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ZADÁNÍ



NOVÉ LÁZNĚ V PRAZE
Kvalitní, komplexní a dostupné lázně v Praze dosud nenajdeme. Pro město takového formátu Kvalitní, komplexní a dostupné lázně v Praze dosud nenajdeme. Pro město takového formátu 
by přitom byly bezpochyby velkým přínosem. Lázeňské procedury umožňují účinně pomáhat s 
léčbou a prevencí širokého spektra civilizačních chorob a mnoha jiných nemocí. Dnešní balne-
ologie se v léčebných prostředcích neomezuje jen na přírodní léčivé zdroje, ale kombinuje ši- 
rokou škálu léčebných pohybových, masážních, fyzikálních i medikamentózních procedur. Bal-
neoterapie se dnes považuje za součást fyziatrie nebo fyzikálního lékařství v širším slova 
smyslu. Moderní městské lázeňské zařízení může být klidným místem, kde je možné zpomalit, 
odreagovat se, uniknout před každodenním stresem a stále se zrychlujícím životem velkoměs- 
ta. Takové lázně by patrně neměly být zařízením přinášejícím jen relaxaci, ale i léčebný účinek. 

Stávající Územně analytické podklady Hlavního města Prahy zmiňují, že „...komplexně vybave- 
ná zařízení nabízející pod jednou střechou různé formy pohybu včetně vodní plochy, rekon- 
diční služby, odpočinek, relaxaci i rozptýlení včetně souvisejících doplňkových služeb a ob- 
chůdků. Síť zařízení takto vybavených, každodenně a snadno dostupných nejen dopravně, ale  
i finančně, s atmosférou motivující k opakovaným návštěvám a tím i k pravidelnému pohybu 
především sportovně neorganizované skupiny obyvatelstva a mládeže v Praze, zcela chybí.“ 
(aktualizace 2012).

Cílem projektu je návrh moderních zdravotně-relaxačních lázní. Podobně jako v jiných zemích Cílem projektu je návrh moderních zdravotně-relaxačních lázní. Podobně jako v jiných zemích 
by snad i zde mohly naplnit potenciál společenského centra. Lázně by mohly sloužit jak jed-
norázovým návštěvníkům, tak i klientům ubytovaným v lokalitě po delší dobu. 
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VYBAVENOST V PRAZE
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Les Bains des Docks - přístavní městské lázně v Le Havre od Jeana Nouvela z roku 2008Thermae Bath Spa od Sira Nicolase Grimshawa z roku 2006

PŘÍKLADY SOUČASNÝCH LÁZNÍ
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Lázně ve Vals (nahoře) a lázně v Meranu od architekta Mathea Thuna (dole)Vítězný projekt na nové Paracelsus Spa v Salcburku od HMGB Architects
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MÍSTO




















