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Vstup do navrhovaného 
objektu je nasměrován 
do stávající frekventova-
né veřejné plochy, která 
je defi nována pozicí au-
tobusové zastávky v ulici 
Pod Nemocnicí, vstupy 
do budov Městského úřa-
du, katastrálního úřadu 
a nemocnice. V tomto 
prostoru se dále nachází 
velké parkoviště, které je 
v odpoledních hodinách 
poloprázdné a tak bude 
využívané návštěvníky 
nového bazénu.

V lokálních souvislostech 
je vstup bazénu navržen 
do místa křížení cest. Vy-
tváříme zde nový veřejný 
prostor elipsovitého tva-
ru propisující se ve skle-
něném plášti bazénové 
haly. Nad náměstíčkem 
se vznáší vykonzolovaná 
střecha.

Objekt je orinetován 
směrem na jih, což je 
ideální řešení z hledis-
ka nízkoenergetické 
koncepce. Prosklená 
fasáda umožní maxi-
mální tepelné zisky a  
přesah střechy zabrá-
ní přehřívání.



Práce se sluneční 
energií v půdoryse je 
domýšlena i v řezu. 
Střecha není protaže-
ná jen z estetických 
důvodů, ale v létě 
také chrání před 
přehříváním a v zim-
ním období naopak 
blahodárné slunce 
maximálně vpouští 
dovnitř.

Dům je osazen k te-
rénní hraně vytvořené 
stávající opěrnou stě-
nou = minimalizace 
výkopových prací.

Tvar střechy není 
náhodný, ale vychází 
z logických požadav-
ků na světlou výšku 
dle povahy vnitřních 
prostor.



Otevřený prostor bazénové haly bude mít výhled na nově zalo-
ženou bohatou parkovou výsadbu.

Bazénová hala svým tvarem důmyslně příjmá blahodárné zimní 
slunce, které vždy rozradostní smutné zimní počasí. 

Vzájemné sdílení pohledů z interiéru a z exteriéru popularizuje 
aktivní trávení volného času a láká neplavce k budoucí návště-
vě.



1. varianta: všech 
šest drah je určeno ke 
kondičnímu plavání. 
Uspořádání pro brzké 
ranní hodiny a posled-
ní hodinu před zavře-
ním bazénu.

2. varianta: uspořádá-
ní po nevětší část ote-
vírací doby. Umožňuje 
kondiční plavání ve 
dvou až třech drahách 
a zároveň zábavný 
pobyt ve vodě.

3. varianta: celý bazén 
je využit pro zábavné 
vodní hrátky. Celá 
plavecká hala se pro-
měňuje v aquapark. 
Vhodné pro odpoled-
ní hodiny a víkendy.



Z ekonomického hlediska je 
zásadní pozice baru, který je 
uprostřed dispozice. Tato poloha 
způsobuje, že návštěvník stráví 
až dvojnásobně dlouhou dobu 
v plavecké hale, než kdyby tento 
bar byl před pokladnou.

V návrhu jsme oddělili mokré 
a suché aktivity 
(bazény X wellness/masáže X 
posilovna). Jsou umístěny v 
různých podlažích vzájemně 
propojené schodištěm. Pro 
bezbariérový přístup využí-
váme příhodnou konfi guraci 
terénu.

Bazénová hala vy-
užívá jižní orientaci 
a výhled do zeleně. 
Wellness a mok-
rý bar využívají 
výhledy do lounské 
krajiny s možností 
vystoupit ven na 
předsazený bal-
kón.



ODBORNÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Poznámky: 
- jednotlivé ceny jsou stanoveny na základě analýzy rozpočtu bazénů 
   obdobné velikosti.
- ceny jsou uvedeny bez DPH

PLAVECKÁ HALA
stavební část    65 mil.
vytápění    2,9 mil.
vzduchotechnika a chlazení  5,6 mil.
zdravotechnika a plynoinstalace 9,3 mil.
silnoproud    8 mil.
slaboproud    3 mil.
měření a regulace   1 mil.

OSTATNÍ
přípojky a venkovní úpravy  4,5 mil.
bazénová technologie  11,5 mil.
wellness technologie   1,7 mil.
měření a regulace technologie 0,8 mil.
kotelna    0,7 mil.
tobogán    4,5 mil.
vedlejší rozpočtové náklady  3,2 mil

CELKOVÁ SUMA   121,7 mil.

KVANTIFIKAČNÍ ÚDAJE

hrubá podlažní plocha 1.np  1 477 m2

hrubá podlažní plocha 1.pp  1 269 m2

obestavěný prostor 1.np  7 238 m3

obestavěný prostor 1.pp  5 710 m3

celkový obestavěný prostor stavby 12 948 m3


