
Diplomová práce se zabývá otázkou, zda 
a jak je možné soudobou formou vstupovat do 
kontextu centra jednoho z nejprestižnějších 
lázeňských měst v Evropě. Jakým způsobem 
vhodně zacházet s jemností dekoru okolních sta-
veb, jenž jsou jednou z největších dochovaných 
kolekcí tohoto typu architektury na světě a zda-li 
je vůbec možné dnes současným způsobem na-
podobovat historickou architekturu bez zápachu 
postmoderny a historismu.
 
Návrh se zabývá doplněním čelní strany bloku 
Mírového náměstí a jeho okolí v centru Marián-
ských Lázní. Navrhovaný objekt nových měst-
ských lázní se nachází na prázdné parcele 
po vyhořelém hotelu Rozkvět.
Objekt má sloužit jako standardní součást ob-
čanské vybavenosti lázeňského města 
a je primárně určen pro místní obyvatele. 

Čelo bloku, zakončení náměstí. Ikonická stavba 
na důležitém místě. Dnes jizva na tváři města. 
Původní parcelu po objektu Rozkvět doplňuji 
hmotou o jedno patro převyšující okolní stavby 
střešní kolonádou, čímž pozici domu ještě více 
utvrzuji a přidávám ji na významu.

Nový objekt se skládá ze dvou částí. Vstupní nad-
zemní objekt lázní a podzemní část rozprostí-
rající se pod povrchem přilehlého náměstí. Tyto 
části jsou vzájemně propojeny atriem.

V práci se zabývám spojením  klasické 
antické typologie římských lázní a moderních 
balneo provozů v jeden funkční celek.

Dům samotný je vstupním branou do lázní. První 
nadzemní podlaží s kavárnou se otevírá jihozá-
padním směrem a propojuje stavbu s náměstím. 
Nad kavárnou se nachází administrativní zázemí, 
v dalších podlažích pak ordinace lékařů, veřejná 
tělocvična a suché lázeňské provozy jako masáže 
nebo fyzioterapie. Poslední podlaží střechy slou-
ží jako pochozí sluneční terasa s barem 
a sezónně funguje jako odpočinkové místo 
s výhledem do okolí.

Suché provozy nadzemního objektu jsou 
koncipovány formou procedurálních kabin 
obsahujících vždy malou převlékárnu, sprchu 
a odpočinkový prostor po proceduře. Lázně lze 
tedy užívat jak při dlouhodobějších zdravotních 
obtížích, tak pouze jako wellness, pokud 
návštěvník nechce v objektu trávit delší čas.

„Římské lázně“  v podzemí jsou komponovány 
jako soustava za sebou jdoucích malých chrámů, 
archetypálních prostorů inspirovaných antickou 
typologií. S návazností i formou prostorů pra-
cuji volně a za pomocí různých typů zastřešení 
a propouštěním přirozeného světla do podzemí 
dosahuji pokaždé trochu jiné prostorové atmo-
sféry.
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