
 

 



 

 



Urbanistické řešení 

Řešené území se nachází na periferii švýcarského města Yverdon u Avenue des Bains, která je hlavní 

dopravní tepnou vedoucí do centra města. Obklopuje jej nesourodá zástavba především obytného 

charakteru, na západ od pozemku leží nemocnice. 

Zástavbu na pozemku tvoří  historické budovy - Hotel des Bains (1736), rotunda (1895) a Villa 

d´Entremont (1778). Novější zástavbou je objekt lázní (1975) a přístavba hotelu (1989), které však v 

současné době neodpovídají požadavkům urbanistickým, provozním ani  technickým. V rámci 

projektu je uvažováno o zbourání těchto dvou objektů a jejich nahrazení novým komplexem lázní s 

hotelem. Podstatnou část území zabírá zeleň - park na severu pozemku a hustý listnatý les v jeho 

jižním cípu.  

Vzhledem k rozdrobené okolní zástavbě pozemku bez jakýchkoli vazeb na lázeňský areál je navrženo 

jeho vymezení vůči okolí zdí, která má v různých částech pozemku různou výšku a jasně definované 

vstupy do území. Vzniká tak uzavřený lázeňský park, do jehož jižní části je umístěn nový komplex lázní 

s hotelem. Ten definuje nové vstupy do území a vytváří nové vazby s historickými budovami i celým 

parkem. Do území je také zahrnuto několik přilehlých bytových a rodinných domů, ve kterých je 

uvažováno s kapacitním rozšířením hotelu a případným přidáním dalších funkcí, které podpoří 

lázeňský život. Parkování je řešeno po obvodu pozemku. 

 

Architektonické řešení 

 Lázeňský park je velká plocha zeleně, do které je jako další vrstva vložena plocha vody. Na ní "plují" 

tři pavilony - objekt veřejných lázní, objekt léčebných lázní a objekt hotelu. Do každého z nich je vstup 

z parku, který je vždy orientován na jinou stranu vodní plochy a vytváří  různé charaktery 

předprostorů a vazeb  na okolí. Sjednocujícím prvkem je vodní hladina, ke které se všechny objekty 

orientují.  

Vodní plocha je různými výškovými úrovněmi členěna na venkovní bazény s menšími ostrůvky 

fungujícími jako terasy. Tento vodní svět je od parku oddělen mělkou vodou a vstup do něj je možný 

pouze přes budovu veřejných lázní. Lázně se tak stávají solitérem v parku, přesto s těsnými vazbami 

na okolí.  Vnitřní bazény jsou orientovány k venkovní vodě, která tak vytváří dojem "vlití" do vnitřních 

prostorů.  

Celý systém má společnou podzemní platformu, ve které jsou šatny a technické a provozní zázemí. V 

prvních podlažích jsou vždy vstupy do objektů a bazény orientované k vodě, ve veřejných lázních dále 

kavárna s vazbou na vstupní předprostor, v léčebné části rehabilitační tělocvičny a v hotelu bar a část 

pokojů. Bazény a tělocvičny mají přímou vazbu na šatny v podzemí. Ve veřejné části je v úrovni 

převýšené bazénové haly nad vstupním prostorem a kavárnou administrativa hotelu a v nejvyšším 

podlaží wellness. Ve 2. a 3. podlaží léčebné části jsou ordinace lékařů a individuální terapie. V hotelu 

jsou nad prvmím podlaží tři patra s dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji.  

Vnitřní prostory každého objektu tvoří nosná uzavřená betonová jádra, ve kterých jsou komunikace a 

zázemí. Kolem nich se potom rozkládají jednotlivé provozy, které jsou podle účelu více či méně 

otevřené a vertikálně propojené otevřenými galeriemi.    

 



Všechny objekty umožňují pohyb handicapovaných osob.  

 

Materiálové a výtvarné řešení 

 Výběr materiálu byl proveden s ohledem na účel stavby, ideový návrh a konstrukční řešení. Obě 

hmoty jsou z betonu, v interiéru je využita i jeho pohledová funkce. Vnější plášť  objektů tvoří 

neprůhledná fasáda z profilitu, která všechny tři objekty různého účelu sjednocuje. V některých 

místech je prořezána rastrem čtvercových okenních otvorů, které umožňují průhledy ven nebo pouze 

přístup světla do vnitřních prostorů přes profilitovou vrstvu. V úrovni bazénů jsou objekty otevřeny 

většími prosklenými plochami. Přes systém fasády je tak navenek čitelné řešení vnitřních prostorů,  

vnitřní prostory naopak získávají podle potřeby různý charakter - jsou uzavřené, osvětlené denním 

světlem pronikajícím přes profilit nebo otevřené okenními otvory ven.  

 

Stavebně - technické řešení 

Založení objektu 

Na pozemku je nestabilní podloží, proto je objekt založen na masivní železobetonové základové 

desce. Vysoká hladina podzemní vody je řešena konstrukcí bílé vany.  

Konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je kombinací skeletového a stěnového ŽB systému podle charakteru 

jednotlivých prostorů. Stropní konstrukce jsou řešeny jako ŽB desky tl. min. 250 mm, v místech 

velkých rozponů (např. bazénová hala) je zatížení přenášeno předpjatými  ŽB vazníky. 

Obvodový plášť tvoří fasáda z profilitu, která je nerezovými prvky kotvena do nosné ŽB konstrukce. Za 

ní je provětrávaná vzduchová mezera a tepelná obálka budovy tvořená izolovanými ŽB nosnými 

stěnami nebo izolačním dvojsklem.  

 

  

Provozní řešení 

Objekty jsou z velké části samostatné s vlastními vstupy a provozním zázemím. Provozně propojené 

jsou pouze obslužnou chodbou v 1.PP, pohyb návštěvníků mezi nimi se odehrává v prostředí parku. 

Objekty lázní mají společné technické zázemí.  Hotel je součástí celku, který dále tvoří Hotel des Bains 

(zde je centrální administrativa hotelu), rotunda (hotelová jídelna) a bytové a rodinné domy.  

 

  

Energeticky úsporné řešení 

 

Předpokladem energeticky úsporného řešení budovy je efektivní využívání solární energie, obálka 

budovy s normou doporučenými hodnotami součinitele prostupu tepla a rekuperace tepla při řízené 

výměně vzduchu. Objekty využívají pasivní solární zisky přes prosklenou fasádu. Ochranu před 

přehříváním zajišťuje sklo s tepelnou ochranou proti slunečnímu záření "Antisol" a provětrávaná 

vzduchová mezera, která chladí obvodové konstrukce a zároveň odvádí přebytečnou vlhkost. 

Vytápění v objektech je kombinací teplovzdušného a podlahového vytápění. Zdrojem tepla je 

čerpadlo voda - voda využívající podzemní termální vodu, které bude alternativně doplněno dalším 



tepelným zdrojem. Úspor energie se dosahuje využíváním potenciálu odpadního tepla z bazénových 

odpadních vod, které jsou akumulovány. Pomocí tepelného čerpadla je z nich teplo získáváno zpět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


