


 

 

 



Průvodní zpráva 

Urbanistické souvislosti 

 Parcela se nachází ve švýcarském Yverdonu. Na pozemku se v současné době 

nachází lázeňský areál tvořený historickými budovami různého stáří. V rámci školní 

práce zachováváme v území pouze ty nejhodnotnější z nich. A to nejstarší Hotel des 

Bais, dále villu d’Entremont a také Rotundu.  

 Z historických map vyplývá, že lázeňský areál a centrum města vznikali odděleně. Je 

to logické, protože termální lázně byly zakládány u pramenů. V historickém kontextu 

jde tedy o dvě různá prostředí. Dnes je tomu podobně, okolí místa je tvořeno 

nesourodou směsicí zástavby rodinných domů na jedné straně a velkým areálem 

nemocnice na straně druhé. Okolí a lázeňský areál jsou pro mě dva různé světy. 

Komplex lázní ve mě tak příjemný pocit nezanechal. Urbanistické řešení lázní i hotelu 

je nejednoznačné. Chybí mezi nimi provázanost, kterou bohužel nezachrání ani 

skleněná chodba spojující oba provozy. Podoba hlavní budovy s bazény a lázněmi je 

slepenec různých provozů, které byly postupně přistavovány, kvůli malé kapacitě lázní. 

 

Koncepční řešení 

Město a lázně se historicky vyvíjely odděleně. Město se postupně rozrůstalo a areál 

lázni vrostl do struktury města. Návaznost místa na jeho okolí však není téměř žádná. 

Pozemek tvoří izolovaný svět uzavřený sám do sebe. Při návrhu lázní jsem se snažil 

vytvořil stavbu, které by byla právě taková - vytvářela by svůj vlastní svět.  Proto jsem 

provozy wellness, léčení a rehabilitace umístil do horních pater plovoucí krychle, a tak 

zajistil potřebné soukromí návštěvníkům těchto provozů.  Veřejné bazény s termální 

vodou jsou v parteru, ale jsou obklopeny vodí plochou a otáčí se směrem do lesa.  

Lázně = voda, očista, rituál, intimní zážitek. 

 

Na pozemku jsou historické budovy, které zůstaly zachovány. Rotunda v současnosti 

slouží jako lázeňský hotel. Ten však kapacitně nedostačuje, a proto je nutné jej rozšířit.  

Dvě plochy zeleně, které celý pozemek obklopují, jsou spojeny navrženou vodní 

plochou s budovou lázní. Vytvoří tak Bod, Místo, Atmosféru.  

 

 Lázně jsou pro mě neodmyslitelně spojeny s vodou. Místem, ke kterému voda patří 

jsou Benátky. Ty jsou specifické právě tím, že zde není země, ze které by město mohlo 

vyrůst. Neexistence země Benátkám propůjčuje jejich kouzlo a zvláštní atmosféru. Ve 

svém návrhu jsem se snažil docílit podobné plynoucí a zvláštní atmosféry, a proto 

jsem objem lázní obklopil vodou. Ne však zcela. Vstupní část je přístupná po souši. 



Právě vstup je také místem, které pevně kotví objem lázní na své místo. Tak jako 

kotelní lano, které drží loď v přístavu.   

Dispoziční  a konstrukční řešení 

Jedná se o termální léčebné lázně, s několika různými provozy. Veřejné lázně, wellness 

a léčebné procedury jako je fyzioterapie, elektroterapie a jiné. Konceptem mého domu 

je vytvořit bod v parku. Nezablokovávat jeho území. Proto jsem všechny tyto provozy 

umístil nad sebe do kompaktní krychle. V přízemí se nachází veřejné lázně s bazény na 

terénu. V patrech nad veřejnými lázněmi jsou pak rehabilitace a posilovny, dále pak 

svět saun a masáží. V posledním patře jsou rehabilitační masáže. 

Konstrukčně je dům nesen pomocí nosných jader a nosných stěn. Mezi nimi jsou pak 

volné prostory lázní. Členěné nebo uzavřené podle aktuální potřeby. V jádrech se 

nachází zázemím, wc a sklady. Dům se směrem nahoru otvírá více světlu pomocí 

teras a atrií. 

 

 


