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Průvodní zpráva



Urbanistické řešení

 Lázeňský park v Yverdonu byl za poslední desetiletí necitlivými zásahy uveden do stavu neutěšenosti. 
Úkolem našeho ateliéru bylo vrátit mu původní lázeňskou atmosféru a vytvořit prostředí, kde se člověk může 
opravdu cítit dobře a kde mu bude nabídnuto prostředí k uzdravení těla i ducha. 
 Ve svém návrhu předkládám řešení, které je založeno na typickém charakteru lázeńských pavilonů v parku, 
ale které hybridně kombinuji s architekturou současnou a s měřítkem, možná větším, ale snad opodstatněným. 
Doprostřed parku umisťuji lázeňský dům, ve kterém se odehrávají všechny procedůry, léčení a koupání. Další 
potřebné provozy umisťuji také do parku s ohledem na udržení dojmu pavilonů. Jde zejména o hotelovou část, 
kterou usazuji mezi historické budovy a vytvářím nové vztahy. Všechny zásahy se snažím podřizovat měřítku 
člověka.
Park je pro mne úrovni či vrstvou města, která sice nahlíží do okolního světa, ale většinou se zaměřuje do sebe. 
Člověk po vstupu dovnitř změní své chování a náladu. Je třeba ve městech stavět příjemná místa. Plná slunce, 
tepla, se vzrostlými stromy. Přívětivá místa.
Návrh lázní pro mne od počátku nesl jistý antagonismus. Jak navrhnout provoz tak intimní v docela veřejném 
a přístupném místě. Díky těmto počátečním myšlenkám jsem se rozhodla vyzdvihnout úroveň vody nad terén. 
Vytvořit platformu, ze které můžu pohodlně sledovat park a město kolem sebe, ale na které se stále ještě mohu 
cítit bezpečně. Vyzdvižením do výšky 5 metrů dostávám návštěvníky přímo mezi koruny parkových stromů. 
Tento prostor si představuji jako velkou palubu zalitou sluncem, obklopenou stromy a naplněnou vodou. Také 
mám na mysli pohyb člověka plavajícího v bazénu. Jak se mu pohled dostává těsně nad vodní hladinu a v této 
rovině sleduje svět kolem sebe.
Budova lázní je vlastně taková loď, která zakotvila v parku. 

Architektonické a konstrukční řešení
 
 Struktura domu je založená na betonových jádrech, která se propisují do všech pater a která nesou desky 
stropů. Zároveň vytvářejí nosnou i prostorovou organizaci. Vodu mezi nimi nechávám protékat volně.  
 Vnitřní prostory můžou na první pohled působit zmateně, ale i ve zmatku se dá najít zalíbení. Pestrá 
architektura je lepší než architektura banální.  
 Hotelovou část navrhuji v dalších dvou menších objemech, které s historickými budovami utvářejí 
uzavřenější prostor. Ústřední roli pak hraje Rotunda, ve které ponechávám restauraci.
Většina návštěvníků do lázní přijede autem. Jejich příjezd a parkování jsem umístila na hranici parku. V 
průjezdných garážích zaparkují a točitými schodišti vycházejí do blízkosti lázní. 
Celý můj projekt se zabývá plochami. Plochou vody v lázních a pak plochou parku ve městě.       
  
Dispoziční a funkční řešení

 Co se dispozic týče, nejvíce jsem se věnovala prvnímu patru vyzdvižené platformy. Zde jsem především 
chtěla dosáhnout toho, aby člověk na ní vnímal prostor jako volnou plochu, kde převládá vodní hladina. Uzavřené 
prostory jsem umístila do betonových jader, které nesou patra dál nahoru. Patro přízemí je naopak kontrastní k 
tomuto. Temnější a hmotnější. Skrz něj se člověk jádry dostává na platformu zalitou vodou a sluncem. V patrech 
nad touto platformou se opět propisují jádra, mezi které protkávám další “měkkčí” prostory dle potřeby. 


