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Návrh městských lázní v Havířově z roku 1957 – pohled z vnitřní dvorové části.
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ HAVÍŘOV
V územním plánu VI. etapy výstavby města

Havířova z roku 1957 byl zahrnut zajímavý projekt
Městských lázní, který vypracoval Ing. arch. Igor
Svoboda ze Stavoprojektu Ostrava. Tyto lázně měly
být situovány v druhém obvodu v zeleném pásu IV.
čtvrti při hlavní komunikaci dnešní Národní třídy.

Budova lázní je rozvržena na tři samostatné
podlaží. V podzemní části je umístěn provoz
parních lázní, který zahrnuje čekárnu, odpočívárnu
spojenou s bufetem, průchozí šatny s kabinkami
a skřínkami, dva boxy pro pedikúru, místnost
s bazény pro teplou a studenou vodu, sprchy,
místnost pro maséry, skotská sprcha a také
lehárna. Vlastní parní lázně mají svou předsíňku
s nádrží pro ledovou vodu a ledovou sprchu,
místnost temperovaná horkým vzduchem (45-60
stupňů). Další místnost je pro přehřátý vzduch (60-
90 stupňů).
Provoz vanových lázní je přístupný z čekárny pro

parní lázně a vzhledem k tomu, že budou
obsluhovat jen spádovou oblast města, jsou
projektovány pouze čtyři vany k využití pro
léčebné koupele jako doplněk k parním lázním.
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V ostatní části podlaží je umístěno zázemí pro
strojovnu, klimatizaci, regulaci a čištění vody,
prádelna, sušárna, holič a kadeřník.

Pohled na městské lázně z čelní strany od hlavní komunikace dle
Směrného územního plánu z roku 1957.

V nadzemním podlaží je projektován provoz
plaveckého bazénu. Součástí jsou pánské a dámské
šatny, čekárna a odpočívárna s bufetem, velké
společné šatny pro návštěvy větších kolektivů. Šatna
je vyrovnávacím schodištěm spojena se sprchami,
toaletami a teplárnou. Přístup do bazénu je přes
očistné brouzdaliště ze sprchovací místnosti. Bazén
je situován uprostřed haly a má 25 metrů na délku.
Nejmenší hloubka je 90 cm a největší má 3,5 metru.
V bazénu je šest závodních drah a jako vodící pásky
je na dně vytvořena mozaika. V hluboké části jsou
pak betonové startovací bloky s čísly a skokanský
můstek vysoký 3 metry. Hala směrem k jihu má

prosklenou stěnu, kterou lze v létě celou otevřít.
Nad touto stěnou je umístěn pás okenních otvorů
zasklených sklem propouštějícím ultrafialové
paprsky. V těchto místech je vývod pro přehřátý
vzduch. Na severní straně haly je postavena tribuna,
jejíž část při běžném provozu slouží jako prostor
bufetu. Na tribuně je umístěna kabina pro reportéry
a po stranách jsou místnosti pro plavčíka, první
pomoc a sklad nářadí. Hala je osvětlena zářivkami

Legenda

PARTNEŘI ZPRAVODAJE
Návrh nadzemní části lázní s plaveckým bazénem.

Mezipatro bylo určeno pro hlavní vstup do lázní
a jako spojovací část do podzemního a nadzemního
podlaží. Byla zde umístěna také jídelna bufetu.
Finanční náklady zařízení se vyšplhaly na něco

přes sedm miliónů korun a kapacita návštěvníků je
přibližně 300 návštěvníků. Lázně nakonec bohužel
nebyly realizovány. (Autor článku: Kamil Křenek)

se studeným světlem. Stěny haly mají keramický
obklad, podlaha je opatřena zdrsněnou kameninou.

Projektový výkres umístění městských lázní v Havířově. 1957.

Letecký pohled na místo plánovaných lázní. Jedinou památkou na
tuto neuskutečněnou realizaci bylo dlouho označení ulice Lázeňská.

Vizualizace městských lázní dle
projektu architekta Igora Svobody.


