
Grössling  Panel 1

V rámci začlenenia projektu do verejného mestského prostredia sa pred knižničným traktom vytvorí areál so súvislým povrchom, ktorý bude 
ohraničený radom stromov popri vozovke na Medenej ulici a priečeliami existujúcej výstavby. Povrch vzniknutého areálu má byť tvorený ako jed-
notný celok z granitových tvárnic, ktorých formát sa mení na základe verejného významu a využitia jednotlivých zón. Na tomto novom priestran-
stve je situovaná terasa kaviarne, avšak v letných mesiacoch sa dá celý priestor využiť aj na krátkodobé podujatia. Existujúce stromy v areáli by 
mali byť v najväčšej miere zachované a na strane od vozovky doplnené. 

Bloková mestská zástavba sa na otvorenom mieste na Kúpeľnej ulici uzatvorí a zcelí novým vchodom do kúpeľov. Geometria novej fasády nad-
väzuje na vertikálne a horizontálne členenie priľahlých budov. Na horných podlažiach sú v rastri usporiadané fasádne moduly, v ktorých rámoch 
sú okrem presklenia integrované aj clony a tienidlá s cielom ochrany pred slnkom a pohľadom. Sokel novej prístavby je v kontraste k filigránnej 
štruktúre horných podlaží tvorený z masívneho kameňa. Na prízemí tejto časti budú situované vstupná hala a kúpeľné občerstvenie, na vrchných 
podlažiach šatne.

Nádvorie, ktoré bolo v rámci svojej histórie viackrát preformované až do jeho dnešnej podoby, bude v historicky významných častiach zachované, 
zrevitalizované a opäť sprístupnené. Zvyšná časť stavieb v rámci nádvoria bude odstránená, aby mohol byť priestor využitý na rozšírenie progra-
mu. Plocha, ktorá sa týmto krokom uvoľní, je centrálne situovaná medzi pôvodnými kúpeľnými priestormi a novým traktom. 

Stred tohoto areálu bude tvoriť átrium, v ktorom bude intergrovaný exteriérový bazén, doplnený o odpočinkové plochy. Vo vedľajších priestoroch, 
ktoré susedia priamo s átriom, sa nachádza interiérový bazén spolu s oddychovými plochami, ako aj komunikačné zóny, ktoré prepájajú nové 

1 Vstupná hala
2 Recepcia, Úschovňa, Požičovňa
3 Kúpeľné občerstvenie
4 WC Zamestnanci
5 Exteriérový rekreačný bazén
6 Exteriérová oddychová zóna

7 Interiérový rekreačný bazén
8 Interiérová oddychová zóna
9 Existujúci plavecký bazén
10 Soľný oddychový bazén
11 Sprcha
12 Existujúca zóna s relaxačnými bazénmi

13 Exteriérová terasa pokojovej zóny
14 Parný kúpeľ
15 Sauna
16 WC Dámy
17 WC Páni
18 Bezbariérové WC

19 Ošetrovňa
20 Vstupná hala do knižnice
21 Centrálny pult
22 Samoobslužná stanica
23 Úschovné skrinky
24 Denná miestnosť pre zamestnancov

25 Kancelária vedúceho pracovníka knižnice
26 Kancelária zamestnancov kúpeľov
27 Šatňa pre zamestnancov
28 Kaviareň
29 Barový pult
30 Čitáreň

31 Zóna pre deti
32 Šatňa
33 Multifunkčná sála
34 Terasa kaviarne
35 Samoobslužná zóna
36 Zdvižná plošina

 

Rezopohľad A-A
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Pohľad Kúpeľná ulica
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Vizualizácia z Kúpeľnej ulice
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a pôvodné kúpeľné plochy. Na vrchnom podlaží prístavby sa nachádzajú priestory na odpočinok a masáže. Centrálne situované átrium tak na-
pomáha nielen k jednoduchej orientácii návštevníkov v rámci objektu, ale aj osvetleniu priestoru denným svetlom. Na vyšších podlažiach reguluje 
nastavitelná slnečná ochrana množstvo prísunu denného svetla, ako aj súkromie potrebné pre používanie tu usporiadaných funkčných priestorov.  

Vďaka odstráneniu časti budov je možné umiestniť celé technologické zázemie, potrebné pre prevádzku, v suteréne priamo pri vodných plochách, 
čo uľahčuje technické riešenie, prístup a manipuláciu. 

V suteréne je takisto umiestnená saunová plocha, ktorá disponuje vďaka tomuto usporiadaniu dostatočným súkromím. Aj napriek podlažnému 
oddeleniu sa priestor saunovej plochy pozdĺž požiarnej steny vertikálne spája s ostanými časťami kúpeľov. V otvorenom priestore popri stene sa 
nachádza schodisko a pozdĺž požiarnej steny je po jej povrchu reflektované denné svetlo až do suterénu. 

Historický trakt budovy Kúpeľov Grössling na nároží Medenej a Kúpelnej ulice, bude pre potreby nového knižničného využitia modifikovaný, avšak 
z hľadiska záujmov ochrany pamiatkových hodnôt vo veľkej miere zachovaný. Na západnej strane v oblasti pôvodného dvora bude tento trakt do-
plnený o prístavbu, využiteľnú podľa želania na diskusie, prednášky a podujatia. 

Existujúca prístavba na Vajanského nábreží, nieje z programového hľadiska pre splnenie účelu projektu potrebná. V súvislosti s tým prichádza do 
úvahy revitalizácia budovy, ako aj jej odstránenie a následná nová výstavba.
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Grössling Panel 2

1 Dámska šatňa
2 Bezbariérová šatňa
3 Sklad na upratovacie prostriedky
4 WC + Sprchy
5 Miestnosť pre masáže
6 Miestnosť pre procedúry
7 Pokojová zóna

8 Oddychová zóna
9 Pokojová zóna knižnice (voľný výber kníh)
10 Otvorená kancelária knižnice
11 Aktívna zóna knižnice (voľný výber kníh)
12 Workshopová miestnosť
13 Multimediálny priestor
14 Sklad

15 Sklad kníh
16 WC Dámy
17 WC Páni
18 Bezbariérové WC
19 WC Zamestnanci

1 Dámska šatna 
2 Pánska šatňa
3 Bezbarierová šatňa
4 WC
5 Infračervená kabína
6 Parný kúpeľ
7 Sauna

8 Sprcha
9 Saunový bazén so studenou vodou
10 Saunový bazén s teplou vodou
11 Oddychová zóna
12 Technické zázemie
13 Existujúce technické zázemie
14 Práčovňa

15 Sklad
16 Kuchyňa pre kaviareň 
17 Sklad pre kaviareň   
18 Sklad pre knižnicu 
19 Dielňa
20 Sklad na chemikálie
21 Existujúca trafostanica

1 Pánska šatňa
2 Bezbariérová Šatňa
3 Sklad na upratovacie prostriedky
4 WC + Sprchy
5 Pokojová zóna knižnice (voľný výber kníh)
6 Aktívna zóna knižnice (voľný výber kníh)
7 Rezidenčné ubytovanie – Apartmán 1

8 Rezidenčné ubytovanie – Apartmán 2
9 Sklad
10 WC Dámy
11 WC Páni
12 Bezbariérové WC
13 WC Zamestnanci
14 Terasa knižnice

Vizualizácia átria Vizualizácia vertikálneho prepojenia
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