
Návrh  na  využití  –  zhodnocení  stávajícího  objektu  Městských  lázní  a  následná
urbanistická koncepce rozvoje ploch mezi městskými sady a ulicí Mosteckou

Zadání úkolu sleduje poptávku pro nalezení vhodného řešení budoucnosti objektu Městských
lázní.. Objekt je v určitých částech naddimenzovaný a jeho provoz vyžaduje pro město citelné finanční
prostředky.

Ve prospěch zachování areálu hovoří tyto argumenty:

- objekt má unikátní technologické řešení umožňující flexibilitu provozních podmínek bazénu
v rozpětí od školní výuky plavání po pořádání sportovních soutěží na národní úrovni, 

- bazén má parametry odpovídající vrcholovému sportu jako jediný v regionu,

- objekt má nesporné architektonické kvality.

Předložený návrh preferuje zachování objektu Městských lázní  a to za následujících 
podmínek:

- respektujme celkové architektonické a hmotové řešení a zbavme se určitých problematických
částí  stavby.  Základním námětem je  zrušení  naddimenzované vstupná haly  a  odstranění
všech  souvisejících  nevyhovujících  prostorů  –  patrového  ochozu,  restaurace.  Tohoto  lze
dosáhnout tím, že celý tento prostor otevřeme do venkovního prostoru – městských sadů a to
včetně  části  střechy.  Novou  dělící  stěnu  mezi  bazénem a  vnějším  prostředím  vytvoříme
pomocí  prostorových  buněk,  do  kterých  vložíme  nové  provozní  zázemí  –  šatny,  sprchy,
obsluhu a dozor,  tj.  ty části  provozu, které se zákonitě nejrychleji  znehodnocují  a které je
možné nahradit  novými  technologiemi  vnitřních vodo a elektro instalací  a novou generací
odolných povrchových úprav. 

- novou odkrytou vnější část stavby navrhujeme využít pro letní provoz – tj. přemístit louku na
slunění  na  opačnou  stranu  objektu  Městských  lázní.  Odkrytím části  střechy  by  byl  tento
prostor plnohodnotně prosluněn od cca 10. hodiny, jeho stupňovité uspořádání by umožnilo
využití  pro případné kulturní akce – promítání filmů, koncerty – opět za možnosti instalace
soudobých technologií.

- oddělení  části  travnaté  plochy,  potřebné pro  slunění,  od Městských  sadů  prostřednictvím
nenásilné kombinace mírného valu (  výšky do 1,5 m ),   výsadby keřů a instalace letního
oplocení z demontovatelných prvků.

- do  Městských  sadů  by  se  tak  dostala  zajímavá  letní  scéna,  umožňující  typ  kulturních  a
společenských akcí, které nelze v městském divadle s ohledem na jeho architektonický tvar,
realizovat. Za zmínku rovněž stojí využití vymezené travnaté části pro zimní bruslení. 

Tyto změny provozního uspořádání Městských lázní následně nabízejí zajímavé možnosti 
dalšího rozvoje města:



Urbanistické řešení

Z urbanistického  hlediska  se  nabízí  vytvoření  další  městské  osy  a  to  mezi  náměstím  a
prostorem bývalých kasáren, kam město plánuje přemístit zimní stadion i fotbalové hřiště.

Mezi  opačnými  konci  této  osy  se  nachází  bývalý  areál  městského  pivovaru.  Tento  je
z urbanistického i stavebně architektonického hlediska nesmírně cenným objektem a doporučil bych
městu učinit kroky k jeho získání. Jeho regenerace je možná formou rekonstrukce na bytové jednotky
( tzv. loftové byty ), které jsou ve světě nesmírně populární. Vedle rekonstrukce stávajících staveb je
zde i prostor pro dostavbu areálu novými – bytovými objekty, obdobně lze část pivovaru využít pro
hotel nebo ubytování jako studentské koleje ( studentský kampus ).  

Zřízení  této  osy  je  možné  právě  výše  uvedenou  úpravou  objektu  Městských  lázní.
Přemístěním letní pobytové louky na opačnou stranu do městských sadů vzniká mezi  bazénem a
sportovní halou prostor, kterou lze zmíněnou městskou osu vést. Její začátek lze umístit k náměstí
s tím, že provedeme nový pěší průchod mezi ulicemi Klostermanovou a Mánesovou ( citlivě s novým
průchodem přes zeď  – hradby ),  přičemž automobilový provoz v místě  křížení  s Mánesovou ulicí
zpomalíme navýšením ulice na úroveň chodníku za pomoci plošného retardéru. Pak lze tuto pěší
trasu vést souběžně s ulicí Mosteckou prostorem dnešního fotbalového stadionu a po vzoru okružní
křižovatky u autobusového nádraží ( a ulic Palackého a Školní  ) projít pod křižovatkou ulice Mostecké
a Čelakovského resp. Vinohradskou ke zmíněnému areálu městského pivovaru. 

Následně lze i zvýraznit pěší trasu ke Kamencovému jezeru a Lesoparku.

Schéma řešení je přiloženo úvodu elaborátu. V tomto rozsahu bylo konzultováno  architektem 
města ing. arch. Pachnerem a následně upraveno takto:

- pobytová louka byla zmenšena tak, aby stávající systém parkových cest a prostorů nebyl 
dotčen,

- propojení s historickým jádrem města bylo upraveno podle reálných možností,
- propojení k areálu bývalého pivovaru – možno mimo úrovňovým řešením obdobně jako 

okružní křižovatka u autobusového nádraží.

Architektonické řešení

Vytvoření nové pěší osy lze využít pro novou výstavbu. Využití městského pivovaru již bylo
zmíněno.  V grafické  příloze  je  schématicky  zakresleno  možné  řešení  –  nová  ulicová  zástavba
podobná té, co vznikne na místě původního autobusového nádraží, tj. v parteru obchody, restaurace,
služby,  v patře  a podkroví  bydlení  s tím,  že  mezním počtem nadzemních podlaží  jsou 3,  lépe 2,
doplněná podkrovím. Vedení uliční čáry podél kruhového segmentu umožní vznik nového náměstí.
Jeho ukončení je pak možné použitím nových – soudobých architektonických forem staveb, určených
pro  bydlení,  občanskou  vybavenost  či  administrativu.  Pro  obsluhu  nových  objektů  je  navržena
zásobovací  komunikace  počínající  v současném vjezdu  do  území  z Mostecké  ulice.  Segmentové
uspořádání nové zástavby se projeví reorganizací a rozšířením parkovacích ploch v témže tvarovém
schématu.  Další  parkovací  plochy  pro  běžný  provoz  bazénu  jsou  navrženy  s vjezdem  z ulice
Mánesovy.

Parkové úpravy jsou naznačeny zcela schématicky. Jistě lze vhodným řešením propojit zeleň
městských sadů s novou zástavbou, obdobně lze stávající objekt lázní odprostit od nekoncepčních
oplocení a dodatečných provozních přístaveb. 
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