








sklad 7m²

šatny zaměstnanci

(špinavý předprostor) 70m²

šatny zaměstnanci

(čistý předprostor) 50m²

šatny M 85m²

šatny Ž 100m²

zázemí správce

20m²

sklad 18m²

VZT 80m²

technické patro bazénů

příprava TUV

sklady      850m²

úklid 5m²

1.PP technické zázemí

řez řez

zázemí plavčíci

ošetřovna 60m²

sklad plavčíci 25m²

recepce/kasa 15m²

sklad

recepce

20m²

vstupní hala 145m²

1.NP vstup

řez řez

plavčíci 30m²

vnitřní relax bazén 145m² venkovní relax bazén 220m²

venkovní dětský bazén 130m²

venkovní plavecký bazén 320m²

prostor děti/vodní hry 50m²

2.NP bazény

řez řez

nvitřní relax dětský bazén

75m²

nvitřní relax bazén 140m²

řez řez

3.NP bazény

10 m

Termální lázně Yverdon

Pět smyslů v architektuře



fyzioterapie 12m²

fyzioterapie 12m²

elektroterap. 15m²

sklad terapie 9m²

sklad 5m²

ordinace 25m²

ordinace 22m²

ordinace 22m²

zázemí lékařů

terapeutů 15m²
denní místnost 25m²

recepce léčebné

lázně 15m²

10.NP léčebné lázně 11.NP léčebné lázně

řez řez

4.NP šatny

šatny veřejné lázně 200m²

sprchy Ž 12m² sprchy M 12m²

120

šatny veřejné lázně 200m²

sprchy Ž 12m² sprchy M 12m²

120

120

120

120

120

5.NP šatny

řez řez

vířivka  28m²

relax 50m²

sauna 13m²

bazén venkovní 60m²
terasa wellness 65m²

sauna 14m²

sprchy  6m²

relax 60m²

recepce wellness

bar 20m²

příruční šatny M 16m²

masáž 12m²

příruční šatny Ž 16m²

6.NP wellness 7.NP wellness

řez řez

relax hammam 50m²

hammam 22m²

hammam bazén

18m²

sprchy 6m²

relax terasa 50m²

sklad wellness 35m²

sauna 18m²

sprchy 8m²

solárium 10m²

infrasauna

8.NP wellness 9.NP wellness

řez řez

10 m
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30

tělocvična 65m²tělocvična 28m²

sklad 5m²

sklad 5m²

sprchy bazén 35m²

rehabilitační bazén 110m²

sklad bazén 18m²

bar/info 15m²

relax 60m²

šatny léčebné lázně 220m²

hyg. záz. handicap 55m²

úklid 10m²

sprchy M 16m²
sprchy Ž 16m²

15

30

30

30

12.NP léčebné lázně 13.NP léčebné lázně

řez řez

fyzioterapie 12m²

tělocvična 100m²

sklad tělocv. 9m²

fyzioterapie 15m²

sklad tělocv. 10m²

14.NP léčebné lázně 15.NP léčebné lázně

řez řez

sauna 15m²

brouzdaliště 25m²

bar 25m²

posilovna 90m²

sklad posil. 7m²sklad terasa 7m²

relax. terasa 60m²

sklad posil. 17m²

kinezioterap. 15m²

16.NP léčebné lázně 17.NP střecha

řez řez

10 m
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