




PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Úvod 

Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera 
Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl 
jako město s termálním pramenem využíván již starými Římany. 

Urbanistické souvislosti 

Vývoj města a lázní probíhal od počátku oddělené: město se utvářelo kolem hradu, 
zatímco lázně byly vázány na termální pramen. Postupem času se ovšem město 
rozrůstalo, až byl lázeňský soubor pozřen nejasnou a nečitelnou zástavbou vesměs 
rodinných domů a městských vil. I v současné době si však místo do jisté míry drží svůj 
lázeňský charakter – je to především díky hodnotným stávajícím historickým stavbám 
(původní hotel, rotunda – restaurace a vila D’Entremont) a přítomnosti vzrostlého 
parku. Nevyhovující stávající budovy lázní a nového hotelu budou zbourány, historické 
budovy zachovány, do území je navíc začleněn soubor rodinných a bytových domů, které 
logicky náleží pozemku, na kterém se lázeňský soubor rozkládá. 

Současná struktura města v okolí lázní neumožnila adekvátně analogicky reagovat, 
návrh proto vychází z principu vytvoření silného charakteru místa, které bude vázat 
okolí na sebe, ne naopak. Nové lázně mají vyrůstat „zevnitř“ území, mají být samozřejmé 
ve svém výrazu, mají regulovat stávající i nově nastalou situaci a mají být v pozitivním 
slova smyslu výrazným gestem, které je svým měřítkem adekvátní významu lázní nejen 
v samotném Yverdonu, ale i v celém širším regionu. Nové lázně mají navrátit Yverdonu 
jeho zašlou slávu. 

Architektonické řešení 

Je vystavěn nový prvek v území – promenáda. Ta jako pevná a jasná linie spojuje dva 
parky lázeňského areálu, vnáší do místa nové měřítko odpovídající výjimečnosti 
lázeňství a váže na sebe samotné objekty lázní: budovu veřejných lázní a wellness, 
budovu léčebných lázní, platformu venkovních bazénů, nový lázeňský hotel a 
v neposlední řadě také stávající objekty – rotundu, původní lázeňský hotel, vilu 
D’Entremont a soubor rodinných a bytových domků. Promenáda je páteří celého území, 
usnadňuje orientaci v něm, ustanovuje chybějící řád v území, dotváří lázeňský charakter 
místa a po celé své délce nabízí různé druhy prostorů a situací. 



Dispoziční řešení 

Nově stavěné objekty jsou řešeny jako domy se dvorem – atriem. To tvoří středobod 
každého z domů, komunikační uzel a prvek, který reguluje fungování domu. Vstup do 
každého domu, potažmo dvora, může být chápán jako motiv ponoření se, jako snaha o 
odstřihnutí se od okolního světa, touha zažít intimní svět lázní. Každý ze tří nových 
objektů je odlišný svou funkcí i utvářením vnitřních prostorů, prvek dvora je ovšem 
vždy stejný – rozměrově, formálně i rolí, kterou hraje v užívání domu. 

Každý z objektů má svou funkci. První objekt pojímá provozy veřejných lázní a 
wellness. S dalším objektem, jenž plní funkci léčebných lázní, je propojen jednak 
vývšenou platformou s bazény, jednak podzemním koridorem. Poslední nové stavěný 
objekt je hotel, který navyšuje kapacitu původního historického objektu. Historická 
rotunda nadále funguje jako restaurace, Vila D’Entremont slouží jako konferenční 
centrum a stavby pro bydlení, které se nachází v severozápadní části parcely, si jednak 
ponechávají svou obytnou, potažmo ubytovací funkci (protože zčásti nabízí další typ 
přechodného ubytování) a jednak nově pojímají funkci administrativy lázní. 

Materiálové řešení 

Protože jednotlivé domy mají vzbuzovat pocit stálosti, solidnosti a pevnosti, jsou 
stavěny z betonu. Fasáda je řešena jako sendvičová konstrukce nosný beton – izolace – 
pohledový beton, přičemž tento je probarven do bíla. S materiálovým pojetím souvisí 
utváření fasády: jednotlivá otevření nejsou chápána jako okna, nýbrž jako otvory 
vyřezané ve hmotě. Střídá se motiv zasklení lícujícího s fasádou a zasklení hluboko 
zapuštěného. Interiéry si zachovávají bílý abstraktní charakter, jedinou výjimkou 
v tomto uspořádání je atrium. To je vydlážděno travertinem, který svou zemitostí a 
tvrdostí tvoří protějšek otevřenému nebi. Fasády atria jsou tvořeny velkoformátovým 
posuvným zasklením, které lze v letních měsících otevřít a které předstupuje před líce 
sloupů, čímž je docíleno odhmotnění nosné konstrukce. Jediné, co je tedy vnímáno, je 
nebe na jedné straně a na druhé zem a voda v atriovém bazénu. 

Konstrukční řešení 

Nosná konstrukce je železobetonová monolitická, jako kombinace skeletového a 
stěnového systému. Stropy jsou řešeny jako obousměrně vyztužené hladké desky. Kde je 
potřeba překlenout větší rozpony, je využito betonových vazníků. Při konstrukci bazénů 
je použit vodostavební beton. 



Energetické řešení 

Objekty jsou navrženy v souladu se zásadami nízkoenergetického stavění. Zelené 
extenzivní střechy slouží k hospodárnému využití srážkové vody.  

 

 


	2015-05-15-11-12-23-01
	2015-05-15-11-12-43-01
	pruvodni zprava kolman

