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Inspirace

Mluvit beze slov 
porozumět nevyřčenému 

číst nepsané
vnímat neodkryté.

Nekonečný boj 
nekončený hon 

nekonečno otázek 
tisíc odpovědí

a přitom žádná.

Poesie v architektuře je

lehký poryv větru.
zvuk kapky dopadající na kámen. 

slabá ozvěna.
klapot bot po podlaze.

vůně dřeva.
příchuť vánku.

vůně jehličí
šum větru 

praskání větviček 
zurčení potůčku.

Poesie nás osvobozuje z tělesných schránek a nechává nás létat. .

Člověk se jí naprosto otevře a už není jenom člověkem.

(úryvek z textu Poesie v architektuře)

Švýcarsko leží v nitru Evropy, obklopené 
Alpským pohořím a vyplněné sladkovodním 

vodními plošinam.

V kantonu Vaud se nachází dvě velká slad-
kovodní jezera - Ženevské a Neuchatelské.
Celé území je protkané říčkami a kanály.

Analýza spádové oblasti Yverdonských 
lázní.

Dojíždět do lázní budou lidé především pro 
lázně samotné.
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Hodnoty území

Koncept

Umístění

umístění lázní

systém stavění

přístupy, příjezdy

PROZDĚLENÍ LÁZNÍ NA 3 HMOTY DLE FUNKCÍ 
    lázně „objímají“ pramen, vřídlo
    to co je spojuje je „srdce“ lázní - voda, léčení, relaxace - voda se 
     rozlívá dovnitř  do budov
    prostory se přelévají, žádný se nestává dominantní, každý 
     má svůj charakter

VODA  nepoddajná, volné fluidní tvary, neuvězněná do pravých úhlů 

VCHODY  umístěny vždy z vnějšku, od hranice parcely - možnost zajet autem ke vchodu
        promenáda, procházka po „obvodu“ lázní, lázně v parku
        lázně se otáčejí dovnitř do sebe - s okolím jsou však pevně spjaty
        

PARKOVÁNÍ  možnost parkování po téměř celém obvodu parcely - přímá vazby na vstupy
  větší parkoviště v prostoru bývalých lázní

BUDOVY  racionální, přímé, jasně definované
        hra zdí, nadělování prostoru
        objevování prostorů, atmosfér
        zázemí „ukryto“ v tloušťce zdí
        spojitý prostor proplouvající celý domem, volnost pohybu
        možnost většího propojení interiéru s exteriérem, souše s vodou

ROZMÍSTĚNÍ, PŘIŘAZENÍ FUNKCÍ 
    

veřejné lázně + wellnessarboretum

prostor vstupu 
do hotelů a vily

les, lázně, zrca-
dlící se na vodní 
hladině

parkování, 
vysázení nových 
stromů

srdce lázní

hotel - vytváří kontakt s 
historickými budovami

technické zázemí pod 
venkovními bazény

léčebné lázně

I.
II. II.

III.

strategie PRAMEN epicentrum, vřídlo, voda se rozlévá dál VRSTVY SOUKROMÍ odstupňování, hranice intimity udává voda sama

I.
II.

III.
IV.

I. INTIMITA srdce lázní, léče-
ní, koupání, relaxace

II. FILTR hranice tvořená 
vodou/domy

III. AREÁL cítím, že jsem v 
šiřším komplexu

IV. MĚSTO
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Půdorys 1NP 1:200





Půdorys 2NP 1:200

Půdorys Hotel 3NP 1:200

Půdorys 1PP 1:500
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Půdorys Hotel 3NP 1:200

Půdorys 1PP 1:500
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-EXTENZIVNÍ ZELEŇ
-SUBSTRÁT 120 mm
-NOPOVÁ FOLIE 10 mm
-SEPARAČNÍ VRSTVA 1 mm
-POVLAKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 2 mm
-TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA 300 mm
-PAROTĚSNÁ FOLIE
-PŘEDEPJATÝ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL 400 mm

-STĚRKA 20 mm
-BETONOVÁ MAZANINA 30 mm
-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 200 mm
-PĚNOVÉ SKLO 150 mm
-HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 2 mm
-SEPARAČNÍ FOLIE 1 mm
-PODKLADNÍ BETON 100 mm
-ZHUTNĚLÝ PODSYP 200 mm
-PŮVODNÍ TERÉN

-VODĚODOLNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 20 mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR
-VODOSTAVEBNÍ BETON 300 mm
-BETONOVÁ STĚNA 450 mm
-VODOSTAVEBNÍ BETON 300 mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR
-VODĚODOLNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA 20 mm

Detail fasády 1:20


