Průvodní zpráva
Pět smyslů v architektuřeermální lázně Yverdon
Urbanistické souvislosti
Areál lázní chápu v rámci města Yverdonu jako svébytný ostrůvek zeleně a vody, který je ovšem obklopen
zástavbou - jde tedy také o část města. Proto jsem se rozhodla nejít cestou solitéru, ale několika jednotlivých
hmot. Ve třech hmotách je tak i v lázeňském parku skryt kousek města – domy, které mezi sebou vyvolávají
určité situace či atmosféry a jsou tak obohacujícím prvkem parku nejen pro návštěvníky samotných lázní,
ale i uživatele parku či okolí.
Architektonické řešení
Ze stavebního programu pro mě zcela logicky vyplynulo rozdělení do tří částí – tří hmot. První část je určená široké veřejnosti – tj. veřejné lázně a wellness – a druhá je určená pacientům či rekonvalescentům, kteří
se přichází do lázní léčit. Tyto dvě hmoty se k sobě otáčí a vytváří prostor otevírající se směrem do parku.
Jejich pojítkem je vodní plocha, která mimo jiné tvoří předěl mezi veřejným parkem a venkovními bazény.
Třetí hmotou je hotel, před nímž se rozprostírá velká zpevněná plocha, která je v rámci parku protiváhou
vodní plochy. Na této ploše se nejvýrazněji setkává život všech tří domů – z této plochy se vstupuje do všech
tří hmot.
Dispoziční a funkční řešení
Jak již bylo řečeno, funkčně jsou lázně rozděleny do více hmot - každý provoz má tak svůj vlastní prostor.
Část ubytování a administrativu lázní jsem umístila do domů na „lázeňské parcele“, které by se touto formou
mohly opět stát součástí lázeňského komplexu.
Historické objekty zachovávají svou stávající funkci.
V návrhu dispozic jsem se snažila v co největší míře o jednoduché prostory a snadnou orientaci v nich. Častým motivem v mých dispozicích je kontrast uzavřeného a otevřeného nebo průhledy do dalších prostorů
přes úhlopříčku.
Materiálové řešení
V materiálovém řešení jsem se rozhodla pro jednoduchost kombinace pohledového betonu, skla a nerezu
(bazény). Doplňujícím materiálem je dřevo, které se v podobě lepených vazníků objevuje v bazénové hale
veřejných lázní nebo jako podlahová krytina na terasách.
Konstrukční řešení
Konstrukčním systémem všech tří objektů je kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodová stěna
je železobetonový sendvič. Stropy jsou taktéž železobetonové (v místech vynášeny průvlaky), vyjímaje bazénové haly, z nichž jedna je nesena betonovými předpjatými vazníky a druhá dřevěnými lepenými vazníky.

