). Toalety jsou odvětrávany na střechu.
 
Objekty jsou napojeny na stávající inženýrské sítě. Objekty A-D jsou připojeny 
k sítím, které jsou v současnosti vedeny pod příjezdovou komunikací 
k rodinným domům a ke stávajícímu areálu Slunečních lázní.

Sezóní objekty se na zimu zazimují a vypustí se voda z rozvodů.

Dešťová voda je akumulována v akumulační nádrži pro zpětné využití - 
zalévání, zavlažování, splachování toalet. V rámci objektu toalet je umístěno 
čerpadlo a řídící jednotka, přes kterou jde voda. Do této jednotky je taktéž 
přivedena pitná voda pro případ, že by v nádrži voda chyběla.

vnitřní povrchy

V interiéru je přiznaná dřevěná konstrukce. Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny 
ošetřenými OSB deskami, jedná se o kombinaci přírodního zbarvení a 
barevného nátěru. Barevnost je inspirovaná stávajícím objektem - červená, 
modrá a žlutá. Barevné akcenty jsou využity pouze v interiérech.

bezbariérovost

Vstupy do objektů jsou řešeny tak, aby výškový rozdíl podlahy a upraveného 
terénu byl 20 mm.Chodby a uličky v rámci objektů určených pro návštěvníky 
mají minimální šířku 1500 mm. V rámci řešeného místa jsou umístěny také  
toalety pro imobilní muže i ženy.

Jelikož se jedná o areál využívaný hojně také rodinami s malými dětmi, 
jsou na toaletách pro imobilní muže i ženy jsou zřízeny přebalovací pulty 
a sklopná sedátka pro malé děti.

V území je tedy zajištěný bezbariérový provoz, prostory objektů jsou 
vhodné jak pro vozíčkáře, tak pro pohyb s kočárkem.

uzavírání areálu a

Areál Slunečních lázní lze zcela uzavřít a to posuvnými brnami, která zajíždí 
do objektu A.4.

konstrukce

S ohledem na využití a umístění staveb byl vybrán lehký montovatelný 
konstruční systém. Jedná se o nízké jednopodlažní objekty.

Je zvolen systém two by four, jedná se o montovanou rámovou 
dřevěnou konstrukci.  Výhodou je, že se výstavba odehrává přímo na 
staveništi bez nutnosti těžké techniky, což je jistě vhodné vzhledem k 
poloze objektů.

Rastr sloupů je zvolen na 625 mm, sviská nosná konstrukce je 
ztužená OSB deskami. Na nosné  stěny jsou kladeny dřevěné nosníky.

U objektů A.1, A.2, A.3 a B-F, kde výška sloupů je 2800 mm, jsou 
zvoleny jako sloupy hranoly o průřezu 100x50 mm a nosníky o průřezu 
150x50 mm.

Z důvodu vyšší konstrukční výšky objektu A.4 je zvolený průřez 
sloupků 150x75 mm a průřez nosníků je 150x75 mm. Velká rozpětí 
nad pódiem a nad posezením jsou překlenuta dřevěnými  STEICOjoist 
I-nosníky 400x90 mm, které jsou podepřeny dřevěnými sloupy o 
průřezu 150x150 mm (složeno ze dvou profilů 150x75 mm). 

Dřevostavby, vyjma objektu A.3, jsou založeny na betonových pasech 
šířky 400 mm (únosný by byl i užší pas, ale daná šířka je zvolena s 
ohledem na proveditelnost). Jelikož objekt a.3 je půl patra zapuštěn 
do země, je podzemní část řešena jako železobetonová krabice, na 
kterou je nad zemí postaven systém two by four.

Zastřešení A.5 je tvořeno ocelovými sloupy uzavřeného profilu 
150x150 mm, které jsou vetknuty do betonových patek. Ve směru 
většího rozpětí jsou kladeny ocelové nosníky uzavřeného profilu 
200x150 mm. Na ně jsou v podélném směru uloženy dřevěné nosníky 
o průřezu 140x60 mm. Konzoly jsou z důvodu lepšího statického 
působení voleny jako 1/3 z rozpětí.
 

požární bezpečnost

Jedná se o malé jednopodlažní objekty s únikem na terén.  
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pohled z protějšího břehu
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pohled z terasy na areál Slunečních lázní  
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 areál Slunečních lázní  
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průhled mezi kioskem a zázemím volejbalových hřišť
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posezení
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občerstvení u břehu
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Chtěla bych poděkovat doc.ing.arch. Jiřímu Bučkovi za vedení mé práce a 
odborným konzultantům za jejich čas a nápady.
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