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Anotace 

V této diplomové práci jsou zpracovány dva návrhy využití částečně opuštěné vodárny 

v Lounech, a to v podobě architektonické studie (příloha), jež může být podkladem pro 

plánování jakýchkoliv stavebních činností. Zpracování návrhů předcházelo seznámení 

s problematikou týkající se brownfields a rekonstrukce. Dále byla provedena analýza 

poskytovaných služeb a rekreačních možností ve městě Louny i okolí a zjištěny potřeby 

obyvatel města. Analýzou územně plánovacích dokumentů byly zjištěny územní limity 

areálu vodárny, které omezují návrh jeho budoucího využití. Součástí práce je zhodnocení a 

vytvoření výkresové dokumentace stávajícího stavu objektu i přilehlých pozemků. 

Zpracované návrhy budoucího využití jsou porovnány a zhodnoceny. Dotazníkovým 

šetřením bylo zaměřeno na preference obyvatel ve vazbě na zpracované návrhy.  

Klíčová slova: brownfield, rekonstrukce, územní plánování, návrh znovuvyužití objektu, 

výkresová dokumentace, vodárna, Louny 

 

 

Annotation 

In this thesis are created two proposals for partially abandoned waterworks in the city Louny. 

The form is an architectural study (annex), which can be basis for the planning of any 

construction activities. Drafting of the proposals was preceded by familiarization with 

brownfields and reconstruction issues. In addition, an analysis of the provided services and 

recreational opportunities was carried out in the city of Louny and its surroundings, as well 

as the needs of the inhabitants of the city. By analyzing spatial planning documents, the 

territorial limits of the waterworks area were determined, limiting the design of its future 

use. Part of the thesis is the evaluation and creation of drawing documentation of the existing 

state of the object and of the adjacent lands. Both proposals for future use are compared and 

evaluated. The questionnaire survey focused on the preferences of the population in relation 

to the elaborated proposals. 

Keywords: brownfield, reconstruction, urban planning, reuse of object, drawing 

documentation, waterworks, Louny 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je objekt bývalé vodárny v Lounech, který byl 

postaven v roce 1936. Tato stavba měla pomoct vyřešit problém nedostatečného zásobování 

města vodou. Svůj účel plnila jen 12 let. Roku 1948 byla uzavřena a od té doby se ji 

nepodařilo naplnit funkcí, která by měla dlouhodobého trvání. V současné době je využívána 

alespoň zahrada u vodárny, kde je v letním období provozováno venkovní občerstvení 

s posezením u řeky Ohře. Objekt vodárny je dnes považován za architektonicky cennou 

stavbu.  

Tato částečně opuštěná vodárna je brownfieldem, který se nachází v atraktivní části 

zastavěného území města. Nynější majitel ji odkoupil od města, s cílem objekt 

rekonstruovat. Doposud se mu však nepodařilo najít pro vodárnu vhodné využití.  

Objekt vodárny jsem si vybrala jako téma diplomové práce z několika důvodů. V první 

řadě mě oslovila architektonická stránka stavby. Dalším důvodem je zájem majitele o 

rekonstrukci, pro kterou by mohla být tato práce přínosná. Podnětem k výběru tématu byla 

taky zkušenost s tvorbou návrhů z předešlého bakalářského studia na VŠB – TUO, fakultě 

stavební.     

Práce zahrnuje rešeršní a praktickou část. Rešeršní části se věnuje 3. kapitola, kde je 

obecně řešena problematika související s řešeným objektem, a to regenerace brownfields, 

rekonstrukce, stavebně technický průzkum a jeho metody, vlhkost staveb a základy tvorby 

výkresů.  

V praktické části se 4. kapitola věnuje městu Louny a okolí. Jsou zde popsány širší a 

užší vztahy, na základě kterých je hodnoceno území města a potřeby obyvatel. Informace o 

městě jsou pak důležitým podkladem, ze kterého je vycházeno při volbě návrhu funkčního 

využití vodárny. V 5. kapitole je provedena analýza území vodárny, na základě územně 

plánovacích dokumentů. Jejím úkolem bylo zjistit územní limity, které by mohly omezovat 

návrh budoucího využití vodárny a přilehlých pozemků. Stávající stav řešeného objektu a 

přilehlých pozemků je pak popsán v 6. kapitole.     

Návrh využití je zpracován v 7. kapitole, a to ve dvou variantách. První vychází z potřeb 

obyvatel města, které byly zjišťovány osobní prohlídkou města a okolí, interviewem se 

starostou Loun, z dokumentů územního plánování a veřejně dostupných zdrojů, v četně 
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mapových. Tyto informace jsou součástí 4. kapitoly. Druhý návrh je přáním majitele, s nímž 

byl proveden rozhovor o budoucím záměru využití objektu vodárny.  

Oba návrhy jsou zhodnoceny a porovnány na základě subjektivního pocitu autorky 

práce. Protože má objekt sloužit veřejnosti, bylo na závěr provedeno dotazníkové šetření. 

Jeho cílem bylo zjistit, kterou variantu návrhu obyvatelé Loun a okolí preferují, a zároveň 

taky ověřit autorčin úsudek o  zpracovaných variantách návrhu a výběru lepšího z nich. 

Součástí práce je výkresová dokumentace v podobě architektonické studie, jejímž cílem 

je podat představu o zpracovaných návrzích. Ve výkresech v příloze jsou zahrnuty situace 

území města, výkresy stávajícího stavu objektu a výkresy obou variant návrhu.  
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1. CÍL PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem diplomové práce je vytvořit ideový návrh pro znovuvyužití staré vodárny 

v Lounech, a to ve dvou variantách.  

 

1.2 Dílčí cíle 

Pro zpracování diplomové práce byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

• zhodnotit území města a potřeby obyvatel, aby bylo možné navrhnout perspektivní a 

reálné funkční využití objektu vodárny, a to především ve variantě návrhu 

vycházející z potřeb obyvatel města; 

• provést analýzu území vodárny na základě územně plánovacích dokumentů, které 

mohou limitovat budoucí využití území, a tak omezit možnosti a rozsah návrhu 

využití objektu vodárny i přilehlých pozemků; 

• zhodnotit současný stav objektu na základě vizuální prohlídky, dostupných 

dokumentů a informací od majitele stavby; 

• zhodnotit a porovnat zpracované varianty návrhu na základě subjektivního pocitu a 

vybrat lepší návrh využití vodárny; 

• zjistit dotazníkovým šetřením, kterou variantu návrhu preferují obyvatelé Loun a 

okolí, a tak ověřit i autorčin úsudek o vhodnosti výběru funkčního využití vodárny.      
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2. METODIKA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Na základě analýzy veřejně dostupných publikačních zdrojů (knižních monografií, 

brožur, příruček, učebních textů, speciálních dokumentů, webových stránek z českých i 

zahraničních zdrojů) budou v rešeršní části práce obecně shrnuty poznatky, související 

s problematikou řešeného objektu, jako je regenerace brownfields, rekonstrukce, stavebně 

technický průzkum a jeho metody, vlhkost staveb a základy tvorby výkresů. 

Bude provedena analýza města Louny a okolí, se shrnutím informací ve výkrese širších 

a užších vztahů. Dojde ke zhodnocení území města a potřeb obyvatel, které je nezbytné pro 

navržení vhodné a perspektivní funkce využití objektu vodárny.  

Dále budou analýzou dokumentů územního plánování zjištěny územní limity areálu 

vodárny. Ty mohou stanovit omezující podmínky pro návrh budoucího využití objektu i 

přilehlých pozemků. Pro zpracování reálného a proveditelného návrhu je třeba dodržet limity 

vyplývající z územního plánování.  

Zhodnocení současného stavu vodárny bude provedeno na základě osobní prohlídky, 

dostupných dokumentů a rozhovoru s majitelem Ing. Josefem Klesalem. Na základě 

půdorysů Ing. arch Jaroslava Egerta a výškového doměření objektu vznikne výkresová 

dokumentace stávajícího stavu, jež je nezbytná pro následné zpracování návrhů. 

Řízeným rozhovorem se starostou města Loun, Radovanem Šabatou budou ověřeny, 

případně doplněny potřeby obyvatel města, jež jsou nezbytné pro zpracování jedné varianty 

návrhu. 

Dále bude rozhovorem s majitelem vodárny upřesněn jeho záměr budoucího využití, 

pro zpravování druhé varianty návrhu.  

Oba návrhy budou graficky zpracovány (v programech AutoCad, SketchUp a Adobe 

Photoshop) a výkresová dokumentace (studie) přiložena v příloze. Vstupními podklady ve 

formátu dwg jsou katastrální mapa vyžádána z Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního (CUZK) a půdorysy poskytnuty Ing. arch Jaroslavem Egertem. 



Bc. et Bc. Gabriela Liberdová: Návrh využití částečně opuštěné vodárny v Lounech 

2017  5 
 

Evaluace výsledků bude provedena dotazníkovým šetřením, v němž respondenti zvolí, 

který návrh by chtěli v objektu realizovat.   
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3. PROBLEMATIKA BROWNFIELDS  

Tato kapitola seznamuje s pojmem brownfield, popisuje jejich vznik a naznačuje 

možnosti regenerace těchto míst. Protože se diplomová práce zabývá objektem, je zde dále 

rozvedena problematika rekonstrukce a s ní související stavebně technický průzkum. Část 

kapitoly se také věnuje vlhkosti staveb, se kterou se řešený objekt potýká. V poslední části 

jsou stručně uvedeny zásady tvorby výkresů, které mohou pomoci při čtení výkresů 

přiložených v příloze.  

  

3.1 Vznik brownfields  

„BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně 

využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, 

zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně 

využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

2008)“. 

V minulém století došlo ke změně hodnot a životního stylu. S odchodem komunismu 

přišly sociální a politické změny, které vedly rovněž ke změně využívání půdy a prostoru. 

Snížil se počet domácích průmyslových odvětví a vojenských prostorů, změnil se způsob 

chovu, došlo k většímu využívání a rozvoji železnic, vznikly nové služby, odvětví atd. Tato 

transformace městského životního stylu vytvořila tlak na nový vývoj. Nastala obrovská 

urbanizace, při které bylo využito zemědělských, lesních či jiných přírodních pozemků, 

zatímco využitelnost půdy v doposud zastavěném území klesala. Tohle dynamické využití 

nových ploch vedlo k rozvoji městských kvalit. Obecně však platí, že tyto změny zanechaly 

v naší společnosti významné brownfields (Petríková et al., 2013). 

Podle způsobu předchozího využití lze brownfields rozdělit na (Líšková et al., 2016):  

 průmyslové,   

 dopravní, 

 armádní, 

 zemědělské, 

 obytné, 

 ostatní. 
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Brownfields brzdí rozvoj zejména zastavěného území, brání hospodářskému rozvoji, 

negativně působí na životní prostředí, mají negativní socioekonomické dopady a celkově 

přispívají ke špatnému obrazu celého územního celku. Jsou mnohdy estetickou závadou ve 

struktuře osídlení, která má také negativní dopad na jejich okolí. Je tedy mnoho důvodů, 

proč postižená území regenerovat. Například pro celkové ozdravění území, rozšíření 

nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí a dosažení efektivního využití dříve 

zanedbaného území (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008). 

 

3.2 Regenerace brownfields 

Samotný proces regenerace brownfields není lehkým úkolem. Vyžaduje odborné 

znalosti z různých technických disciplín, které je třeba vhodně propojit. Často kladenými 

otázkami jsou - jak řešit problémy znečištění, zda se mají budovy a infrastruktura opětovně 

využít nebo demolovat, jaký je vliv přirozeně se rozvíjející ekologie apod. (Ferber a Grimski, 

2002). 

 

Regeneraci lze podle Ministerstva průmyslu a obchodu (2008) rozdělit na: 

 rekonstrukci, která dává zanedbaným a nevyužívaným objektům nové využití; 

 rekultivaci a obnovu, jež se provádí, pokud nelze provést rekonstrukci (například 

při odstraňování ekologické zátěže, kdy rekultivace= vyčištění území a obnova= 

uvedení lokality opět k efektivnímu využití). 
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Dle Cabernetu (2006) je jednou z hlavních hnacích sil regenerace brownfields 

ekonomická životaschopnost dané lokality. Podle tohoto faktoru se brownfiels kategorizují 

do typu ABC. (Obrázek 1.1).   

 

Obrázek 3.1 A-B-C model (převzato z: Cabernet , 2006) 

 

Plochy typu A jsou vysoce ekonomicky životaschopné. Nepotřebují veřejnou finanční 

podporu, o jejich regeneraci se postarají soukromí investoři. Typ ploch B se nachází na 

hranici rentability. Jejich regenerace bývá financována prostřednictvím spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru. Poslední typ C jsou plochy ve stavu, kdy jejich regenerace 

nemůže být zisková. Je zde nutná veřejná finanční nebo jiná podpora (CABERNET, 2006).    

 

3.3 Rekonstrukce a průzkum staveb 

Rekonstrukce je proces, který buď odstraňuje následky opotřebení a uvádí stavební 

objekt do původního stavu, nebo mění jeho účel, rozsah, uspořádání, případně i jeho 

konstrukční část (Solař, 2008). 

Před samotnou rekonstrukcí je vždy třeba shromáždit informace o objektu a jeho 

stávajícím stavu. Základní informace o stavbě podává projektová dokumentace, která 

obsahuje výkresy a textovou část. U brownfields se však často stává, že tato dokumentace 

není dochovaná, nebo mohlo dojít během užívání objektu či celého areálu ke změnám, které 

nebyly zdokumentovány. Je proto důležité provádět před rekonstrukcí průzkum stavby, který 

poskytne potřebné informace, včetně změn vzniklých během životnosti stavby. 
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Stavební průzkumy lze dle Vlčka (2001) rozdělit na: 

 průzkum stavebně-technický, 

 průzkum stavebně-historický (u kulturních památek), 

 průzkum urbanistický (posuzuje část území). 

 

3.3.1 Stavebně technický průzkum 

Tento průzkum se skládá z několika dílčích, samostatně prováděných průzkumů, 

zejména konstrukčního, statického, vlhkostního a průzkumu biokoroze. Jeho účelem je 

poskytnout vyčerpávající informace o stávajícím stavu objektu, které jsou požadovány pro 

určité záměry, jako rekonstrukce, nástavba nebo přístavba objektu, nová stavba v těsné 

blízkosti, zjištění příčin a závažností poruch objektu, změna vlastníka atd. Rozsah stavebně 

technického průzkumu je dán účelem, pro který se provádí, stavem objektu, časem, který je 

na průzkum k dispozici, přístupností objektu, případně dalšími okolnostmi. Bývá ale taky 

omezen cenou průzkumných prací, uvolněním, případně vyklizením prostoru pro průzkum, 

možnostmi provedení sond pro zjištění stavu zakrytých částí, existencí a možnostmi 

zkušebních metod apod. Průzkum se proto vždy provádí v minimálním, nezbytně nutném 

rozsahu. Konečným uživatelem výsledků průzkumu je projektant (Vlček, 2001).  

 

Vlček (2001) rozděluje stavebně technický průzkum do tří stupňů: 

 předběžný (základní), shromáždění a studium dostupných podkladů (výkresy, 

archivní materiály, verbální dokumentace, vizuální prohlídka objektu a okolí); 

 podrobný (komplexní), vizuální prohlídka objektu, stanovení druhu a kvality 

materiálu konstrukcí, jejich statických parametrů, konkretizace podloží apod.; 

 doplňkový, přehodnocuje sporné závěry předchozích průzkumových stupňů 

v průběhu projektování, doplňuje získané poznatky.  

 

Při průzkumu staveb se můžeme setkat s různými druhy konstrukce (zděnou, ocelovou, 

betonovou, dřevěnou nebo smíšenou). Každá konstrukce má svá specifika, a ty je nutné při 

průzkumu zohlednit. V současné době se stavebně technický průzkum provádí podle ČSN 

EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí a ČSN ISO 13822: Hodnocení existujících 

konstrukcí (Vojvodíková et al., 2012). 
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3.3.2 Metody stavebně technického průzkumu  

Při provádění průzkumu se používají různé metody, které zjišťují především poruchy a 

jejich příčiny, míru znehodnocení konstrukcí a materiálu, vady vzniklé během výstavby, 

uspořádání zakrytých konstrukčních detailů, pevnost a další charakteristiky materiálu. Lze 

je rozdělit na nedestruktivní a destruktivní (Vlček, 2001). 

 

Mezi nejpoužívanější nedestruktivní metody řadí Vlček (2009): 

 vizuální prohlídku; 

 měření posunů a deformací na prasklinách; 

 ultrazvukovou metodu, kterou lze zjistit podle rychlosti šíření ultrazvuku 

materiálem jeho pevnost, objemovou hmotnost, homogenitu a modul pružnosti;   

 magnetickou indikaci kovů, určuje se poloha, průměr, narušenost nebo krycí vrstva 

výztuže v betonu nebo jiných materiálech; 

 termovizní průzkum, který zjišťuje plošný průběh povrchových teplot, což je 

vhodné pro zjištění tepelných mostů, špatně provedené tepelné izolace, úniku tepla; 

 rentgenový průzkum zjišťující různé anomálie v konstrukci, průběh výztuže, 

prasklin a dutin; 

 radioaktivní průzkum, který zjišťuje obdobné parametry jako rentgenový, ale za 

přísných bezpečnostních pravidel při práci; 

 tvrdoměrné metody měřící pevnost materiálu v tlaku; 

 odporové metody zjišťující orientační vlhkost materiálů. 

 

Pří destruktivních metodách dochází k narušení konstrukce odebíráním určitého 

množství materiálu, nebo vytvořením sond. Vyhodnocení odebraných vzorků se pak provádí 

v laboratoři. Skladba vrstev v kopaných sondách se zjišťuje na místě. Mezi nejpoužívanější 

destruktivní metody patří dle Vlčka (2009): 

 kopané šachty v zemině, například pro zjištění hloubky základové spáry, složení 

zeminy v daném místě, vlhkostní a vodní poměry v lokalitě; 

 vrtané sondy v zemině, kterými se provádí především hydrogeologický průzkum; 

 odvrtání válcových profilů, například z betonu nebo kamene pro zjištění jeho 

pevnosti v tlaku v laboratoři; 

 odebírání vzorků materiálů, například cihel pro stanovení pevnosti; 
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 vrtaná metoda u malt, která podle počtu otáček vrtáku a hloubky proniknutí vrtáku 

určuje pevnost malty; 

 dendrochronologický průzkum stanovuje stáří dotyčného dřevěného materiálu 

podle průběhu letokruhů, které se porovnávají s retenčními vzorky dřevěné hmoty 

stejného druhu, vyrostlými v obdobných podmínkách (čase a lokalitě); 

 stanovení vlhkosti materiálu gravimetrickou metodou, která se stanovuje na základě 

gramáže vzorku před vysušením (v peci při 105°C) a po vysušení; 

 stanovení vlhkosti materiálů karbidovou metodou, kdy se do speciální tlakové 

nádoby vkládá potřebné množství zkoumaného materiálu, skleněná ampulka 

s karbidem a kovová kulička, která po zatřepání nádobou rozbije ampulku, dojde 

k promíchání karbidu se vzorkem a uvolnění plynu, který je úměrný obsahu vlhkosti 

a je odečten na tlakoměru.   

 

3.4 Vlhkost staveb 

Objekt řešený v této diplomové práci má zatopený suterén, což způsobuje vlhnutí zdí i 

v nadzemí části stavby. Je proto vhodné zmínit příčiny vniku vody a vlhkosti do objektu a 

některé vhodné způsoby sanace.  

Vlhkost je nedílnou součástí všech pórovitých stavebních látek a tedy i z nich 

vytvořených konstrukcí. Šíří se porézními materiály v plynném i kapalném skupenství. 

Problém nastává v situaci, kdy dochází ke kumulaci vlhkosti, která pak urychluje degradační 

procesy a zhoršuje užitné vlastnosti stavby (Balík, 2008).   

   

Z hlediska důsledků lze rozdělit poruchy způsobené vodou a vlhkostí podle Bláhy a 

Bukovského (2004) na: 

 poruchy a vady estetické (vlhkostní mapy na omítkách); 

 poruchy a vady způsobující ohrožení bezpečnosti uživatelů a životního prostředí 

(vznik plísní); 

 poruchy a vady narušující funkci konstrukcí stavby (statické problémy). 
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3.4.1 Příčiny vniku vody a vlhkosti do objektu 

Příčiny vniknutí vody a vlhkosti do objektu jsou znázorněny na obrázku 3.2 a rozděleny 

podle Vlčka a Beneše (2005) následovně: 

 A1 - srážková voda pronikající střechou se špatnou vodotěsností; 

 A2 - voda srážková hnaná větrem na obvodové zdivo se špatnou povrchovou 

úpravou; 

 A3 - odstřikující srážková voda působící v pásmu nad vystupujícími vodorovnými 

prvky fasády (římsy, parapety, vystupující sokly) a především v pásmu 0-600 mm 

nad terénem, kde dochází ke zvýšenému namáhání soklového zdiva; 

 A4 - srážková voda pronikající komínovými a větracími průduchy; 

 A5 - srážková voda povrchová nebo z tajícího sněhu, která se špatným spádováním 

okolního terénu dostává k budově a vsakuje se do obvodových konstrukcí; 

 B - vzlínající (kapilární) voda, která proniká do stavebních konstrukcí ze zeminy 

obklopující konstrukce pod úrovní terénu; 

 C - difuze vodní páry, kdy vlhký vzduch kondenzuje na chladných místech 

stavebních materiálů; 

 D - voda působící hydrostatickým tlakem, která proniká do pórů zeminy a 

stavebních konstrukcí působením gravitace nebo působení podzemní tlakové vody; 

 HLADINA SPODNÍ VODY - voda působící hydrostatickým tlakem při zvýšení 

hladiny podzemní vody, způsobující zatopení suterénů či sklepních prostorů; 

 voda z rozvodů a instalací, jež na obrázku není označena písmenem. 
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Obrázek 3.2 Příčiny vniknutí vody a vlhkosti do objektu (zdroj: Vlček a Beneš (2005)) 

 

Voda do suterénu může pronikat především pomocí hydrostatického tlaku, který je na 

obrázku 3.2 označen písmenem D nebo při zvýšené hladině spodní vody.  

V době dešťů a tání sněhu se dostává do zeminy větší množství vody, která prosakuje 

vlivem gravitace. Pokud ale narazí na méně propustnou překážku, jako je jílovitá zemina 

nebo rozšířený základ, zastaví se na své cestě průsaku a začne hledat únikovou cestu. Tu 

může najít v hydroizolaci, která není kvalitně provedena nebo nebyla na tyto účinky 

navržena. Dalším zdroje působení gravitační vody hydrostatickým tlakem může být zásyp 

stavební jámy kolem objektu. Ten bývá běžně vyplňován všemi zbytky, které vzniknou při 

úklidu staveniště. Pokud tento zásyp není upraven dusáním, má úplně jiný charakter než 

okolní zemina. Protože v tomto případě bývá okolní zemina většinou méně propustná než 

zásyp, vytváří se při průsaku vody podzemní nádrž okolo částí nebo celé stavby s určitým 

hydrostatickým tlakem. Hydroizolace proti zemní vlhkosti těmto účinkům neodolává. Pokud 

výška hladiny vody stoupne 300 mm nad vodorovnou izolaci (v podlaze), může dojít 

k jejímu protržení a vniknutí vody do objektu, stejně jako při zvýšené hladině spodní vody 

(Vlček a Beneš, 2005).  
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Vniknutí vody a vlhkosti do objektu lze předcházet správným skladebným uspořádáním 

jednotlivých vrstev střechy, zdí i podlahy a jejich správným provedením. Vlivem času však 

může dojít k opotřebení materiálu a některé ochranné konstrukce proti vodě mohou ztratit 

svou funkci. V takovém případě je třeba provést sanaci, stejně jako u staveb, u nichž 

v minulosti ochrana proti vodě nebyla vůbec provedena. 

 

3.4.2 Vybrané sanační metody 

Odstranění pronikání či výskytu vody ve stavbě je obvykle složitým stavebním 

zásahem. K ochraně konstrukcí staveb a vnitřního prostředí před vodou se používají 

hydroizolační metody přímé, které zabraňují nebo omezují šíření vody nebo hydroizolační 

metody nepřímé snižující či odstraňující hydrofyzikální namáhání konstrukcí (Bláha a 

Bukovský, 2004).  

 

Injektáž zdiva chemickými látkami patří mezi přímé sanační metody. Při této metodě se 

vytváří do zdiva otvory (v jedné nebo ve dvou řadách nad sebou s prostřídáním), které se 

plní injektážní látkou, a to tlakově nebo beztlakově. Vpravená látka vyplní póry, kapiláry a 

trhliny. Prosycená zóna zdiva tak zabrání vzlínání vody a tvoří funkci dodatečné 

hydroizolace (Vlček a Beneš, 2005). 

 

Obrázek 3.3 Princip vytvoření chemické clony ve zdivu (zdroj: Vlček a Beneš, 2005) 
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Odvodnění okolí stavby drenáží patří mezi nepřímé hydroizolační metody. V některých 

případech může drenáž zlepšit stav objektu natolik, že další metody nebudou nutné. Při této 

sanační metodě je třeba provést kolem stavby výkop a uložit drenážní trubky pod úroveň 

podlahy suterénu. Následně se výkop zasype materiálem s vhodnou frakcí. U výstupu vody 

je nutné provést revizi šachtice pro kontrolu funkčnosti a pro čištění. Voda z drenážního 

systému se svádí v závislosti na místních podmínkách. Součástí tohoto postupu bývá taky 

provedení nové svislé hydroizolace (Bláha a Bukovský, 2004).  

Příklad provedení drenáže je na obrázku 3.4.   

 

 

Obrázek 3.4 Příklad sanace: odkop, drenáž a plošná svislá izolace (zdroj: Balík, 2010) 

 

3.5 Zásady tvorby výkresů 

Protože tato práce zahrnuje taky výkresovou část, je třeba shrnout základní pravidla 

tvorby výkresů.  

Základní požadavky pro úpravu a kreslení výkresů stanovuje norma ČSN 01 3420: 

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Zakreslování přestavby 

objektu se pak řídí ČSN EN ISO 7518 (01 3439): Výkresy pozemních staveb - Kreslení 

demolic a přestaveb. 

 

3.5.1 Druhy výkresů 

Aby bylo možné vnímat objekt na papíře komplexně, je třeba jej rozkreslit do několika 

výkresů. Mezi základní výkresy patří půdorys, řez a pohled.  
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Půdorys je pohled shora na uspořádání místností v daném podlaží. Znázorňuje 

rozmístění zdí, příček, otvorových prvků (okna a dveře), případně zařizovacích předmětů.      

Řez je pohled z boku na výškové uspořádání podlaží v místě řezu. Obvykle se provádí 

schodištěm a ve dvou směrech (podélný a příčný). Znázorňují se v něm vodorovné i svislé 

konstrukce, kterými je řezáno (základy, zdi, příčky, stropy, otvorové prvky) a jejich viditelné 

hrany při pohledu do místností.      

Pohled zobrazuje průčelí objektu. Jsou v něm znázorněny všechny viditelné hrany při 

pohledu na objekt. Obvykle se kreslí čtyři pohledy, které jsou pojmenovány podle světových 

stran, k nimž jsou průčelí obrácena.  

 

3.5.2 Druhy čar a příklady jejich použití 

Dle tloušťky: 

 tenká - zařizovací předměty, kóty, šrafování; 

 tlustá - viditelné obrysy a hrany konstrukcí v pohledu, tj. pod/za řezovou rovinou 

(zobrazení oken, dveří, schodů); 

 velmi tlustá - viditelné hrany a obrysy konstrukcí v řezu, tj. konstrukce, které 

protíná řezová rovina (obvodové zdivo), dále také ocelové prvky, jako výztuž v 

betonu, nosníky z I, U profilů apod.  

 

Dle typu: 

 plná (nepřerušovaná) - viditelné hrany a obrysy, 

 čerchovaná s jednou tečkou - osy prvků, například trámů stropní konstrukce,  

 čerchovaná s dvěma tečkami - viditelné hrany a obrysy nad/před řezovou rovinou,  

 čárkovaná - zakryté hrany a obrysy za/pod řezovou rovinou. 
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4. MĚSTO LOUNY A OKOLÍ 

Tato kapitola seznamuje s městem Louny, ve kterém se nachází řešený objekt bývalé 

vodárny. Jsou zde popsány širší a užší vztahy, na základě kterých je hodnoceno území města.  

Informace o městě a okolí byly získány na základě osobní prohlídky města a okolí, 

interview se starostou Loun, z dokumentů územního plánování a veřejně dostupných 

podkladů, včetně mapových. 

Zjištěné informace o městu jsou důležitým základním podkladem, který může ovlivnit 

návrh nového funkčního využití částečně opuštěné vodárny v Lounech. Je třeba navrhnout 

takovou funkci, která ve městě chybí nebo je nedostatečně zastoupena, a zároveň bude 

atraktivní pro obyvatele města, případně okolí.   

 

4.1 Širší vztahy 

Součástí této kapitoly je výkres širších vztahů (obrázek 4.1 nebo v lepší kvalitě výkres 

v příloze), ve kterém jsou vyznačeny významné kulturní i přírodní prvky a doprava.  

 

4.1.1 Základní informace o území 

Město Louny se nachází v Ústeckém kraji, v obci s rozšířenou působností (ORP) Louny 

(obrázek 4.1). ORP Louny má rozlohou 47 266 ha a 43 437 obyvatel (k 1. 1. 2016). Zahrnuje 

41 obcí, z nichž jen 2 (Louny a Postoloprty) mají statut města (Regionální informační servis 

[online]).   

 
Obrázek 4.1 Lokalizace města Louny a řešeného objektu (podkladová mapa: http://cuzk.cz a 

https://mapy.crr.cz) 
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Správní území města Loun se skládá z katastrů Brloh, Nečichy a Louny. Má rozlohu 

2 413 ha a žije zde 18 407 obyvatel (k 1. 1. 2016). Z těchto údajů je hustota zalidnění 762,8 

obyvatel/km2. Rozprostírá se podél toku řeky Ohře v nadmořské výšce 185 m n. m. 

(Regionální informační servis [online]). 

Řešený objekt bývalé vodárny se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti 

historického centra města (obrázek 4.1)). 

 

4.1.2 Obyvatelstvo 

Český statistický úřad zaznamenává počet obyvatel ve městě Louny od roku 1971. 

Nejaktuálnější data jsou uvedena k poslednímu dni roku 2015. Vývoj v tomto časovém 

úseku znázorňuje graf 4.1, kde je milníkem rok 1990. Do tohoto roku obyvatelstvo přibývalo 

a po něm ubývá. 

 

 

Graf 4.1 Vývoj počtu obyvate (data: http://czso.cz) 

 

Modrá křivka grafu zahrnuje vývoj v čase i s územními změnami. Do roku 1990 bylo 

postupně k Lounům přiděleno 8 obcí. Jejich zpětné oddělení, s jednou obcí navíc pak 

proběhlo během roku 1991 a 1992. Tyto fakta vysvětlují rapidní nárůst a pokles v grafu. Na 

oranžové křivce je zaznamenán stav obyvatelstva bez územních změn, který má obdobný, 

avšak plynulejší charakter. 
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Podle Radovana Šabaty, starosty Loun, začali lidé odcházet od roku 1990 za bydlením 

do okolních obcí, které nabízely levnější pozemky, a s nimi možnost výstavby rodinných 

domů.  

Rychlost úbytku obyvatelstva se postupně snižuje. Je možné, že po výstavbě rychlostní 

silnice (viz podkapitola 4.1.3) dojde k přílivu obyvatel z Prahy a přírůstek nabude kladných 

hodnot. Na tuto situace je město dobře připraveno. V územním plánu jsou vymezené 

přestavitelné, zastavitelné a rezervní plochy především pro bydlení (obrázek 4.2).    

Obrázek 4.2 Rozvojové plochy určené k bydlení (podkladová mapa: https://geoportal.gov.cz, výkres 

základního členění ÚP Louny) 
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4.1.3 Doprava 

Město Louny obsluhuje dopravní trasy nadregionálního, regionálního a nižšího 

významu. Je napojeno na dálkovou autobusovou i vlakovou hromadnou dopravu. Vede přes 

něj několik cyklistických stezek. Řeka Ohře tvoří přírodní dopravní cestu (obrázek 4.3). 

 

Obrázek 4.3 Širší vztahy (podkladová mapa: https://geoportal.gov.cz a katastrální mapa) 

 

Silniční doprava 

Katastrální území Loun obsluhuje dvě silnice 1. třídy (I/7 a I/28). Významnější z nich 

je I/7, která vede kolem zastavěného území města z jihozápadu. Tvoří lounský obchvat na 

tahu z Prahy do Chomutova. Podle ÚAP (výkres záměrů) má být přestavěna na rychlostní 

silnici R7. V západní části katastrálního území je na tuto silnici napojena sjezdem I/28, 

vedoucí na sever do Mostu. 

Hlavní vnitřní dopravní síť města tvoří silnice II. a III. třídy. V jejich blízkosti se nachází 

důležité body jako autobusové nádraží, vlakové nádraží a historické centrum. Silnice 

vedoucí na sever (do Dobroměřic) přes řeku Ohři je jedinou, která propojuje pravý a levý 

břeh města.  
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Železniční doprava 

V Lounech se nachází 4 železniční stanice (Louny - železniční stanice, Louny - střed, 

Louny - město a Louny - předměstí). Hlavní a nejfrekventovanější je Louny – železniční 

stanice ve východní části města.  

 

Cyklistické stezky 

Do města vede radiální síť cyklostezek. Jejich středovým bodem je historické centrum. 

Nejvýznamnější z nich, Pooherská stezka s nadregionálním významem, vede pod označením 

č. 6 podél celého toku Ohře na území České republiky. Tedy od hranic s Německem, až do 

Litoměřic, kde se Ohře vlévá do Labe. Propojuje například tyto větší obce: Cheb, Sokolov, 

Karlovy Vary, Kadaň, Žatec, Louny a Litoměřice (Turistická mapa [online]).  

 

Vodní doprava 

Ohře sloužila v minulosti především k dopravě dřeva. Dnes ji využívají hlavně veslaři, 

kteří mají klub na levém břehu řeky naproti vodárny. Vodáci zavítají do Loun jen z řídka. 

Řeka bývá sjížděná od Chebu po Kadaň. Za vodní nádrží Nechranice řeka přestává téct, 

proto není tato část už moc vyhledávána.  
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4.1.4 Příroda 

Na severu hraničí katastrální území Loun s CHKO České středohoří, která je typická 

svým vulkanickým reliéfem. Kuželovité výběžky tvoří panoráma při pohledu z města 

rozléhajícím se na pravém břehu řeky, kde stoupá výška terénu, směrem k jihu (Roedl et al., 

2005).  

V okolí Loun se nachází několik přírodních památek, kde se vyskytují chráněné druhy 

rostlin. Nejblíže, jihovýchodně od města, je NPP Velký vrch u Vršovic a severovýchodně 

PP Blšanský chlum.    

K přírodním zajímavostem města patři vývěry minerálních podzemních vod s různým 

obsahem oxidu uhličitého. Nejvýznamějším je pramen Luna (obrázek 4.4), na který narazil 

geologický průzkum v šedesátých letech 20. století v parku nedaleko hřbitova u Rakovnické 

ulice. Je nejhlubším minerálním pramenem v České republice. Byl prohlášen za přírodní 

léčivý zdroj (Roedl et al., 2005).  

 

Obrázek 4.4 Pramen Luna s CHKO České středohoří v pozadí (foto: Gabriela Liberdová) 

 

4.1.5 Stručná historie a památky  

Louny byly založeny v polovině 13. století na dvou důležitých tepnách, řece Ohři a 

zemské cestě z Prahy do Lipska (Německo). Díky svému postavení patřily Louny mezi 

královská města. Chránily ho hradby, za kterými došlo koncem 15. století k intenzivnímu 

růstu města. Vznikaly významné stavby, z nichž byly mnohé zničeny řadou požárů, které 

Louny postihly. Nejvýznamnější z nich byly znovu vystavěny, jako například chrám sv. 

Mikuláše (Roedl et al., 2005). 

Druhý velký rozmach nastal v druhé polovině 19. století. Louny se staly rychle 

rostoucím centrem regionu. Vznikly nové podniky, vzrostl počet pracovních míst a s nimi i 

bytová krize, která byla řešena výstavbou kolonií pro bydlení (Vostřel, 2010).    
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Městské hradby 

Byly postaveny ve 13.století po prohlášení Loun městem. Opevnění tvořil příkop 

obezděný vnějšími hradbami s baštami a vnitřní hradby s parkánem. Do města vedly dvě 

brány, Pražská  a Žatecká. Při každé byl zdvihací most přes příkop a tři polookrouhlé věže 

(Štědrý, 1930).  

Pražská brána byla v 60. letech 19. století zbořena. Dochoval se jen vnější barbakán 

Žatecké brány, část pásu vnějších hradeb na severní a západní straně a dvě bašty (obrázek 

4.5). V jedné z obranných bašt je muzeum Zkamenělý les se sbírkou mineralizovaných 

kmenů stromů a větví (David, 2009). 

 

Obrázek 4.5 Městské hradby s Žateckou bránou (foto: Gabriela Liberdová) 

 

Chrám sv. Mikuláše 

Původní chrám byl postaven ve 14. století uvnitř hradeb. Roku 1517  ho zničil požár, po 

němž byl znovu vystavěn. Z původní stavby se dochovala jen věž, k níž bylo přistavěno 

trojlodí, kazatelna a křtitelna. Tato gotická stavba je dominantou města, s její výstavbou jsou 

spojována významná jména architektů, jako Benedikt Rejt nebo Kamil Hilbert (Lůžek, 

1968). 

 

Poděbradova ulice 

Byla vystavěna na konci 19. století podle plánu Kamila Hilberta. Stala se lounským 

bulvárem plným secesního a historizujícího stylu. Je zde například secesní budova 

dnešního gymnázia Václava Hlavatého, neobarokní dům Purkyňů s č.p. 637 a dům 

v neogotickém slohu s č.p. 636  (David, 2009).   
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Indukční most 

Je nejdelším protizáplavovým mostem v ČR. Byl postaven v letch 1811-1815. 

Navazuje na ocelový most přes řeku Ohři a zajišťuje dopravu přes záplavové území do 

Dobroměřic. Měří 272 m a ve výšce 6 m ho nese 40 pilířů spojených valenou klenbou o 

rozpětí 6 m (David, 2009).  

 

Kotěrova kolonie 

Je jednou ze sedmi kolonií řešících bytovou krizi v druhé polovině 19. století. Architekt 

Jan Kotěra vyprojektoval tuto kolonii s myšlenkou zahradního města, které bylo vystavěno 

v letech 1911-1913. Nachází se zde 51 objektů, tvoří je 9 různě velkých bloků, do kterých 

je začleněno 9 typů domů.  Pro kolonii je typická kombinace režného zdiva a pálených cihel. 

Většina domů má balkóny na sloupcích a před domy záhony. Tato kolonie byla v roce 1964 

prohlášena za kulturní památku (Vostřel, 2010). (Obrázek 4.6). 

 

  

Obrázek 4.6 Kotěrova kolonie (foto: Gabriela Liberdová) 
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4.2 Užší vztahy 

Podkapitola se zabývá zastavěným územím města. Člení ho podle druhu zástavby a 

vymezuje významné objekty i funkce v souvislosti k řešené stavbě. Součástí podkapitoly je 

výkres užších vztahů (obrázek 4.7 nebo v lepší kvalitě výkres v příloze), na kterém tvoří 

vyznačená vodárna střed izochron o vzdálenosti 500 m a 1 000 m.  

Výkres neřeší objekty ke stravování (s výjimkou pivovarů) a hotely z důvodu jejich 

velkého počtu. Návrh těchto funkcí do vodárny by postrádal perspektivnost.  

 

 

Obrázek 4.7 Užší vztahy (podkladová mapa: https://geoportal.gov.cz a katastrální mapa) 

 

4.2.1 Charakter zástavby 

Zastavěné území Loun je barevně rozčleněno podle převažující funkce plochy (bydlení, 

občanská vybavenost, sport a rekreace, chatařská oblast, služby a výroba). Řeka Ohře tvoří 

bariéru mezi klidnou chatařskou oblastí na levém břehu a aktivní části města na břehu 

pravém. Břehy propojují dvě lávky pro pěší a silnice III. třídy    

Uprostřed města se nachází historické centrum, které je vymezené jako plocha občanské 

vybavenosti. Oblast se stejnou funkcí obklopuje i silnici II. třídy, která vede na jih 
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k hlavnímu silničnímu tahu na Prahu. V prostoru vymezeném jako občanská vybavenost se 

nachází například nemocnice, úřady, obchodní centrum, knihovna, divadlo atd.   

Plochy s občanskou vybaveností obklopuje bydlení, za kterým jsou na periférii města 

rozsáhlé průmyslové zóny s výrobou a službami. Plochy pro sport a rekreaci leží převážně u 

řeky v návaznosti na chatařskou oblast. Výjimkou je městská sportovní hala a letní hřiště u 

vlakové stanice Střed.  

Vodárna leží ve výběžku plochy pro sport a rekreaci, který sousedí s bydlením, 

občanskou vybaveností a chatařskou oblastí.  

 

4.2.2 Vybavenost města 

Louny jsou spádovým městem pro okolní obce. Tomu odpovídá i jeho vybavenost. 

Nachází se zde stavby administrativní, kulturní, školské, pro obchod a stravování, ale taky 

různá sportovní a rekreační zařízení.  

Významné objekty a funkce jsou vyznačeny ve výkrese užších vztahů (obrázek 4.7), ze 

kterého je patrno, že vodárna leží v aktivní zóně města. Izochrona ve vzdálenosti 1 000 m 

od vodárny zahrnuje většinu významných sportovně rekreačních, kulturních i 

administrativních bodů. V izochroně do 500 m se pak nachází klub veslařů, minigolf, 

posilovna, Luna Gym s bojovými sporty, jumping, koupaliště, tenisové hřiště, amfiteátr, 

muzeum, radnice a knihovna.   

 

4.2.3 Sport a rekreace 

Louny nabízí mnoho sportovních příležitostí jak v tělocvičnách, tak i v přírodě. Ty jsou 

doplněny sítí cyklistických a pěších stezek, které vedou radiálně od historického centra. 

Všechny vyznačené druhy stezek se v zastavěném území města střetávají v ulici Žižkova 

v blízkosti vodárny (obrázek 4.7).   

 

4.2.4 Doprava 

  Louny mají zavedenou městskou autobusovou dopravu. Dvě autobusové linky dopravně 

propojují obce Lenčice, Louny, Černčice, Vršovice a Oboru.  

Nejbližší autobusová zastávka se nachází přibližně 200 m od vodárny v Žižkově ulici. 

Železniční stanice Louny-město a autobusové nádraží jsou vzdáleny 1 km (obráz 4.7). 
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4.3 Zhodnocení území města a potřeb obyvatel 

Klady města: 

 dobrá dopravní dostupnost, 

 dobrá prostupnost města pro cyklisty a pěší s návazností na okolí, 

 dobrá sportovní i rekreační vybavenost, 

 kulturně atraktivní město, 

 územím protéká řeka Ohře, 

 významné rekreační oblasti v okolí, 

 připravenost města na možný příliv obyvatel po dostavění rychlostní silnice. 

 

Zápory města: 

 záplavy, 

 klesající počet obyvatel. 

 

Město Louny je snad po všech stránkách dobře vybaveno. Jen těžko lze hledat funkci, 

která by zde vzhledem k velikosti města chyběla. Do okolních měst musí obyvatelé dojíždět 

například za vysokoškolským vzděláním (do Mostu, 25 km), které by v Lounech nebylo 

perspektivní. Další nenalezenou funkcí jsou jesličky, které město nahrazuje možností umístit 

děti do školky již od 2 let. Dále bylo zjištěno, že v Lounech není ZOO (Chomutov a Kladno, 

40 km), lasergame (Most, 25 km) nebo lezecká stěna (Jirkov a Kladno, 45 km).  
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5. AREÁL VODÁRNY Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Kapitola seznamuje s areálem vodárny. Vymezuje rozsah řešeného území, ve kterém 

jsou hledány limity, jež by mohly omezovat návrh nového funkčního využití vodárny i 

přilehlých objektů.  

 

5.1 Lokalizace vodárny 

Řešená stavba se nachází na pravém břehu řeky Ohře. Byla postavena v blízkosti 

historického centra města. Je přístupná z Pobřežní ulice sjezdem ze silnice III. třídy, která je 

jedním z hlavních městských tahů. V zastavěném území je to jediná cesta vedoucí přes řeku. 

(Obrázek 5.1). 

 

Obrázek 5.1 Lokalizace vodárny (podkladová mapa: https://geoportal.gov.cz) 

 

5.2 Vymezení řešeného území a analýza dokumentů územního plánování 

Před vytvořením návrhu bylo třeba určit, které z přilehlých pozemků patří k vodárně a 

následně zjistit, zda územní plánování nelimituje návrh znovuvyužití objektu, případně 

zahrady.  
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5.2.1 Informace z katastru nemovitostí 

Vodárna se nachází na parcele číslo (dále jen p. č.) 3030. Patří k ní přilehlé pozemky, 

zahrada o ploše 2 438 m2 na p. č. 3031/1 a 3024/164 a taky objekt na p. č. 3031/3 (obrázek 

5.2) (Katastr nemovitostí [online]).  

Všechny zmíněné parcely vlastní Barokní špitál, spol. s r. o. Jejich výměry a další 

informace z katastru nemovitostí jsou uvedeny pro lepší přehlednost v tabulce 5.1).  

 

Obrázek 5. 2 Vymezení území vodárny v katastrální mapě (podklad: katastrální mapa) 

 

Tabulka 5.1 Informace z katastru nemovitostí (zdroj dat: http://cuzk.cz) 

Parcela  

č. 

Druh pozemku Výměra 

(m2) 

Vlastnictví Další informace 

3030 
Zastavěná 

plocha a nádvoří 
304 
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Stavba technického vybavení 

(stará vodárna) s č. p. 1662 

3031/1 Zahrada 2117 ZPF, BPEJ 10710 

3031/3 
Zastavěná 

plocha a nádvoří 

35 

 
 

3024/164 
Ostatní plocha-

zeleň 
321  
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Zemědělská půdní fond (ZPF) 

Dle katastru nemovitostí patří zahrada na p. č. 3031/1 do ZPF a spadá do III. třídy 

ochrany (obrázek 5.3).  

V případě výstavby na tomto pozemku je třeba brát v potaz zákon č. 334/1992 Sb. České 

národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu. Ten rozděluje zemědělskou půdu do 

pěti ochranných tříd (I. – V.). Nejcennější půdu v  I. a II. třídě lze odejmout jen za zvláštních 

podmínek.  V ostatních třídách je možné její odejmutí na základě souhlasu orgánu ochrany 

ZPF, nebo bez souhlasu v případech uvedených v § 9, kde stojí, že není zapotřebí souhlasu 

pro umístění záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku. 

Dle § 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) lze vymezené území (areál vodárny) pokládat za stavební pozemek a 

zahradu jako jeho nezastavěnou část. ZPF tedy neomezuje výstavbu v areálu vodárny. K 

odnětí půdy by nemělo být zapotřebí ani souhlasu orgánu ZPF. 

Vyjádření, že se opravdu jedná o nezastavěnou část stavebního pozemku, vydává na 

základě písemné žádosti příslušný stavební úřad.   

Zahrada není zemědělsky využívaná. Nachází se v zastavěném území města Loun 

blízko frekventované silnice a navíc v záplavové oblasti popsané níže. Zemědělství by zde 

proto nebylo ani vhodné.   

 

Obrázek 5.3 Třídy ochrany půd (podkladová mapa: http://mapy.vumop.cz)  
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5.2.2 Informace z územního plánu (ÚP) 

Územní plán města Louny, z roku 2010 vymezuje řešené území jako plochu občanské 

vybavenosti.  Výjimku tvoří parcela č. 3024/164, vymezená jako plocha pro silniční dopravu 

(obrázek 5.4). 

Nově navržená funkce by měla patřit do občanské vybavenosti, nebo vyhovovat 

přípustným či podmíněně přípustným způsobům využití, které jsou uvedeny v textové části 

ÚP. Je možno navrhnout i jiný způsob využití. Bylo by ale třeba zažádat o změnu využití 

území v ÚP.   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.4 Výřez z územního plánu (zdroj: http://mulouny.cz) 

 

Dle textové části ÚP je využití ploch občanské vybavenosti charakterizováno 

následovně: 

 převažující účel využití - plochy a objekty s převažující funkcí občanského 

vybavení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro zařízení školské, kulturní, 

tělovýchovné, sociální, zdravotní, obchodní, stravovací, ubytovací, služby, 

veřejnou správu a plochy a objekty spojené s poskytováním turistických služeb;  

 přípustné - stavby s převažující funkcí občanského vybavení, zejména stavby pro 

péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a 

zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, sociální péči, stavby pro 

veřejné stravování, tělovýchovu, sport, parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy 

a zeleň;  

 podmínečně přípustné - stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2, stavby a 

zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící i potřebě ostatních území, 

zařízení pro nerušící výrobu sloužící jako součást výukových programů.  
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5.2.3 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Louny 

Územně analytické podklady byly vydány v roce 2014. Jsou aktuálnějším dokumentem 

oproti ÚP (2010), proto je pro zjištění případných limitů, které by mohly omezit návrh 

nového funkčního využití areálu vodárny, použito ÚAP. 

 

Výkres záměrů v území 

Z obrázku 5.5 je patrno, že se vodárna a k ní přilehlé pozemky nachází v zastavěném 

území města Loun, v blízkosti silnice III. třídy. Vymezená plocha hraničí s korytem řeky 

Ohře. Prochází přes ni koridor nejvýznamnější „Pooherské“ cyklostezky, který má propojit 

území Rokle, Žatce, Loun, Libochovic a Litoměřic. V současné době je tato cyklostezka 

v Lounech zrealizována (viz obrázek 4.3 nebo výkres širších vztahů v příloze).  

Potenciálními zákazníky budoucího záměru by tedy mohli být cyklisté.  

 

 

Obrázek 5.5 ÚAP – výřez z výkresu záměrů v území (zdroj: http://mulouny.cz) 
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Výkres problémů 

Výřez z výkresu je na obrázku 5.6. Do vyznačené plochy vodárny zasahuje jev 01, který 

značí záplavové území. Čára aktivní záplavové zóny prochází zahradou a je vyznačena 

v situačních výkresech v příloze.   

Návrh nového funkčního využití je tímto jevem limitován. Činnosti v záplavovém 

území omezuje § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně pozdějších předpisů (vodní 

zákon). 

 

Dle vodního zákona je v aktivní záplavové zóně zakázáno: 

 umísťovat, povolovat i provádět stavby s výjimkou některých vodních děl a dalších 

vybraných druhů staveb; 

 provádět terenní úpravy zhoršující odtok povrchových vod;  

 skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty;  

 zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky; 

 zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 

 

Omezení mimo aktivní zónu v záplavovém území stanovuje opatření obecné povahy ÚP 

města Loun, které v těchto podmínkách povoluje u stávajících staveb jejich změnu a 

provádění udržovacích prací.  

Co znamená změna stávající (dokončené) stavby definuje § 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Podle něj se tímto pojmem rozumí 

nástavba, přístavba a stavební úprava. Součástí návrhu proto může být rozšíření objektu, 

nesmí však zasahovat do aktivní záplavové zóny.  
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Obrázek 5.6 ÚAP – výřez z výkresu problémů (zdroj: http://mulouny.cz) 

 

Největší povodeň byla v Lounech roku 1981 s výškou vodní hladiny 578 cm. K tomuto 

číslu se nejvíce přiblížila poslední povodeň z ledna roku 2011. Tehdy hlásný profil (Louny 

– pravý břeh vodního toku Ohře, limnigraf u Loutkového divadla) zaznamenal 3. povodňový 

stupeň s vodním stavem 562 cm (Český hydrometeorologický ústav [online]). 

Povodeň z roku 2011 je zdokumentována na obrázku 5.7, kde je vidět i území vodárny. 

Je zde patrné, že se řeka rozlévá převážně na levý břeh. Řešený objekt není řekou přímo 

zasažen. Voda se drží na hranici pozemku s výjimkou východní části zahrady, která je 

zatopena. 
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Obrázek 5.7 Povodně 2011 (zdroj: Rajce.net) 

 

Výkres hodnot 

Výřez z výkresu hodnot na obrázku 5.8 ukazuje, že řešené území má tři přidělené 

hodnoty. Nachází  se zde územní systém ekologické stability (ÚSES), archeologické 

naleziště a architektonicky cenná stavba, kterou je vodárna.  

Prvky ÚSES jsou přesněji vyznačeny v koordinačním výkresu územního plánu, který 

vymezuje pouze koryto řeky Ohře, jako regionální funkční biokoridor. ÚSES tedy 

nezasahuje  do  řešeného území. Bylo by však vhodné podpořit tento významný 

krajinotvorný prvek výsadbou vhodné zeleně. 

Na území s archeologickými nálezy je třeba před zahájením zemních prací postupovat 

dle zákona č. 20/1987 Sb. České národní rady o státní památkové péči. Předmětem této práce 

je návrh, nikoliv realizace nového funkčního návrhu. Tato problematika proto není dále 

řešena.  
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Architektonicky cenné stavby, jak vyplývá z názvu, mají svojí architektonickou 

hodnotu. Ta souvisí i s historickým obdobím, ve kterém vznikly. A i když není rekonstrukce 

těchto staveb legislativně opatřena, mělo by se k nim přistupovat tak, aby jejich hodnota 

nebyla ztracena. V případě vodárny by měl být zachován funkcionalistický styl.   

 

Obrázek 5.8 ÚAP – výřez z výkresu hodnot (zdroj: http://mulouny.cz) 

 

5.2.4 Vyvozené limity 

Po prozkoumání jednotlivých limitujících prvků území je možné vyvodit tyto závěry: 

 stavební záměr limituje aktivní zóna záplavového území, ve které může dojít 

pouze k terénním úpravám nezhoršující odtokové poměry; 

 zahrada u řeky nesmí být oplocena; 

 stávající objekty je možné rozšířit přístavbou (mimo aktivní záplavovou zónu) 

nebo nástavbou; 

 na území vodárny lze postavit nový objekt (mimo aktivní záplavovou zónu); 

 rekonstrukcí vodárny by nemělo dojít k narušení její architektonické hodnoty.   
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6. STÁVAJÍCÍ STAV 

Stav objektu a přilehlých pozemků byl zjišťován na základě osobní prohlídky a 

konzultace s majitelem areálu. Půdorysy stavby poskytnul Ing. arch. Jaroslav Egert ve 

formátu dwg. Pro zpracování výkresové dokumentace stávajícího stavu objektu (viz příloha- 

půdorysy, řezy a pohledy) byly doměřeny potřebné výškové údaje stavby. 

Výkresy a fotodokumentace stávajícího stavu jsou v příloze. Text je doplněn jen 

ilustrativními obrázky.  

 

6.1 Popis vymezeného území 

Území je vymezeno v podkapitole 4.2. Zahrnuje dvě stavby a zahradu. Jeho celková 

rozloha činí 2 777 m2, z toho je 339 m2 zastavěnou plochou a 2 438 m2 zahradou.  

Oba objekty jsou situovány u hranice pozemku s Pobřežní ulicí. Z této ulice je umožněn 

i vstup bránou do areálu. Zahrada se rozprostírá směrem k řece. Má rovný terén s výjimkou 

svažité plochy u sjezdu k vodárně. Na hranici s korytem řeky se nachází sestupný svah 

zpevněný kameny. Přístup k toku umožňuje schodiště ve středové části svahu. Na zahradě 

jsou zachovány studny.     

Kolem vodárny je zpevněná plocha. Zbytek území pokrývá travní porost, s místy se 

vyskytující vzrostlou zelení. Mezi dominantní druhy patří stromy Salix alba, Alnus 

glutinosa, Picea pungens, Picea abies, Malus sylvestris a Acer campestre.  

V letním období provozuje majitel u vodárny občerstvení v přistavěném dřevěném 

stánku. K němu bylo vybudováno sociální zařízení (dřevěná bouda) a trampolíny kousek od 

vstupní brány. V sezóně jsou po zahradě rozestavěny stoly s lavičkami a v západní části je 

umístěna ohrada s ovcemi (obrázek 6.1).      

Dalo by se říct, že tato plocha je místem dvojí tváře. Při pohledu směrem k řece má ryze 

přírodní charakter, koryto toku obklopuje zeleň. Kdežto na opačné straně kazí dojem 

zástavba panelových domů, tyčících se nad vodárnou.  
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Obrázek 6.1 Situace stávajícího stavu (podkladová mapa: https://geoportal.gov.cz a katastrální mapa) 

 

6.2 Popis vodárny 

Vodárna byla postavena v roce 1936 ve funkcionalistickém stylu. Jejím autorem je Ing. 

Vladimír Chmelík. Již v roce 1948 došlo k jejímu uzavření pro nedostatečné zásobování 

města vodou. Dnes je považována za architektonicky cenný objekt (Industriální topografie 

[online]).  

Objekt je výškově i půdorysně členěn tak, že jej nelze přirovnat k jednomu 

geometrickému tvaru. Tvoří jej několik různých kvádrů a jeden válec. Rytmus oken a jejich 

gradace nad hlavní vstup společně s horizontálním členěním okapními římsy, dává jižnímu 

pohledu (z ulice) na fasádu čistý a ucelený dojem. Ostatní pohledy jsou znakem toho, že u 

funkcionalistické architektury byla upřednostňována funkce před estetikou (obrázek 6.2 

nebo v lepší kvalitě výkresy v příloze). 
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Obrázek 6.2 Pohledy 

 

Exteriér a konstrukční řešení 

Stavba je zděná s železobetonovými stropy. Plochou střechu kryjí asfaltové 

hydroizolačními pásy.  Fasáda není zateplena. Má vápenocementovou omítku, která je místy 

narušena (má rozdílné šedé odstíny). Obvodové otvorové prvky, kovová špaletová okna (s 

vnitřním a vnějším křídlem) a dřevěné dveře jsou dožilé. Stejně tak i některé klempířské 

prvky (Egert, 2008).  

  

Obrázek 6.3 Bývalá vodárna v Lounech (foto: Gabriela Liberdová) 
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Interiér a dispoziční řešení 

Do Vodárny vedou tři vstupy. Hlavní je z ulice po schodišti se dvěma rameny a zbylé 

dva po schodištích ze zahrady. K dalším dvěma vchodům byly dodatečně přistavěny 

přístavby, zděná s číslem místnosti 1.06 a dřevěný přístřešek 1.08. Tyto prostory jsou 

využity pro uskladnění dřeva, proto je v současnosti nelze považovat za vstup do objektu.  

Stavba je částečně podsklepena. Má 1. PP (obr. 6.6), 1. NP (obr. 6.4) a v některých 

částech 2. NP (obr. 6.5). Jednotlivá podlaží jsou propojena ocelovými konstrukcemi 

(schodišti a žebříky). Vstupním podlažím je 1.NP, ve výšce zhruba 1 m nad venkovním 

terénem. Tato výšková úroveň podlahy je stejná v celém objektu kromě věže, kde je stop až 

v úrovni 2.NP.  

Nadzemní část stavby o jednom podlaží se vyznačuje vysokými stropy, kolem 4 - 6 m. 

Okna v objektu sahají od parapetu 0,9 m nad podlahou téměř až ke stropu. Menší okna jsou 

jen v apendixu se studní a ve vrchní části věže. Zdi jsou omítnuty, nebo 

obloženy keramickým obkladem, který místy chybí. Vodárenská technologie byla 

odstraněna. Místy lze ale vidět zbytky elektroinstalací a různých ocelových prvků.  

 

Obrázek 6.4 Půdorys 1. NP (stávající stav), (převzato: Ing. arch. Jaroslav Egert) 
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Obrázek 6.5 Půdorys 2. NP (stávající stav), (převzato: Ing. arch. Jaroslav Egert) 

 

rázek 6.6 Půdorys 1. PP (stávající stav), (převzato: Ing. arch. Jaroslav Egert) 

  

V 1. PP (obrázek 6.6) je přístupná jen studna. Zbylé prostory, do níž vedou vstupy, jsou 

zatopeny. Stav dvou místností není zjištěn. Nevede k nim vstupní otvor z 1. NP a podle 

půdorysu nejsou ani propojeny s ostatními místnostmi v 1. PP dveřním otvorem.   
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6.3 Popis místností  

V této podkapitole jsou popsány místnosti navštívené během osobní prohlídky. Ostatní 

prostory nebyly majitelem zpřístupněny, z důvodu bezpečnosti.  

Půdorysy stávajícího stavu jsou na obrázku 6.4, 6.5 a 6.6 nebo v lepší kvalitě v příloze. 

 

Hlavní vstupní místnost (1.01) má podlouhlý obdélníkový tvar o ploše 83,9 m2.  Pilíře 

ji rozdělují na tři části o různých výškách stopu. Krajní pole mají 5 m a prostřední 6 m.   

Okna směřují do ulice a jedno do zahrady. Dveřmi jsou odtud přístupné všechny 

původní místnosti v 1. NP kromě věže a místnost 2.01 v 2. NP, do které vede točité 

schodiště.  Nachází se zde i otvor s žebříkem do 1. PP. Zdi místnosti jsou ve spodní části 

obloženy keramickým obkladem. Zbytek je omítnut, stejně tak i strop (obrázek 6.7).  

  

Obrázek 6.7 Hlavní vstupní místnost 1.01 (foto: Petr Koleňák) 

 

Snížená místnost (1.02) navazuje na vstupní místnost. Má čtvercový půdorys o ploše 16 

m2 a výšce 2,75 m. Okna do ulice i zahrady prochází až do 2. NP, kde se nachází místnost 

2.01. Strop je opatřen podhledem a zdi jsou omítnuty.      

 

Chodba (1.03) u vchodu ze zahrady má 9,5 m2 a výšku podlaží 2,75 m. Vede z ní 

schodiště do 1. PP a žebřík do věžové chodby v 2. NP. Dveřmi je přístupná místnost 1.01 a 

1.04. Okenní otvor do zahrady zakrývá plech. Zdi i strop jsou omítnuty.  
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Majitel tuto místnost využívá jako sklad ke stánku s občerstvením.  

Místnost s kazetovým stropem (1.04) má čtvercový půdorys o ploše 56,7 m2 a výšku 

stropu 4 m. Vede odtud vstup po žebříku do 1. PP a dveře do místnosti 1.01, 1.03 a 1.06. S 

místnosti 1.05 je propojena otvorem 4x2 m. Pohled z oken vede do zahrady. Do výšky 1,6 

m jsou zdi obloženy keramickým obkladem a ve zbylé části omítnuty (obrázek 6.8).  

 

Obrázek 6.8 Místnost s kazetovým stropem 1.04 (foto: Gabriela Liberdová) 

 

Místnost (1.05) je propojena otvorem 4x2m s místností 1.04. Má 25 m2 a výšku stropu 

5 m.  Je rozčleněna příčkami s prostupy. Nachází se zde troje dveře, a to do dřevěného 

přístřešku (1.08), na zahradu a do místnosti 1.01. Zdi jsou omítnuty.     

 

Technická místnost studny (1.07) se nachází v apendixu v západní části stavby. Je 

přístupná z místnosti 1.01. Skládá se z kruhu o poloměru 1,8 m a chodby, ve které je 

příčkami vymezena menší místnost. Celková plocha činí 19,7 m2.  Vede odtud otvor se 

žebříkem ke studni v 1. PP. Dvě okna jsou umístěna směrem do zahrady a jedno do ulice. 

Zdi i strop jsou omítnuty.   

 

Snížená místnost (2.01) je přístupná z 1. NP po točitém schodišti. Půdorysně kopíruje 

spodní místnost 1.02. Má výšku stropu 2,05 m a strop i zdi jsou omítnuty.  

 

Studna (0.01) v apendixu stavby je jedinou přístupnou, nezatopenou místností v 1. PP. 

Přístup k ní umožňuje otvor s žebříkem z technické místnosti nad studnou. Prostory této 

místnosti nejsou omítnuty, je vidět cihelné zdivo.  
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6.4 Napojení na inženýrské sítě 

Objekt je napojen na základní technickou infrastrukuru (vodovod, elektro). Kanalizace 

je řešena pouze pod hygienickým zařízením na zahradě, a to žumpou. Stavba není napojena 

ČOV.     

 

6.5 Zhodnocení současného stavu vodárny 

Podle majitele areálu Josefa Klesala je budova v dobrém technickém stavu. Aby však 

bylo možné znovu ji využívat, musí být vyřešeny tři zásadní problémy, a to zatopené 1. PP, 

zateplení budovy tak, aby nedošlo ke ztrátě architektonického významu a napojení objektu 

na kanalizaci (ČOV). 

Dále je třeba nahradit dožilé prvky, jako okna, dveře, klempířské prvky a vnitřní 

povrchy.  
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7. NÁVRHY 

V práci jsou vytvořeny 2 návrhy, a to podle: 

 potřeb obyvatel města, 

 přání majitele. 

 

Potřeby obyvatel města  

Pro zjištění potřeb obyvatel města, bylo provedeno zhodnocení území Loun a okolí (viz 

kapitola 3). I přes dobrou vybavenost Loun se tímto způsobem podařilo najít vhodnou funkci 

pro vodárnu, jíž se stala lezecká stěna. Na základě této myšlenky je v objektu navržena 

bouldering aréna, lezecké centrum bez jištění. Potřeba této funkce se potvrdila i při 

konzultaci se starostou města, panem Radovanem Šabatou, který konstatoval, že je po 

lezecké stěně poptávka ze strany obyvatel. Zatím však nebyly nalezeny vhodné prostory pro 

její realizaci. Navržená bouldering aréna by mohla být vhodným řešením.      

 

Přání majitele 

Přáním majitele je vytvořit z vodárny minipivovar nebo vodní svět. Protože byly 

v Lounech zjištěny hned 3 pivovary (viz obrázek 4.7 nebo výkres užších vztahů v příloze), 

tento návrh by neměl perspektivu. Naopak vodní aktivity nejsou ve městě dostatečně 

zastoupeny. V letním období je v provozu koupaliště. Dále se zde nachází plavecký bazén, 

který je však z důvodu špatného statického stavu objektu uzavřen a o jeho rekonstrukci se 

dle slov starosty jedná. Jiné centrum s vodními atrakcemi a procedurami nebylo zjištěno. 

Navržení velkého množství vodních aktivit by znamenalo výrazné zatížení vnitřního 

prostředí stavby vlhkostí, se kterou se stavba potýká již v současném stavu. Proto došlo ke 

kombinaci s dalšími, méně náročnými aktivitami pro objekt a název vodní svět byl změněn 

na wellness.   
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7.1 Bouldering aréna 

7.1.1 Seznámení s problematikou 

Název bouldering vznikl z anglického slova boulder, což česky znamená balvan. Bylo 

jim původně označováno lezení po kamenech, které se proměnilo v lezeckou disciplínu 

provozovanou i na umělých stěnách. Při bouldrování se snaží lezci přelézt obtížné lezecké 

prvky nízko nad zemí bez jištění, pod kterými bývá dopadiště s žíněnkou. Dochází při něm 

ke zlepšení silových, vytrvalostních a koordinačních schopností (Vomáčko a Boštíková, 

2003).    

 

7.1.2 Popis navrženého areálu 

 

Obrázek 7.1. Situace (bouldering aréna), (podklad: katastrální mapa) 

 

V objektu vodárny je navržena bouldering aréna, lezecké centrum s lezením bez jištění, 

které doplňuje venkovní lezecká stěna s jištěním o výšce 10 m připevněná k věži budovy. 

V letním období bude v zahradě provozováno venkovní občerstvení s posezením u řeky. 

Atrakcí pro děti se stane hřiště s vodními hrátkami v západní části zahrady, které budou 

zásobovány vodou čerpanou ze stávající studny ve vodárně.  
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Na řece vznikne sezónního přístaviště lodí (malé plovoucí molo) pro kotvení malých 

rekreačních lodí. Mimo sezónu nebo v případě povodní, bude molo vytaženo a uloženo 

mimo aktivní záplavovou zónu. Stejně tak dojde i k odklizení laviček a stolů pro občerstvení, 

a to do kůlny, která v areálu vznikne rekonstrukcí druhého objektu.      

Dále je navrženo zpevnění svahu u řeky systémem TRI-LOCK a drobné zahradní 

úpravy. Parkovací plocha, vyznačená před objektem se nachází na parcele města. Její 

realizaci by muselo město povolit (obrázek 7.1). 

 

7.1.3 Technické řešení 

Interiér 

Návrh nepočítá s využitím 1. PP. Zatopený suterén bude řešen dle návrhu podkapitoly 

7.3.1. Vstupy do 1. PP budou zachovány, pro možnost kontroly stavu vody. Dojde však 

k jejich zakrytí tak, aby nenarušovaly provoz.  

V objektu dojde k vybourání příček v místnostech 1.05, 1.07 a mezi 1.01 a 1.02/2.01, 

kde bude odstraněno i točité schodiště. Zeď mezi místnostmi 2.02 a 2.03 bude odstraněna 

jen částečně. Dále je třeba vybourat několik nových dveřních otvorů a naopak některé 

stávající zazdít. Parapety oken v místnosti 1. 04 budou sníženy na úroveň podlahy (obrázek 

7.2 a 7.3).  

Jsou navrženy nové stropní konstrukce ve východní části objektu. Ve věži bude 

vytvořeno nové (vstupní) podlaží v úrovni terénu. V 2. NP dojde k rozšíření místnosti 2.01, 

až po nejbližší pilíře. Vzniknou tři různé výškové úrovně podlaží, které budou propojeny 

schodišti (viz řez B u výkresů změn stávajícího stavu).  

Dle navržené dispozice dojde k rozmístění příček, osazení nových oken a dveří, rozvodu 

elektřiny, vody, kanalizace, úpravě vnitřních povrchů a ukotvení lezeckých stěn. 
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Obrázek 7.2 Půdorys 1. NP (změna stávajícího stavu) 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.3 Půdorys 2. NP (změna stávajícího stavu) 
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Exteriér 

Ze zahrady nebudou zachovány vstupy do objektu. Dojde zde k odstranění schodišť, 

dřevěného přístřešku 1.08 a přístavby 1.06, namísto které vznikne nová dvoupodlažní 

přístavba pro sezónní občerstvení. Schodiště v ulici Pobřežní je třeba opravit a objekt 

zateplit.  

Z druhého, menšího objektu v areálu vznikne kůlna pro uložení zahradního nábytku a 

potřebného zahradního náčiní.   

Venkovní hygienické zařízení na zahradě bude odstraněno, stejně tak i dřevěný 

občerstvovací stánek a trampolíny. V západní části zahrady vznikne hřiště pro děti s vodními 

hrátkami a u řeky sezónní přístaviště lodí.  

K věži vodárny bude ukotvena lezecká stěna. 

 

7.1.4 Dispoziční řešení  

Bouldering aréna je navržena v nadzemních podlažích vodárny.  V 1. NP (obrázek 7.4) 

se nachází toalety pro bouldering i venkovní občerstvení, recepce, lezecký prostor a dvě 

technické místnosti. V 2. NP (obrázek 7.5) je šatna, toalety a sprchy pro návštěvníky, a dále 

zázemí pro obsluhu občerstvení. 

Hlavní vstup do objektu je z východní strany, v blízkosti brány do zahrady. Jako 

únikový východ byl zachován vstup z ulice. 

Výkresy v lepší kvalitě jsou přiloženy v příloze.  
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Obrázek 7.4 Půdorys 1. NP (bouldering aréna) 

 

 

 

 

Obrázek 7.5 Půdorys 2. NP (bouldering aréna) 
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Ve spodní části věže je navrženo nové vstupní podlaží (1.08). Nachází se zde zádveří 

(1.08.1), toalety pro muže (1.08.2), toalety pro ženy (1.08.3) a toaleta pro imobilní (1.08.4). 

Tento prostor je určen jak návštěvníkům občerstvení, tak i boulderingu. Zádveří pokračuje 

k recepci schodištěm, které vyrovnává rozdílnou výšku tohoto prostoru s výškou 1. NP ve 

zbytku objektu.  

 

Recepce (1.02) navazuje na zádveří, od kterého je oddělena prosklenou příčkou. 

Obdobná příčka se nachází mezi recepcí a lezeckým prostorem. Z této místnosti vede 

schodiště tvaru L do 2. NP. V prostoru pod schodištěm je umístěn recepční pult, který může 

využít nižšího schodišťového ramene k umístění ledničky s občerstvením a uskladnění 

potřebných věcí. V rohu místnosti jsou umístěny taburety.    

Z recepce je přístupný lezecký prostor, technická místnost, zádveří a šatna s 

hygienickým zázemím v 2. NP.   

 

Lezecká místnost (1.01) navazuje na recepci. Je dlouhá, obdélníkového tvaru a má dvě 

výškové úrovně. Lezecká stěna na vnitřní nosné zdi má v přední části (u recepce) 6 m a 

v zadní části (u apendixu) 5 m. Na vyšším úseku stěny budou zajištěny dvě lezecké cesty 

s jištěním, které mohou sloužit jako naučné cesty pro začátečníky. Místo pro žíněnky je 

vymezeno v rohu místnosti u schodiště. 

Ve zdi u recepce je průchod, který vede do lezeckého prostoru 1.04. Dveře na konci 

místnosti vedou do technické místnosti v apendixu. Směrem do ulice je zachován vchod, 

jako únikový východ. 

   

Lezecká místnost (1.04) je přístupná z předchozího lezeckého prostoru otvorem 

v blízkosti recepce. Nachází se v ní lezecký převis o výšce 4 m, na který se mohou lezci 

snažit vylézt z lehu, sedu nebo ze stoje jen pomocí rukou. V prostoru u oken se mohou 

prvním lezeckým dovednostem učit děti. Je pro ně navržen umělý lezecký kámen, 

jednoduchá zídka a síť z lan. Naproti vstupu, u koutu pro nejmenší, budou umístěny žíněnky.   

Na tuto místnost navazuje další lezecký prostor 1.05. 

 

Lezecká místnost (1.05) má klopenou stěnu o výšce 5 m. Je propojena otvorem ve spodní 

části společné zdi s lezeckou místností 1.04.  
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Technická místnost (1.03) je přístupná z recepce, pro kterou zde budou uloženy zásoby 

prodávaných produktů. Může sloužit taky personálu jako šatna, pro odložení věcí a k uložení 

uklízecích prostředků.  

 

Technická místnost (1.07) se nachází v apendixu budovy. Poslouží k uložení 

vzduchotechnického zařízení.  

 

Občerstvení (1.06) je navrženo jako sezónní. Má dvě výdejní okna směrem do zahrady. 

Vedle vstupních dveří je umístěno schodiště, které vede do 2. NP se zázemím pro obsluhu. 

Prostor za schodištěm je vymezen pro skladování zásob.       

 

Šatna (2.01), společná pro muže i ženy je přístupná po schodišti z recepce. Má skříňky 

s kapacitou 28 osob a 3 převlékací kabiny. Je z ní umožněn výhled do lezeckého prostoru 

přes prosklenou příčku.  

Na šatnu navazuje hygienické zázemí.  

 

Hygienické zázemí (2.02) zahrnuje chodbu (2.02.1), toalety a koupelnu pro muže 

(2.02.2), toalety a koupelnu pro ženy. V prostoru pro ženy je navržena úklidová místnost.  

 

Zázemí občerstvení (2.03) je přístupné schodištěm z 1. NP. Vzniklý prostor poslouží 

k odložení věcí obsluhy, odpočinku apod.  

  

Obrázek 7.6 Vizualizace (bouldering aréna) 
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7.2 Wellness 

7.2.1 Seznámení s problematikou 

Slovem wellness je označován prostor, místo, kde se má člověk cítit dobře, a zároveň 

může posílit své tělo, mysl i duši. Wellness centra začaly vznikat jako reakce na veřejnou 

poptávku po lázeňských a rehabilitačních zařízeních, v nichž nabízí své služby především 

nemocným klientům. Vznikly proto prostory s regeneračními a relaxačními programy pro 

širokou veřejnost, kde může klient pečovat sám o sebe, přijmout péči terapeuta nebo být 

součástí skupiny klientů, o které terapeut pečuje. Mezi často nabízené procedury wellness 

patří pohybové aktivity ve vnitřním prostředí, přírodě nebo vodě a relaxačně-regenerační 

procedury v podobě různých druhů saun, páry, vodních koupelí, masáží apod. (Cathala, 

2007).    

 

7.2.2 Popis navrženého areálu 

 

Obrázek 7.7 Situace (wellness), (podklad: katastrální mapa) 
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V prostorách vodárny je navrženo wellness. V letním období dojde k rozšíření jeho 

provozu i do zahrady, na které budou rozmístěny lehátka a lavičky. Návštěvníkům bude 

umožněn vstup na terasu, odkud povede cesta ze šlapáků k molu, lehátkám a kašně s vodou 

čerpanou ze stávající studny v objektu. Druhý objekt v areálu poslouží jako kůlna k uložení 

zahradního nábytku, mola a potřebného zahradního náčiní.  

Východní část zahrady bude volně přístupná veřejnosti. Vznikne zde pobytová louka a 

mimo aktivní záplavovou zónu workoutové hřiště s posezením. Tuto část zahrady oddělí od 

wellness parkovací plocha a nově navržená zeleň. Další parkovací místa by mohla vzniknout 

před vodárnou, v ulici Pobřežní. Tuto parcelu však vlastní město, které by muselo jeho 

realizaci povolit.  

Dále je navrženo zpevnění svahu u řeky systémem TRI-LOCK, drobné zahradní úpravy 

(obrázek 7.7). 

 

7.2.3 Technické řešení  

Interiér 

Zatopený suterén bude řešen dle návrhu podkapitoly 7.3.1. V 1. PP (obrázek 7.8) se 

počítá jen s využitím místnosti 0.06, ve které dojde k vybourání sloupu, vybetonování 

bazénové vany a umístění potřebné bazénové technologie. Tento prostor bude zpřístupněn 

z místnosti 1.01 v 1. NP, kde dojde k rozšíření stávajícího otvoru v podlaze a osazení 

schodiště. Další vstup do suterénu bude zachován schodištěm z chodby (1.03) a otvorem 

s žebříkem v apendixu (1.07).  

 

Obrázek 7.8 Půdorys 1. PP (změna stávajícího stavu) 
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V nadzemních podlažích dojde k vybourání příček v místnosti 1.05, 1.07 a taky mezi 

1.01 a 1.02/2.01, kde bude odstraněno i točité schodiště. Zeď mezi chodbou 1.03 a věží 0.04 

nahradí překlad v potřebné výšce. Dále je třeba vybourat několik nových dveřních otvorů a 

dva okenní otvory v místnosti 1.05. Stávající dveřní otvory nevyhovující novému provozu 

budou zazděny (obrázek 7.9 a 7.10).  

Ve dvou částech objektu je navržena nová stropní konstrukce, a to ve věži v úrovni 1. 

NP a v místnosti 1.01, která bude rozdělena až po zadní pilíře na 2 podlaží. Propojení 

nadzemních podlaží zajistí nové schodiště ve tvaru U, které naváže na schodiště do suterénu 

(viz řez A u výkresů změn stávajícího stavu). 

V západní části objektu vznikne přístavba, přístupná z místnosti 1.01. Dle navržené 

dispozice dojde k rozmístění příček, osazení nových oken a dveří, rozvodu elektřiny, vody i 

kanalizace, úpravě vnitřních povrchů a zavěšení podhledů, které skryjí systém 

vzduchotechniky.   

 

 

Obrázek 7.9 Půdorys 1. NP (změna stávajícího stavu) 
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Obráezek 7.10 Půdorys 2. NP (změna stávajícího stavu) 

 

Exteriér 

Přístavba (1.06) i schodiště vedle ní budou odstraněny. Na tomto místě vznikne terasa 

s novým schodištěm, vedoucím do místnosti 1.04. Zbylé dva vstupy do objektu budou 

zachovány, dojde k opravě venkovních schodišť a zateplení objektu. 

Protože návrh nepočítá se zachováním venkovního občerstvení, bude ze zahrady 

odstraněno hygienické zázemí, dřevěný občerstvovací stánek i trampolíny.  

Z druhého, menšího objektu v areálu vznikne kůlna po uložení zahradního nábytku a 

potřebných zahradních náčiní. Ve východní části zahrady dojde k vystavění workoutového 

hřiště a na řece k umístění mola.   

 

7.2.4 Dispoziční řešení  

Wellness je navrženo v nadzemní části stavby. Hlavní vstup do objektu vede z ulice 

Pobřežní po schodišti opatřeném ploštinou pro vozíčkáře.  

V 1. NP (obrázek 7.11) se nachází recepce, zázemí návštěvníků, mokrá zóna wellness 

s bazénem vířivkami a saunou, suchá zóna wellness s prostorem pro cvičení, solnou jeskyní 

a toalety. V 2. NP (obrázek 7.12) je soukromá zóna wellness, toalety a vzduchotechnická 

místnost. Jedna místnost v 1. PP (obrázek 7.13) je navržena jako technická pro uložení 

bazénové technologie.  

Výkresy v lepší kvalitě jsou přiloženy v příloze.  
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Obrázek 7.11 Půdorys 1. NP (wellness) 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.12 Půdorys 2. NP (wellness) 
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Obrázek 7.13 Půdorys 1. PP (wellness) 
 

Ve vstupním prostoru (1.01) se nachází zádveří (1.01.1), recepce (1.01.2) a toaleta 

(1.01.3) přizpůsobená vozíčkářům. V místnosti s recepcí je vymezen prostor pro ukládání 

bot, na který navazuje vstup do šatny. Dveře v prosklené příčce na opačné straně místnosti 

vedou do suché zóny wellness. Tato příčka je taky opatřena okénkem, u kterého se mohou 

zákazníci ve wellness občerstvit nabídkou z recepce. 

 

Šatna (1.02) přístupná z recepce je společná pro muže i ženy. Má skříňky s kapacitou 

32 osob a 2 kabiny na převlékání. Vedou odtud dveře do mužských a ženských sprch. 

Hygienické zázemí (1.09) navazuje na šatnu, z níž se vstupuje do mužské (1.09.1) nebo 

ženské (1.09.2) koupelny. Obě koupelny jsou vybaveny sprchami a toaletou. Prochází se 

jimi do společné chodby (1.09.3), která vede do mokré zóny wellness. Z chodby je přístupná 

taky úklidová místnost a chodba se schodištěm do suterénu.  

 

Místnost s vířivkami a saunou (1.04) a bazén (1.05) patří do mokré zóny wellness. 

Vířivky jsou umístěny pod okny. Vede k nim schodiště, u kterého se nachází plocha k sezení 

či odložení ručníků. Druhá lavice kopíruje saunu v rohu místnosti. Součástí sauny je 

ochlazovací systém v podobě věder se studenou vodou. Bazén doplní prvky jako vodopád a 

bodové trysky.  

Z mokré zóny vede vstup na venkovní terasu nebo průchod do suché zóny wellness.  
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Suchá zóna wellness zahrnuje prostor ke cvičení (1.08) a solnou jeskyni (1.07) 

v apendixu budovy. Místnost ke cvičení je přístupná z mokré zóny nebo z recepce. V 

prosklené příčce u recepce je navrženo okénko, kde se bude moc zákazník občerstvit. Pod 

okny je pak navrženo posezení v podobě lavice a stolů. Schodiště v této místnosti propojuje 

1. NP jak s 2. NP, tak i se suterénem. Prostor pod schodištěm poslouží k uložení cvičebních 

pomůcek, jako podložek, overballů a podobně.  

Na cvičební místnost navazuje solná jeskyně a hygienické zázemí. 

 

Hygienické zázemí (1.06) je přístupné z prostoru ke cvičení. Nachází se zde chodba 

(1.06.1), toaleta pro ženy (1.06.2), toaleta pro muže (1.06.3) a úklidová místnost. 

 

Chodba (1.03) u zadního vstupu do objektu umožňuje přístup do suterénu pro kontrolu 

stavu vody v jímacích studnách.  

 

V soukromé zóně wellness (2.01) se nachází chodba (2.01.1), místnost pro personál 

(2.01.2), masážní místnost (2.01.3) a místnost se speciální koupelí (2.01.4). Zde nabízené 

procedury nebudou součástí základní nabídky wellness.  

Z chodby je přístupné taky hygienické zázemí a technická místnost vzduchotechniky.  

 

Technická místnost (2.02) slouží k uložení vzduchotechnického zařízení. 

 

Hygienické zázemí (2.03) ve vrchní části věže navazuje na soukromou zónu. Nachází se 

v něm chodba (2.03.1), toalety pro ženy (2.03.2), toalety pro muže (2.03.3) a sklad (2.03.4) 

k uskladnění koupelových přídavků a prádla.  

  

Obrázek 7.14 Vizualizace (wellness) 
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7.3 Návrh řešení vybraných problémů  

V případě realizace návrhu musí být řešeny následující problémy, se kterými se stavba 

potýká. 

 

7.3.1 Zatopený suterén 

Nejproblémovější částí objektu je zatopený suterén. Voda degraduje zdivo nejen 

v suterénu, ale i v některých místnostech 1. NP. Je třeba navrhnout řešení, které by zajistilo, 

aby voda v objektu nestála.   

 

Možná řešení 

Bylo by zapotřebí odčerpat vodu, vytvořit průchody do všech místností a zřídit 

v podlahách jímací studny, kde by se voda hromadila a byla odčerpávána. Dále je třeba 

sanovat vlhké zdivo v 1. PP i v 1. NP.  Vhodné je taky vytvořit drenážní systém pod úrovní 

podlahy v suterénu a případně zdivo tlakově injektovat. Terén kolem vodárny by měl být 

spádovaný směrem od stavby. 

Navržené řešení je jen provizorní. Má chránit před degradací a vlhnutí zdiva. Jeho cílem 

je prodloužit životnost stavby. 

 

7.3.2 Napojení na ČOV 

Splaškové odpadní vody z objektu nelze odvést spádem do splaškové kanalizace. 

Vhodným řešením je přečerpávání odpadních splaškových vod kalovými čerpadly do 

stávající kanalizační šachty u hotelu Barokní špitál (Žižkova ulice), a odtud pak veřejnou 

kanalizační sítí do centrální ČOV města Loun. Situační výkres s napojením objektu na 

inženýrské sítě je v příloze. 
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8. ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

Návrhy jsou zhodnoceny a porovnány (obrázek 8.1) na základě subjektivního pocitu 

autorky. Pro ověření úsudku bylo použito dotazníkové šetření, ve kterém obyvatelé Loun a 

okolí mohli vybrat jednu z variant návrhů, nebo sami navrhnout jiné funkční využití, kterým 

by objekt vodárny chtěli naplnit.  

   

8.1 Bouldering aréna 

Hlavní výhodou tohoto návrhu je podpoření stávající funkce, občerstvení 

provozovaného v letním období v zahradě areálu, pro něž jsou lidé zvyklí tohle místo 

navštěvovat. Nová funkce, bouldering, by zpřístupnila prostory vodárny, zatraktivnila areál 

a zajistila jeho celoroční využití.  

Návrh bouldering arény využívá proporcí místností, které vytváří ideální prostory pro 

tuto funkci. Nebylo proto třeba navrhovat velké konstrukční změny. Zásahy do konstrukce 

jsou zhodnoceny jako přiměřené.  

Zdroj vody, studna v objektu je v návrhu využita pro zásobování venkovního dětského 

hřiště s vodními hrátkami.  

Tento návrh je nenásilným a přijatelným řešením, jak využít prostory vodárny a 

zachránit objekt před chátráním. Může se stát lákadlem pro obyvatelé Loun i okolí.   

 

8.2 Wellness 

V tomto návrhu není zachováno stávající venkovní občerstvení, z důvodu nevhodnosti 

propojení s navrhovanou funkcí. Pro přilákání veřejnosti je na zahradě navrženo workoutové 

hřiště, které v letním období nebude narušovat provoz wellness.  

Umístění provozu wellness do objektu vodárny nebylo lehkým úkolem. Bylo třeba 

navrhnout větší zásahy do konstrukce a rozšířit celkovou podlahovou plochu. V případě 

realizace by bylo stěžejním bodem taky splnění hygienických, mikroklimatických a 

bezpečnostních požadavků. Konstrukce stavby musí v tomto případě vyhovovat především 

vlhkostním a teplotním požadavkům, s čímž mohou souviset její následné úpravy a změna 

vzhledu stavby. 
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Výhodou návrhu je přímý zdroj vody ze studny v objektu, případně zahrady. Ta by 

mohla být využita v případě zjištění její zdravotní nezávadnosti a dostatečné vydatnosti.   

Tento návrh je možný, avšak náročný na realizaci. Otázkou zůstává, co udělá s areálem 

vodárny uzavření občerstvení, jestli navržena funkce dokáže přilákat dostatek zákazníků, 

nebo by se z vynaloženého úsilí a financí stal po čase opět brownfield.    

 

Obrázek 8.1 Porovnání návrhů 

 

8.3 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, který z vytvořených návrhů by si obyvatelé 

Loun a okolí přáli realizovat v objektu vodárny. Dotazník obsahoval pět otázek, jimiž bylo 

u respondentů zjišťováno pohlaví, věková skupina, vzdálenost bydliště od vodárny, účel, pro 

který navštěvují areál vodárny a v poslední řadě výběr návrhu. Vzor dotazníku je přiložen 

v příloze. 

Celkem odpovědělo 151 respondentů, 56,7 % žen a 43,3 % mužů (graf 8.1).  
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Graf 8.1 Pohlaví respondenta 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti převážně ve věku 21 - 40 let (71,3 %). 

Dále odpovídali respondenti ve věku 41 - 60 let (18 %), 20 let a méně (8,7 %) a 60 let a 

více (2 %), (graf 8.2).   

 

Graf 8.2 Věková skupina  

 

Na dotazník odpovídali obyvatelé Loun i okolí. Podle vzdálenosti bydliště od vodárny 

odpovědělo 10 % respondentů bydlících do 200 m, 20 % respondentů bydlících ve 

vzdálenosti 200 - 500 m, 24 % respondentů bydlících ve vzdálenosti 500 - 1000 m, 22,7 % 

respondentů bydlících více jak 1000 m a 23,3 % respondentů nebydlících v Lounech (graf 

8.3).  



Bc. et Bc. Gabriela Liberdová: Návrh využití částečně opuštěné vodárny v Lounech 

2017  64 
 

 

Graf 8.3 Vzdálenost bydliště respondenta od vodárny 

 

Respondenti navštěvují nejčastěji areál vodárny za účelem občerstvení. Tuto odpověď 

zvolilo 85 osob z dotázaných (57 %). Návštěvnost areálu zvyšuje taky akce zvaná Lounské 

vábení, při které se lidé sdružují v zahradě (44 odpovědí, 29,5 %). Pozemky vodárny jsou 

navštěvovány i pro jiné účely, než jsou uvedeny v dotazníku (31 odpovědí, 20,8 %). Někteří 

respondenti se zde chodí koupat do řeky (11 odpovědí, 7,4 %) a rybařit (3 odpovědi, 2 %), 

(graf 8.4).     

  

Graf 8.4 Účel, pro který respondenti navštěvují areál vodárny 

 

Nejvíce respondentů, 53,6 % zvolilo návrh bouldering arény. Návrh wellness podpořilo 

jen 27,8 % dotázaných a zbylých 18,5 % vyjádřilo svůj vlastní názor na využití prostoru 

vodárny či areálu (graf 8.5).    

Mezi ostatními návrhy využití objektu vodárny bylo v dotaznících zmíněno například 

squash centrum, laser game, gym bojového umění, bar, restaurace a podobně. Většina z 

těchto funkčních využití se však už nachází v okolí vodárny, nebo nejsou uskutečnitelné 

z důvodu větších požadavků na prostor, než vodárna nabízí. Jediným, několikrát zmíněným 

návrhem bylo dětské hřiště. 
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Graf 8.5 Výběr návrhu 

 

Stěžejními otázkami dotazníku jsou účel návštěvy areálu vodárny a výběr návrhu. 

Z šetření vyplývá, že jsou lidé zvyklí navštěvovat občerstvení v zahradě. Je proto vhodné jej 

zachovat a podpořit novou atraktivní funkcí v objektu vodárny, jíž by mohla být právě 

navržená a respondenty nejčastěji volena bouldering aréna.   

 

8.4 Vybraný návrh 

Jak potvrdilo i dotazníkové šetření, vhodnějším návrhem pro objekt vodárny je 

bouldering aréna. Tento návrh preferuje více než polovina respondentů a je zároveň méně 

náročnou variantou jak po technické stránce, tak po finanční.     
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ZÁVĚR 

Řešený objekt bývalé vodárny v Lounech je architektonicky cennou stavbou. Nachází 

se v atraktivní části města a je dobře dopravně napojen. V jeho blízkosti vede jeden 

z hlavních městských silničních tahů a taky cyklistické i pěší stezky.  

Cílem práce bylo zpracovat dva návrhy funkčního využití objektu vodárny. Jedna 

varianta byla zvolena na základě provedené analýzy potřeb obyvatel města. Druhá vychází 

z požadavků majitele stavby. Protože majitel nedovolil vstup a kontrolu zatopeného 

suterénu, zaměřují se zpracované návrhy především na nadzemní část objektu. Možnosti jak 

postupovat se zatopeným suterénem jsou uvedeny v kapitole 7. Majitel stavby vlastní taky 

ostatní pozemky areálu vodárny, jež jsou brány v potaz při tvorbě návrhů. Protože se areál 

nachází v záplavovém území, bylo třeba dodržet z něj vycházející limity uvedené v kapitole 

5. 

První z návrhů, bouldering aréna vychází z potřeb obyvatel města. Je založen na 

zachování stávající funkce venkovního občerstvení, které jsou lidé zvyklí navštěvovat. 

Protože je po lezecké stěně poptávka i ze strany obyvatel, mohl by být tento návrh ideálním 

řešením. To se potvrdilo také v dotazníkovém šetření, v němž 53,9 % respondentů zvolilo 

právě tento návrh. Jeho realizací by došlo k zatraktivnění areálu vodárny.  

Druhý návrh, wellness vychází z přání majitele stavby. I když je vodních a obdobných 

aktivit v Lounech málo, navržená funkce se nezdá být pro vodárnu optimálním řešením. 

Důvodem je stavebně technická náročnost na stavbu, vyplývající z provozu. O wellness 

nebyl projeven velký zájem ani v dotazníkovém šetření, zvolilo jej 27,8 % respondentů.  

Oba návrhy byly zhodnoceny a porovnány  na základě subjektivního pocitu autorky. 

Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, jímž bylo zjištěno, kterou variantu návrhu 

preferují respondenti. Výsledky jsou popsány v kapitole 5. Vyplývá z nich, že autorka i 

obyvatelé Loun a okolí volí návrh bouldering arény.   

Lze tedy konstatovat, že vhodnějším návrhem pro objekt vodárny je bouldering aréna. 

Realizace tohoto záměru by uspokojila obyvatele města a taky zajistila návštěvnost areálu 

vodárny po celý rok.  
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