
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průvodní zpráva 

Urbanistické souvislosti 

Řešené území lázní se nachází na okraji města Yverdon –les-Bains. Město má několik 

výrazných urbanistických prvků. Historické centrum, vlakové nádraží s železnicí, která tvoří ve 

městě bariéru. Tuto bariéru protínají vodní kanály, které prochází celým městem a končí u 

nejvýznamnějšího prvku, kterým je Neuchatelské jezero. Samotné město je ale od jezera 

mírně odsunuto. V současné době je tendence město s jezerem spojit. 

Naše parcela leží tedy na okraji města v hodně různorodé zástavbě. Mísí se zde všechny 

druhy bydlení a území je neurčité. Nynější funkce lázní na to samozřejmě doplácí. Jedním 

z našich úkolů bylo pracovat i s tímto problémem a reagovat na to. 

Architektonické řešení 

Současná budova lázní nevyhovuje dnešním požadavkům a architektonicky také není kvalitní. 

Naše zadání počítá se zbouráním této budovy. Dále pracujeme jen s historickými budovami a 

parkem. 

Mé architektonické řešení vyšlo z jednoduchého konceptu, kterým je „bod“ Stavím lázně do 

výšky. Lázním dávám měřítko jak celé parcely, tak i města. Na solitérní výškovou budovu 

navazuji horizontální podestou, kde umisťuji největší bazény. Tyto bazény pronikají do parku, 

který je v těchto místech vzrostlý.  

Výraz budovy určuje její nosná struktura. Tato struktura je založena na třech nosných 

vnitřních jádrech a nosných sloupů v obvodovém plášti. Poloha jader není náhodná. Mezi 

sebou vytváří prostory, které svou důležitostí a velikostí reagují na směry, do kterých se 

otvírají. Dominantní je zde výhled na jezero a centrum města. Propojení lázní a jezera je 

důležitá část mého konceptu. 

Dispoziční a funkční řešení 

Dům je rozdělen na tři hlavní části. Část veřejných lázní s bazény, wellness a léčebnou část. 

Každou z těchto částí sjednocuje jeden převýšený centrální prostor, kolem kterého se daná 

funkce odehrává. Snažil jsem se daný prostor zpřehlednit a usnadnit orientaci. Důležitým 

prvkem lázní jsou šatny, kde se člověk zbavuje studu. Šatny jsem umístil do prostoru 

veřejných bazénů s přímou návazností na další část domu. Toto umístění umožňuje využívat 

šatny jako centrální prostor pro větší část domu bez toho, aby návštěvník ztratil orientaci. 

Dalším důležitým prvkem je střecha. Střechu zde vnímám jako spojení s nebem. 

Transparentnost celého domu umožňuje návštěvníkovi neustálý kontakt s exteriérem. Na 

střeše je to ale přesně opačně.  

 



Materiálové řešení  

Materiál domu vyšel z jeho nosné struktury, kterou je beton. Beton je doplněn o sklo a 

mobilní interiérové příčky z kompaktních desek. (Možná barevná řešení kompaktních desek) 

Konstrukční řešení 

Nosnou kostru tvoří tři betonové jádra a obvodové sloupy. Obvodové sloupy jsou subtilní. 

Subtilnosti jsem docílil přijatelnými rozpony mezi sloupy a ocelobetonovou spřaženou 

konstrukcí těchto sloupů. Tyto vertikální nosné prvky nesou křížem armované železobetonové 

desky. Veškeré příčky jsou tvořeny sklem v různých odstínech, ale převážně kompaktními 

deskami.  

Hustota nosné konstrukce zajišťuje spolupůsobení jednotlivých prvků systému. Stavba je 

založena na pilotách. Dle hloubky nosného podloží budou piloty buď opřené anebo plovoucí. 

Energetické řešení návrhu 

Dům je vytápěn kombinovaným systémem sálavého podlahového vytápění a větrání 

s rekuperací. Energie je také získávána z tepelných čerpadel umístěných v pilotách. Vnitřní 

klima pomáhá zajišťovat dvojitá transparentní provětrávaná fasáda. Stínění je zajištěno 

pomocí skla s ochranou proti slunečnímu záření a druhou variantou jsou posuvné stínící 

žaluzie (v menších prostorách domu) 

 


