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Autory architektonického řešení objektu 
jsou Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. 
Miloš Schneider a Ing. arch. Josef 
Dundáček z atelieru K4, a.s. Brno, sta-
tický a konstrukční návrh dřevěné kon-
strukce bazénové haly vypracovali Doc. 
Ing. Bohumil Straka, CSc. a Ing. Milan 
Šmak, Ph.D. Generálním dodavatelem 
stavby byla firma Stavoprogres Brno, 
spol. s r.o., dodavatelem dřevěné kon-
strukce firma Tesko (České dřevařské 

závody Praha, a.s.). Investorem bylo 
Statutární město Brno, cena stavby či-
nila 211 mil. Kč.
Komplex aquaparku je dispozičně roz-
členěn na provozní prostory, které za-
hrnují vstupní halu, šatny, plavecký 25m 
bazén, relaxační bazén s tobogánem 
a vířivkou, prostory pro doplňkové po-
hybové aktivity, jako jsou fitness, well-
ness, sauna, rehabilitační a hygienické 
zázemí a restauraci. 
Architektonické ztvárnění plaveckého 
komplexu odlišuje jednoduché kubické 
řešení provozních prostor od prostor ba-
zénových provozů. Objekt vlastní bazé-
nové haly navozuje svým tvarem ležícího 
„amorfního pásovce“. Základní objemy 
jsou materiálově a výrazově odlišeny tak, 
že vstupní a provozní objekt je opatřen 

fasádou s dřevěnými obkladovými panely 
v jednotném rastru, zatímco krycí vrstva 
střešního a stěnového pláště bazénové 
haly je z titan-zinkového plechu tmavě 
šedého zabarvení. Jižní fasáda bazéno-
vé haly je plně prosklená a je opatřena 
protisluneční ochranou – hliníkovými 
lamelami. Stěna vstupního přízemí je 
taktéž z větší části prosklená; prosklené 
pruhy zajišťující rovnoměrné přirozené 
osvětlení v hale jsou provedeny rovněž 
mezi jednotlivými segmenty haly. 

Popis dřevěné konstrukce haly

Z hlediska volby základního konstrukč-
ního materiálu vyhovovalo záměru ar-
chitektů nejlépe lepené lamelové dře-
vo. Přednosti tohoto materiálu vyplývají 

Využití lepeného lamelového dřeva 
v originální konstrukci bazénové haly v Brně Kohoutovicích

Příprava výstavby Aquaparku v Brně Kohoutovicích sahá až do roku 2002. V roce 2004 byla zpra-
cována studie na možnost přístavby krytého bazénu u základní školy, později vznikla myšlenka 
vybudovat aquapark, který v Brně chyběl. Po dvou letech výstavby – v dubnu 2010 – byl zahájen 
provoz v komplexu aquaparku, jehož hlavní součástí je bazénová hala s dřevěnou nosnou konstrukcí.
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Pohled na nosnou dřevěnou konstrukci bazénové haly
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zejména z moderní technologie výroby 
lepených prvků, umožňující navrhovat 
konstrukce velkých rozpětí a požadova-
ných geometrických tvarů. Lepené dřevo 
vykazuje rovněž vlastnosti nezbytné pro 
dlouhodobé působení konstrukce ve vlh-
kostně a teplotně náročném prostředí. 
Při návrhu dřevěné konstrukce bylo 
třeba vycházet z toho, že objekt bazé-
nové haly má nepravidelný půdorysný 
tvar (základní půdorysné rozměry jsou 
přibližně 58x38 m) a různou výškovou 
úroveň střešní plochy podle uspořádání 
jednotlivých částí (horní úroveň střechy 
je navržena ve výškových úrovních od 
+6,075 m do +9,585 m). V návaznosti 
na požadavek architektů, aby tvar kon-

strukce vystihoval představu „pásovce“, 
spočíval hlavní záměr autorů v sestavení 
konstrukce haly z devíti segmentů a na-
vazující krajní části přibližně trojúhelní-
kového půdorysu s prosklenou stěnou. 
Šířka jednotlivých segmentů byla zvole-
na 5,0 m. Každý segment působí jako 
klenbový pás, jehož součástí je lepené 
rámové žebro umístěné uprostřed klen-
bového pásu a nosná vrstva střešního 
pláště je vytvořená z OSB desek. Jedná 
se tak o ojedinělou konstrukci, která se 
odlišuje od obvyklých dřevěných kon-
strukčních systémů. 
Hlavní rámy segmentů jsou řešeny jako 
dvoukloubové se zakřiveným rámovým 
rohem, jejich rozpětí je proměnné od 

24,8 m do 34,5 m. Při volbě výšky průře-
zu rámů bylo třeba vycházet z požadav-
ků dostatečné únosnosti a tuhosti žeber 
a současně nutnosti respektovat geo-
metrický tvar stanovený architektonic-
kým řešením. Výška lepeného průřezu 
je proměnná, ve střešní poměrně ploché 
části je přibližně 1960 mm (respektive 
1500 mm u žeber menšího rozpětí), 
v rámovém rohu 2960 mm (2495 mm). 
Šířka průřezu všech žeber je konstantní 
240 mm. 
Nosná vrstva pláště je opatřená krajními 
výztužnými pásy, příčnými výztuhami a je 
podporována vaznicemi. Klenbové pásy 
jsou v oblasti patek žeber ukotveny do 
betonového soklu v úrovni podlahy haly. 

Půdorysy 1. a 2. nadzemního podlaží Aquaparku v Brně Kohoutovicích. Na obrázcích je patrné uspořádání konstrukce z 9 seg-
mentů šířky 5,0 m a krajní přibližně trojúhelníkové části s nosníky orientovanými kolmo k segmentům

Skladba nosné dřevěné konstrukce segmentů – zakřivené lepené rámy proměnné výšky, oboustranné šikmé vzpěrky, vaznice, 
paždíky. Všechny prvky jsou provedeny z lepeného lamelového dřeva
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Vzhledem k různé tuhosti žeber a z toho 
vyplývajícím odlišným hodnotám průhy-
bů v místech spojení žeber bylo nutné 
navrhnout detaily spojení na přenos od-
povídajících tlakových i tahových účin-
ků vznikajících mezi žebry. Tlakové síly 
se přenášejí dřevěnými propojovacími 
sloup ky, tahové síly ocelovými táhly, kte-
rá jsou umístěna v provrtaných otvorech 
sloupků.
Příčná a torzní stabilita štíhlých lepe-
ných rámů a jednotlivých segmentů je 
zabezpečena nosnou vrstvou střešního 
pláště vytvořenou z třískových desek 
typu OSB3 tloušťky 25 mm (v silně za-
křivené části rámového rohu je nosná 
vrstva pláště tvořena třemi OSB deska-
mi tloušťky 3x8 mm). 
Pro výrobu lepených dílců a prvků (že-
ber segmentů, vaznic a vzpěrek) bylo 
zvoleno lepené lamelové dřevo třídy pev-
nosti GL24h. Ostatní prvky byly navrže-
ny z rostlého dřeva třídy C24. Důležitým 
bodem návrhu byla volba tloušťky lamel 

lepeného průřezu. V oblasti s mírným 
zakřivením je použita tloušťka 40 mm. 
V zakřiveném rámovém rohu bylo nutné, 
s ohledem na výskyt radiálních napětí 
působících kolmo na vlákna dřeva lamel 
a výrobní možnosti, navrhnout menší 
tloušťku lamel; zvolena byla tloušťka 
22 mm. 
Jedním z nejdůležitějších problémů bylo 
navržení vhodné pozice montážních sty-
ků lepených rámů a jejich konstrukčního 
provedení. Kromě požadavků na vyho-
vující únosnost a tuhost styků bylo třeba 
respektovat možnosti výroby a transpor-
tu. Montážní styky jsou provedeny po-
mocí vložených plechů tloušťky 8 mm, 
ocelových kolíků a přesných svorníků 
průměru 24 mm. Styky jsou umístěny 
do oblasti přechodu příčle rámu do za-
křiveného rámového rohu. 
Podepření lepených rámů na betonovou 
konstrukci je pomocí ocelových čepo-
vých ložisek. Dvojstřižné čepy průměru 
80 mm jsou z oceli S355.

Návrh a realizace nových typů konstruk-
cí vždy vyžaduje vyřešení souvisejících 
teoretických problémů, které se vztahu-
jí k únosnosti, stabilitě a použitelnosti 
konstrukce a k řešení důležitých kon-
strukčních detailů. Teoretické předpo-
klady uvažované při návrhu konstrukce 
mohou být objektivněji ověřeny na zá-
kladě skutečného chování konstruk-
ce. Z toho důvodu byly na konstrukci 
osazeny geo detické značky umožňující 
měření deformací konstrukce v průbě-
hu montáže a následně v provozním 
stadiu. Zjištěné hodnoty průhybů a po-
sunů konstrukce a prokluzu v montáž-
ních stycích jsou důležitým podkladem 
pro navrhování dalších typů dřevěných 
konstrukcí. 
Ve výpočtových modelech byla uvažo-
vána interakce dřevěné konstrukce se 
spodní stavbou projevující se možným 
vodorovným posuvem v uložení dřevěné 
konstrukce na štíhlé betonové sloupy. 
Posunutí má poměrně významný vliv na 
velikost deformací a vnitřních sil v zakři-
vených segmentech. Vodorovné posu-
nutí hlavice štíhlých betonových sloupů 
bylo uváženo v rozsahu 0 až 15 mm. 
Skutečná hodnota posunutí, stejně jako 
další důležité složky přetvoření kon-
strukce, budou stanoveny po vyhodno-
cení výsledků geodetických měření. Při 
vyhodnocení vlivu možného posuvu se 
vycházelo z výsledků řešení prostoro-
vého modelu konstrukce vytvořeného 
ze dvou sousedních sekcí. Kontrolně 
byl vyšetřován i rovinný model lepeného 
rámu. Poddajnost podepření měla vliv 
na vnitřní síly a deformace rámu a byla 
rozhodující pro návrh podpůrné betono-
vé stěny. V rámci statického řešení bylo 
sestaveno více než 20 dílčích prostoro-
vých výpočtových modelů. 

Pohled na uložení zakřivených nosníků na betonové sloupy pomocí ocelového lo-
žiska s čepem. Na obrázku je patrné uspořádání svislého příčného ztužidla z trubek 
kruhového průřezu. Za prosklenou stěnou bazénové haly je vidět tobogán

Pohled na zakřivené rámové rohy žeber. 
Výška průřezu je proměnná, nejvíce do-
sahuje 2960 mm

Detail uložení zakřiveného nosníku v místě podlahy bazénové haly. Je použito če-
pové ložisko, umožňující pootočení nosníků. Přípoj mezi dřevěnou částí a ocelovou 
botkou je tvořen vloženým ocelovým plechem s opěrkou, kolíky a přesnými svorníky


