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Cieľom stavebného zámeru rozšíre-
nia krytého kúpaliska v Burghausene
bolo, aby poskytol návštevníkom atrak-
tívnu ponuku pre využitie voľného času.
Zariadenie ponúka nielen zážitok
z kúpeľa a wellness, ale aj z vonkajšej
sauny vybudovanej v podzemí priľahlé-

ho kopca. K veľkorysému vizuálnemu
zážitku patrí aj prírodný kameň použitý
na obklady – bridlica z oblasti Lothar-
heil vo Frankenwalde a brazílsky kre-
menec. Všetky materiály použité pre
bazény a ich okolie už z diaľky zabez-
pečujú kvalitatívne vysoko hodnotné
stvárnenie podlahy a stien a vytvárajú
atmosféru pohody a spokojnosti.

Architektonicko-dispozičné 
riešenie

Novovybudovaná, pristavaná jedno-
podlažná krytá plaváreň nadväzuje na
existujúce kryté kúpele Georg-Mies-
gang v Burghausene. Východne leží
vstupná zóna s reštauráciou a kuchy-
ňou, s možnosťou prístupu naboso.
Nová budova plavárne poskytuje pries-
tor ako pre rodičov tak aj deti. Pre men-
šie deti je určený bazén s hĺbkou vody
40 cm, ako aj blízky privykací bazén.

Pre väčšie deti - bazén s atrakciami
s hĺbkou vody od 40 cm do 135 cm. 

Neoddeliteľnou súčasťou vybavenia
plavárne sú aj plochy vyčlenené pre
ležadlá, priestory wellness, sprchy
a kabína plavčíka. Parný kúpeľ sa
nachádza na severnej pozdĺžnej fasáde.

Tri navzájom zasunuté okrúhle stavby
sú dvojpodlažné; v hornom podlaží sa
nachádzajú odpočinkové priestory a bal-
kóny. V saunovej hale je priestor vyčle-
nený pre 2 saunovacie kabínky, 1 ponor-
nému / ochladzovaciemu bazénu, kozu-
bu a bistru. Architekti nezabudli ani na
prezliekarne a sanitárne zariadenia. 

Veľkolepá záhradná sauna, s jednou
fínskou blokovou saunou, nadväzuje na
okolitý vonkajší priestor už spomenutou
saunou v podzemí a na malebné prírod-
né jazierko na kúpanie. Sauny sú sprí-
stupnené drevenými lávkami a spevne-
nými cestami, všade sú plochy s ležad-

Nemecké mestečko Burghausen, je typickým malebným bavorským sídlom so stredovekým
hradom na jeho návrší. Pre fanúšikov futbalu nie je toto mesto neznáme, kedže je sídlom
jedného z najväčších klubov v krajine. Mesto je aj cieľom pre milovníkov vody, wellness
a saunovania kedže sa tu nachádza krytá plaváreň Georg-Miesgang. A práve túto plaváreň
prednedávnom rozširovali o prístavbu.

lami na odpočinok. Vďaka bezprostred-
nému prepojeniu na otvorené kúpalisko
je možné využívať saunovacie priestran-
stvo aj počas letnej prevádzky.

Materiálové a konštrukčné riešenie
Druhy obkladových kameňov mali

architekti vopred stanovené; obec Burg-

hausen si dala pri kremenci podmien-
ku na 30 % podiel žltej farby, v skutoč-
nosti je ale oveľa vyšší. Okolo 1 500 m2

brazílskeho kremenca v žlto-hnedej
farebnosti tak poskytuje príjemnú atmo-
sféru. V kontraste k tomu bola použitá
pre sedacie bloky v plavárni a v saune
a čiastočne aj ako obklad steny bridlica
z Lotharheilu vo Frankenwalde v obje-
me cca 100 m3. Kremenec bol ukladaný
v pruhoch rozličnej šírky, aby sa jeho
kladenie prispôsobilo pôdorysu objek-
tu s mnohými kruhovými výrezmi
a obkladu stupňov na dvoch točitých
schodištiach. Na veľkých plochách sa
jeho živá farebnosť uplatnila obzvlášť
prirodzene.

Špeciálne opatrenia
Obklady v plavárňach sú spravidla

vystavené trvalému zaťaženiu vlhkosťou.
Nielen kameň, ale aj podkladové a tes-
niace materiály musia byť zosúladené
s týmito podmienkami. Smernice
o čistení verejných kúpalísk predpisuje
striedavé čistenie alkalickými a kyslými
čistiacimi roztokmi, ako aj dennú dezin-
fekciu, ktorej musí vzdorovať ako polo-
žený obkladový prírodný kameň tak aj
jeho škárovanie. K tomu sa pripája
(v bazénoch a v oblasti okrajov bazé-

nov) aj mechanické zaťaženie počas
kúpeľnej prevádzky. Opísané vplyvy si
preto vyžadujú mimoriadnu pozornosť
z hľadiska priľnavosti bokov škár. Tie
sa preto musia vypĺňať len s dobre
adhéznym, mechanicky vysokozaťaži-
teľným materiálom, odolným aj proti
vplyvom čistiacich prostriedkov.

Dilatačné škáry pri bazéne v Burg-
hausene (v dĺžke cca 2 500 m), ktoré
ohraničujú polia, napojenia stien a spo-
jovacie škáry museli byť z tohto dôvodu
vyplnené fungicídnym, elastickým tes-
niacim materiálom, odolným aj proti
pôsobeniu plesňotvorných húb. Silikón
použitý na tomto bazéne je určený pre
prírodný kameň a vhodný je aj pre tes-
nenie a škárovanie kremenca a ostatné
prírodné kamene (ako napr. mramor,
pieskovec, granit, rula, porfýr atď.). Tiež
je určený pre škárovanie pod vodou,
pri bazénoch z prírodného kameňa.
Tmel bol vhodne farebne zosúladený
s použitým prírodným obkladom.
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