




Průvodní zpráva

Město
Švýcarské město Yverdon-les-Bains se nachází v nížině pod pohořím Jura, na břehu Neuchatelského jezera. Ve svém 
jméně má slovo lázně, ale lázeňskou atmosféru postrádá. Od ostatních švýcarských lázeňských center se velmi liší. Není 
tak silně spjato s krajinou, s přírodou s horami. Lázně se nacházejí v městské zástavbě, v parku. Lázně tedy nelákají 
své klienty na krásné výhledy, relaxaci v horách, ale na léčbu, termální prameny a naskýtá se příležitost, aby jedním 
s lákadel byla i architektura. Lázně tvoří identitu města a architektura tak ýznamné stavby by tomu měla odpovídat. 
Strukturu města bychom mohli definovat jako deku sešitou z ploch s různou hustotou a velikostí zástavby. Jednou z 
těchto  ploch je i lázeňský park, který je obklopen sídelní kaší. Město Yverdon by chtělo být městem lázeňským. Má 
léčivý termální pramen, který využívali již Římané. Chybí mu však lázně, stavba, která by důstojně naplnila kýženou 

identitu tohoto města. 

Místo
Lázeňský park byl založen mimo město Yverdon, ale postupem času se stal jeho součástí. Identitu parku tvoří krásné 
vzrostlé stromy, plochy trávníků a historické budovy lázeňského hotelu, rotundy - jídelní části hotelu a Villy Entremont. 
Nové budovy lázní a hotelu nevyhovují současným požadavkům a jejich architektura místo degraduje. Proto tyto stav-
by bouráme a stavíme lázně a hotel nový. V ploše parku pozoruji dílčí plochy. Plochu arboreta za Villou se vzácnými 
dřevinami, plochu rodinných vilek a historických staveb a dále nesourodou plochu zadního parku s lesíkem, kde se 
dnes nachází hotel a část lázní. Tyto plochy ač různé tvoří jeden silný celek uprostřed změti města. Park je nejcenně-
jším atributem území. Chci aby mé lázně s ním byly spjaty, propojeny a provázány. Chci aby park zůstal celistvý ve 
své ploše, aby se do něj otevíraly bazénové haly lázní, apartmány, vstuní haly, čekárny, ... Cítím potřebu chránit park 
před okolím, před silnicemi, před špatnou architekturou, před hlukem, před sídelní kaší. Nové lázně tak umisťuji podél 
hranice pozemku. V jižní části parku, která nemá jasnou identitu . Dům je zdí, která má tloušťku náplň, podle ní se 

rozšiřuje nebo zužuje až přejde v obyčejnou zeď - plot, uzavírající areál.  

Lázně
Struktura jdoucí po hranici pozemku v sobě ukrývá veřejné lázně, léčebné lázně, wellness a hotelové pokoje. Stejně 
jako zeď je má struktura tvořena kameny, které spojuje otevřený prostor. Návštěvník se pohybuje volným, otevřeným, 
sdíleným prostorem, kde se nacházejí bazény, čekárny, vstupní haly, tělocvičny, ... a vchází do jednotlivých kamenů, 
které jsou uzavřené, intimní, chráněné (nachází se v nich šatny, sauny, ordinace, kabiny terapií, ...). Skrz strukturu se 
naskýtají průhledy do parku i  hluboko do struktury. Do struktury se vstupuje několika vstupy jak z parku tak z vnější 
ulice. Zeď se tak nestává bariérou. Kameny jsou nosnými prvky struktury. Jejich výška odpovídá náplni prostorů. 
Kameny nesou lehkou střechu, která se vlní podle jejich výšky. Voda je nejdůležitějším prvkem lázní, je organickou 

součástí parku a vlívá se do struktury mezi kameny.

Stavění
Kameny jsou jednolité, odlité, odlité z betonu. Beton má barvu jako světlý kámen - bílo-šedo-béžovou. Má znatelnou 
texturu. Vnější konstrukce kamenů je sendvičová. Podlahy jsou stěrkové lité, o odstín tmavsí než kameny. Stejné jsou i 
dna a stěny bazénů. Voda díky tomu zíkavá na tajemnosti. Střecha je vynášena kameny. Je složena z dřevěných kastlíků, 

které se opírají o stěny kamenů. 

Tvář
Kameny jsou navenek drsné, z hrubého betonu, vevnitř je beton vybroušený a hladký. Otvory do kamenů jsou zalícovány 
s fasádou, Jsou součástí kamenů a blýskají se jako slída v kamenech. Při pohybu podél stěny se tváří jako blýskavé 
částečky kamene. Kameny hotelů se rozpadají podle denní doby, podle počtu návštěvníků, podle jejich nálady. Lodžie 
hotelu jsou zaskleny panely z barevného skla v barvě betonu kamenů. Když jsou všechny lodžie uzavřené, kameny jsou 
jednolité, aktivitou hotelových hostů ožívají a rozpadají se. Volné prostory jsou ohraničeny velkoformátovým zasklením 

v rámech, které jsou vloženy mezi kameny.

Stávající stavby
Hotel bude dále sloužit jako hotel. Ve vile se budou pořádat konference, bankety, oslavy,... Rotunda slouží restauraci, 
jídelně, baru, prostě hodování. Je v ní i kavárna se zahrádkou v parku. Domky a bytovky využívám pro ubytování 
lázeňských hostů v apartmánech. Přidávám další plochu vody pro tyto hosty. Dům nejblíže lázním je využíván pro ad-

ministrativu lázeňského areálu. 


