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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)
Jaroslava Brhelová



Lázně

Téma lázní se stalo syntézou všech pěti smyslů, všeho, co jsme se za dvouletý magisterský modul měli naučit. Jde o prolnutí všeho v jednom 
projektu.
Lázeňství patři k oblíbeným činnostem lidstva už po dlouhá staletí. Můžeme najít historické příklady z Říma, Řecka, Turecka a dalších zemí, 
kde koupeli a lázeňství bylo věnováno hodně pozornosti.

Co to znamená lázeňství. Co je to důležité. Co je naše první představa. Jaké máme pocity. Co cítíme?  

Teplo. Chlad. Mokro. Ticho, klid, zklidnění, voda, vlhko, vůně, povrchy, odrazy, ozvěny. 
To jsou základní úvodní otázky při studiu o lázeňství.

Yverdon

Švýcarské město Yverdon les Bains leží v kantonu Vaud, na břehu Neuchatelského jezera.  Yverdon je znám jako lázeňské město, v současné 
době se však tato jeho funkce pozvolna vytratila z běžného vnímání a povědomí. 
Jak vytvořit nové lázně pro město?
Jak propojit lázně s městem a obnovit jejich vztah k městu, potažmo k centru? Celý areál nyní působí odříznutě, jako ostrov, oáza sama pro 
sebe. 
Úkolem bylo vytvořit něco, co reakci vyprovokuje a od ní se potom bude odvíjet. Vytvořit silný bod pro okolí. Jedním silným zásahem nasmě-
rovat další. Dynamický pól, který vyvolá další vývoj.
Město je i v dnešní době protkané vodou. Ta je jeho potenciálem. Jezero odstoupilo. přesto je znát silná přítomnost vody ve městě. Kanály, 
potoky, jezera.
Areál lázní je jednou z mála zeleně v rámci města, měla by být veřejná nebo vytvořit uzavřený komplex, vnitřní svět?

Urbanistický koncept

Naše stavební parcela se v současné době nachází v městské zástavbě. Z historického hlediska tomu však tak nebylo. Lázně ležely mimo hlavní 
centrum města, takřka na samotě na louce. Svět uzavřený sám do sebe. Území ohraničené, odcloněné od svého okolí. Návaznost na okolí -není 
na co navazovat. Zástavba rodinných domů a blízká průmyslová zástavba.
V historickém kontextu vynikalo území lázní Yverdon především svou lukrtivností. Jednalo se o vyhlášené a často navštěvované lázně.
Historický vývoj a změny zapříčinili postupný pokles návštěvnosti daného místo. Prostory pro léčebný provoz přestaly dostačovat. Docházelo k 
postupnému nalepování a dostavování jiných budov.
Jedná se o území v území. Pro některé možná město ve městě. Uzavřené, samostatné. 
Pro náš projekt ponecháváme starou rotundu, starý hotel a vilu. Jedná se o historicky významné budovy. Staré lázně a přistavěný hotel se bou-
rají. 
Část parcely byla také „vyřiznuta“ a rozprodána soukromým vlastníkům. Tyto domky na parcele budou zahrnuty do návrhu a využity jako 
hotelové apartmány.

Architektonický koncept

Jak napojit staré na nové. Jak vytvořit lázně v parku. Lázně pro lidi.
Do jaké míry uzavírat před okolním světem, do jaké míry odclonit intimitu?
Intimita se stala klíčovém slovem návrhu. Odstupňovat intimitu pro návštěvníkem samotným řešením parku a lázní. „Srdce“ lázní tvoří pra-
men, který vyvěrá ze země. Ten je obklopen ochrannou vrstvou, která je tvořena vodou nebo samotnými domy lázní. Tato vrstva je bariérou a 
zároveň branou do srdce lázní. Všechny domy se stýkají právě v jeho středu. 
Celé lázně se stávají promenádním místem, jelikož do samotných objektů se vstupuje z obvodu. 
Dům je koncipován jako hra zdí, které vytvářejí specifické prostory a atmosféry. Prostor je spojitý, dělený pouze zdmi, které mají funkci pouze 
dělící a konstrukční nebo ve svém „jádru“ ukrývají provozní funkce, které nejsou přímo vázány na denní světlo. 
Silné vazby na okolí umožňují návštěvníkům dobrou orientaci, kde se zrovna nacházejí, zajímavé průhledy a lázeňskou atmosféru, získanou 
šerosvitem proudícím ze střechy, bílým betonem a ozvěnou všudypřítomné vody.
Pocit uzavření - otevření světů, prostorů je důležitým prvkem návrhu.
Postavit něco, co nejlépe odpoví potenciálu, který lečebný pramen má. Prostředí, které je příjemné. Prostory, které mají svůj charakter. 

Po celém areálu jsou navrženy promenádní trasy.  Voda obklopující lázně je přírodním biotopem.

Konstrukční řešení

Konstrukce stropů a střechy je vynášna předpnutými stropními betonovými deskami, vynášenými na nosných zdech.
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