
1 „Grössling“ 

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

1.01  vstupná hala - vstup z nárožie  47,5 m2

1.02  centrálný pult knižnice, selfcheck  33,6 m2

1.03  kaviareň  111,0 m2

1.04  priestor baru  16,2 m2

1.05  studená kuchyňa  16,9 m2

1.06  šatňa zamestnanci  4,6 m2

1.07  toaleta zamestnanci 2,9 m2

1.08  upratovacia komora  1,1 m2

1.09  vstupná hala - vstup z piazzety  24,4 m2

1.10  šatňa 6,0 m2 
1.11  prednášková sála  122,3 m2

1.12  sklad nábytku  6,0 m2

1.13  priestor schodiska  26,9 m2

1.14  návratový automat  12,1 m2

1.15  chodba  11,9 m2

1.16  výťah  4,0 m2

1.17  toalety ženy  12,6 m2

1.18  upratovacia miestnosť  3,0 m2

1.19  toaleta pre invalidov  3,7 m2

1.20  toalety muži  9,8 m2

1.21  centrálne schodisko  24,3 m2

1.22  vstupná hala s recepciou - kúpele 52,8 m2

1.23  schodisko 6,3 m2

1.24  miestnosť pre masáže 17,4 m2

1.25  miestnosť pre masáže  16,7 m2

1.26  miestnosť pre párové masáže 19,9 m2

1.27  chodba  10,1 m2

1.28  toaleta 4,8 m2

1.29  chodba  44,5 m2

1.30-31  šatňa  27,0 m2

1.32  prezliekareň  115,0 m2

1.33  sprchy ženy  6,8 m2

1.34  toalety ženy  5,4 m2

1.35  toalety muži  5,4 m2

1.36  sprchy muži  6,8 m2

1.37  chodba s fontanou a sedením  40,1 m2

1.38  relaxačný bazén s teplou vodou  29,5 m2

1.39-40  relaxačné sprchy/priechod k bazénom  14,1 m2

1.41  parná sauna  23,7 m2

1.42  ochladzovací bazén  8,2 m2

1.43  hala so sedacími bazénmi 208,0 m2

1.44  plavčík  9,9 m2

1.45  ošetrovňa  9,0 m2

1.46  schodisko a vstup na dvorček 18,3 m2

1.47  hala plaveckého bazéna  375,0 m2

1.48  chodba 9,0 m2

1.49  výťah  6,7 m2

1.50  hala obnoveného bazéna  104,8 m2

1.51  chodba  16,1 m2

1.52  prezliekareň a sprchy pre fín. saunu  15,9 m2

1.53  fínska sauna  19,1 m2

1.54  šatňa pre invalidov 7,3 m2

1.55  sprcha s toaletou pre invalidov 7,6 m2

1.56  sprchy ženy  8,5 m2

1.57  toalety ženy  5,8 m2

1.58  toalety muži  7,1 m2

1.59  sprchy muži 8,5 m2

1.60  schodisko  9,0 m2

1.61  odpočiváreň 64,1 m2

1.62 kotolňa so schodiskom/vstup na dvorček 139,0 m2

1.63  vstupná hala - vstup pre zamestnancov 14,6 m2

1.64  chodba  6,3 m2

1.65  schodisko 13,5 m2

1.66  chodba  6,0 m2

1.67  šatňa  3,3 m2

1.68  toaleta so sprchou  6,3 m2

1.69  liečebné procedúry  10,9 m2

1.70  liečebné procedúry 13,2 m2

1.71  denná miestnosť pre zamestnancov  12,1 m2

1.72  chodba  4,2 m2

1.73  výťah  2,1 m2

1.74  šatňa zamestnanci - muži 3,4 m2

1.75  toaleta so sprchou - muži 4,8 m2

1.76  šatňa zamestnanci - ženy 3,4 m2

1.77  toaleta so sprchou - ženy  5,6 m2

1.78  kaviareň  156,8 m2

1.79  predsieň 2,0 m2

1.80  upratovacia komora  1,3 m2

1.81  toalety 6,3 m2

1.82  predsieň  1,5 m2

1.83  sklad  2,8 m2

1.84  šatňa zamestnanci   1,5 m2

1.85  toaleta zamestnanci  2,9 m2

1.86  priestor baru  18,6 m2

1.87  sklad / kuchyne  21,4 m2

1.88  ochladzovací bazén - technológia  9,2 m2

1.89  zásobovacia zdvižná plošina  9,0 m2
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2 „Grössling“ 

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP:

0.01  zásobovacia zdvižné plošina 9,0 m2

0.02  manipulačný priestor  16,9 m2

0.03  chodba  17,7 m2

0.04  výťah  3,1 m2

0.05   upratovacia komora  9,3 m2

0.06  sklad čistiacich prostriedkov  5,9 m2

0.07  sklad čistiacich prostriedkov 12,8 m2

0.08  práčovňa   11,6 m2

0.09  schodisko  8,1 m2

0.10  sklad špinavého prádla 6,0 m2

0.11  sklad čistého prádla 5,3 m2

0.12  sklad čistého prádla 6,7 m2

0.13  archív knižnice 26,3 m2

0.14  chodba 19,9 m2

0.15  príručný sklad  13,6 m2

0.16  chodba  37,3 m2

0.17  schodisko  7,7 m2

0.18  šatne  51,0 m2

0.19  sprchy ženy 8,5 m2

0.20  toalety ženy  5,6 m2

0.21  toalety muži  6,8 m2

0.22  sprchy muži 5,6 m2

0.23  schodisko 9,0 m2

0.24  technologická hala 65,7 m2

0.25  predsieň  8,8 m2

0.26  technológia obnoveného bazéna 14,1 m2

0.27  technológia obnoveného bazéna  77,7 m2

0.28  technológia soľného bazéna 22,8 m2

0.29  schodisko 27,3 m2

0.30  technická chodba  103,0 m2

0.31  technológia plaveckého bazéna 305,0 m2

0.32  technológia sedacích bazénov  160,0 m2

0.33  technická miestnosť 144,7 m2

0.34  trafo stanica 22,7 m2

0.35 chodba  19,8 m2

0.36 šatňa zamestnanci 6,4 m2

0.37  upratovacia komora 3,3 m2

0.38  toaleta 4,9 m2

0.39  varna 39,9 m2

0.40  prípravovňa 1 7,9 m2

0.41  prípravovňa 2 7,5 m2

0.42  príručný sklad 21,8 m2

0.43  výťah 2,9 m2

0.44  chodba  9,7 m2

0.45  expedície jedla  3,7 m2

0.46  sklad potravín  16,0 m2

0.47  sklad potravín 9,9 m2

0.48  chodba 9,7 m2

0.49  sklad 6,9 m2

0.50  centrálne schodisko  21,5 m2

0.51  technológia exteriérového bazéna 63,5 m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP:

2.01  centrálne schodisko  23,4 m2

2.02  odpočinková miestnosť  25,2 m2

2.03  študovňa  40,3 m2

2.04  knižnica - izba 1 - pokojová zóna 35,6 m2

2.05  knižnica - izba 2 - pokojová zóna 30,3 m2

2.06  knižnica - izba 3 - pokojová zóna 21,0 m2

2.07  knižnica - izba 4 - pokojová zóna 21,9 m2

2.08  knižnica - izba 5 - pokojová zóna 20,1 m2

2.09  infopult a selfcheck  23,3 m2

2.10  chodba  10,4 m2

2.11  príručný sklad  8,4 m2

2.12  toalety muži  8,3 m2

2.13  toalety ženy  7,9 m2

2.14  výťah  4,0 m2

2.15  chodba  13,2 m2

2.16  workshopová miestnosť/studovňa 24/7 31,3 m2

2.17  depozitár kníh  9,7 m2

2.18  schodisko  30,2 m2

2.19  chodba  4,8 m2

2.20  byt 2 + kk  37,7 m2

2.21  byt 2 + kk  38,1 m2

2.22  schodisko  27,1 m2

2.23  odpočiváreň / kaviareň  111,6 m2

2.24  priestor baru  9,5 m2

2.25  vonkajšia terasa s bazénom  441,3 m2

2.26  odpočiváreň   9,5 m2

2.27  soľný bazén  53,7 m2

2.28  odpočiváreň + schodisko  139,2 m2

2.29  priechod okolo komína  4,7 m2

2.30  prezliekareň  5,8 m2

2.31  výťah  7,1 m2

2.32  centrálny priestor  69,5 m2

2.33  schodisko  12,3 m2

2.34  sprchy  25,1 m2

2.35  toalety ženy  8,3 m2

2.36  ochladzovací bazén  6,4 m2

2.37  fínska sauna  15,9 m2

2.38  parná sauna  17,6 m2

2.39  odpočiváreň  64,4 m2

2.40  schodisko  13,3 m2

2.41  kuchynka  6,9 m2

2.42  denná miestnosť  35,9 m2

2.43  kancelária - knižnica  19,9 m2

2.44  kancelária - vedúci knižnice  17,1 m2

2.45  kancelária - kúpele  25,1 m2

2.46  kancelária - kúpele  26,9 m2

2.47  príručný sklad pre administratívu  14,5 m2

2.48  príručný sklad pre prevádzku  11,5 m2

2.49  predsieň  3,9 m2

2.50  výťah  2,4 m2

2.51  chodba  7,7 m2

2.52  predsieň  4,6 m2

2.53  toaleta ženy  3,8 m2

2.54  toaleta muži  3,7 m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ 3.NP:

3.01  centrálne schodisko 15,4 m2

3.02  študovňa  31,2 m2

3.03  infopult a selfcheck  18,5 m2

3.04  knižnica - pokojová zóna  445,0 m2

3.05  výťah  5,0 m2

3.06  depozitár kníh 4,7 m2

3.07  schodisko 26,3 m2

3.08  knižnica - rušná zóna  147,9 m2

3.09  schodisko  13,5 m2

3.10  exteriérová terasa  110,0 m2

3.11  schodisko  12,0 m2

3.12  centrálny priestor  69,0 m2

3.13  výťah  7,2 m2

3.14  sprchy  24,1 m2

3.15  toalety muži  9,0 m2

3.16  teplý bazén  5,9 m2

3.17  soľná sauna  16,3 m2

3.18  temná relaxačná miestnosť  17,9 m2

3.19  odpočiváreň  64,1 m2

ANOTÁCIA
Pre rekonštrukciu a adaptáciu historickej budovy volíme princíp prelínania a kontrastu nového a starého. 
Neorenesančnú budovu očisťujeme od nevhodných zásahov do jej pôvodnej krásy. Pôvodné detaily, tam, 
kde sa zachovali, opravujeme či replikujeme. Časť stratených detailov sa zachovala aspoň 
na dobových fotografiách. Chceli by sme ich v možnej miere obnoviť predovšetkým v priestoroch bazéno-
vých hál. Nové zásahy do konštrukcií minimalizujeme iba na tie nevyhnutné, tak aby bola zaistená fungu-
júca prevádzka. Sme si vedomí významnosti tejto kultúrnej pamiatky. Preto nám príde dôležité pristúpiť k 
návrhu citlivo v snahe zachovať historickú hodnotu budovy.

POPIS DOPRAVY
Obslužnú komunikáciu pozdĺž severnej fasády rušíme. Úpravou v predpriestore puncového úradu, 
v rámci riešeného priľahlého územia, nahrádzame pôvodne vyhradené parkovacie státia. V rámci tohto 
parkoviska sú umiestnené aj dve požadované státia pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Tie sú vo väzbe na bezbariérový vstup z piazetty. Zachované sú všetky vstupy 
do objektu. Zrušenie obslužnej komunikácie vytvára nástupné piazetty s možnosťou konania najrôznej-
ších doplnkových aktivít. To je dobrý základ pre snahu starať o verejné priestranstvo. Dobré mestské pro-
stredie je priestor farbistý dejmi, ktoré sa v ňom odohrávajú. Zásobovanie areálu 
je presunuté pred bránu do dvora z Kúpeľnej ulice. Zaistené je zdvíhacou plošinou umiestnenou pred 
stenu oddeľujúcu pôvodný priestor hospodárskeho dvora. Pôvodná brána bude zachovaná.

POPIS ARCHITEKÚRY
K rekonštrukcii a adaptácii historickej budovy je možné pristupovať v zásade dvoma spôsobmi. Buď sa 
voči stavbe zachovať kontrastne a jasne ukázať, čo je nové a čo pôvodné, alebo neorenesančné tvaro-
slovie napodobňovať a rozdiel medzi novým a starým stierať, čo je princíp klamlivý, ktorý vedie 
k nečitateľnosti historickej hodnoty a degradácii stavby. Volíme princíp kontrastu a vkladania. Interven-
cie súvisiace s adaptáciou budovy nie sú nijako razantné, neorenesančné tvaroslovie očisťujeme na jeho 
konštrukčnú podstatu. Nekvalitný detail, ktorý ničí pocit z celku, upravujeme 
do pôvodnej podoby, či zjednodušujeme. Akási renesančná abstrahovanosť priestoru zosilnie kontrastom 
medzi novým a starým a dobrým pocitom zo starého. Všetky vstavby sú riešené v jednom duchu - ako 
jednoduché tvary vložené do pôvodných priestorov. Materiálne sa tieto časti odlišujú 
od pôvodných konštrukcií.

POPIS PREVÁDZKY
Pôvodné priestorové dispozičné riešenie budov nebude navrhovanými stavebnými úpravami zmenené, 
bude iba očistené od nepôvodných dispozičných úprav. Celková koncepcia stavebných úprav si kladie za 
cieľ predovšetkým stavebne zaistiť pôvodné objekty a obnoviť ich pôvodnú podobu. Nové stavebné zása-
hy takto riešia predovšetkým zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z novej funkčnej náplne.

V úrovni prízemia sú zachované všetky pôvodné vstupy aj schodisko, na ktoré logicky nadväzujú jednot-
livé prevádzkové celky. Hlavný vstup je situovaný podľa pôvodného zámeru do nárožia budovy. Do se-
verného krídla v nadväznosti na vstupnú halu je situovaný vstupný priestor knižnice s obslužným pultom. 
Priestory knižnice sú ďalej umiestnené do druhého a tretieho poschodia pôvodnej budovy. Na vstupný 
priestor nadväzuje kaviareň. Tá je prístupná aj z novo vytvorenej piazetty vstupom, ktorý je možný riešiť 
ako bezbariérový. Na priestor kaviarne a samostatný vstup vo východnej časti severného traktu nadvä-

zuje obnovená sála, ktorá by mala slúžiť pre organizovanie najrôznejších kultúrnych podujatí tak, aby sa 
nenarušovalo dianie v kaviarni a knižnici. V predsáli je umiestnená malá šatňa určená pre potreby sály 
počas organizovania kultúrneho programu. Skladové priestory v nadväznosti sály a aj vybavenie sály by 
mali umožniť jej adaptovanie na rôzne účely. Mimo program by mal byť priestor voľne prístupný ako sú-
časť kaviarne s voľným výberom kníh a detským kútikom.

V prízemí západného traktu sú umiestnené vstupné priestory kúpeľov doplnené o požadované priestory 
masáží a ostatných procedúr. Jedná sa o priestory, ktoré sú spoločné pre rušnú aj izbovú časť kúpeľov. 
Na ne nadväzujú priestory šatní. Tie sú vkladané ako samostatné celky do priestorov oddelených pôvod-
nými konštrukciami, hierarchizujú sa na šatňové skrinky a kabíny. Tie nadväzujú 
na sprchy a hygienické zázemie. Maximálne možné množstvo šatní bolo umiestnené do priestoru príze-
mia. Celková požiadavka na prezliekacie priestory dopĺňajú šatne umiestnené v suteréne. Priechodom 
do dvoch smerov skrz priestory šatní sa návštevník ocitá v priestoroch bazénových hál. Úpravy v hale s 
plaveckým bazénom aj v hale so sedacími bazénmi sa týkajú predovšetkým obnovy pôvodných detailov. 
V priestore pôvodne umiestnenej parnej sauny sú umiestnené nové, menšie 
a meditatívnejšie priestory s odlišnou atmosférou. Konkrétne ide o dvojicu spŕch s efektom padajúcej 
vody z výšky, ďalej parná sauna s ochladzovacím bazénikom a zatemnený priestor vonného sedacieho 
bazéniku s meditačnou hudbou, variantne s vírivkou. Vstupy nadväzujú na existujúce otvory v slepých ar-
kádach. Priestory sú však dispozične riešené tak, aby nebol umožnený optický kontakt z bazénovej haly. 
Z haly je umožnený prístup na terasu. Ďalej je tu umiestnený priestor plavčíka s ošetrovňou, ktorá je jed-
noducho napojená na vonkajší prístup. Obnovený je pôvodný bazén v najstaršej časti kúpeľov v priesto-
re so slepými arkádami.

Najvýraznejším zásahom do pôvodného priestorového riešenia je požiadavka na umiestnenie vonkaj-
šieho bazénu. Po preverení všetkých možností sme zvolili umiestnenie bazénu v strednej časti dispozí-
cie v úrovni druhého nadzemného poschodia. Toto riešenie minimalizuje zásah do pôvodných konštruk-
cií - obmedzený len na odstránenie pôvodnej strechy. Výhodou tohto riešenia je sprístupnenie okolitých 
striech a vytvorenie vonkajších pobytových terás okolo nového bazéna. Vonkajší bazén je prístupný cez 
odpočinkovú halu novým schodiskom, ktoré nadväzuje na halu so sedacími bazénmi. Cez toto schodisko 
je možné tiež vyjsť do priestoru dvora, kde sa nachádza vonkajší pobytový priestor. Ten je čiastočne od-
clonený od susedného bytového objektu novou trelážou vytvárajúcou krytý vonkajší priestor pre odpoči-
nok. Vonkajší dvor je prístupný aj z haly plaveckého bazénu. Rušné časti kúpeľov dopĺňa fínska sauna v 
nadväznosti na bazénovú halu.

Vstupný priestor pokojnej zóny je situovaný do priestorov pôvodnej kotolne. Je tiež možné tieto časti od 
seba jednoducho oddeliť. Vložené poschodie do priestoru kotolne tvorí komunikačný uzol, ktorým ná-
vštevník prechádza do jednotlivých častí zóny. Radi by sme priestor kotolne zachovali v jeho technickom 
vzhľade so zachovanými kotlami. Preto ponechávame priestor bez konkrétneho využitia, ktoré by vyža-
dovalo razantnejší zásah do jeho podoby. Priestor bude slúžiť k odpočinku. Súčasťou môže byť edukač-
ná výstava o histórii kúpeľov. Z vloženého poschodia je v južnom krídle budovy umiestnený soľný bazén 
s oddychovou zónou s možnosťou vstupu na strešnú terasu s bazénom. Druhým smerom po novej láv-
ke cez sklenenou strechou zastrešený dvorček s výhľadom na komín sú vo funkcionalistickej prístavbe 
umiestnené ďalšie časti izbovej zóny. Situované sú v druhom a treťom nadzemnom poschodí. Priestory 
sú prístupné bezbariérovo pomocou výťahu prístupného z bazénovej haly. Z priestoru kotolne je prístup-

ný dvor určený ako vonkajšia oddychová zóna. V koordinácii s touto prevádzkou by bolo možné organi-
zovanie i vonkajších kultúrnych podujatí. Z dôvodu situovania hlavného vstupu z nárožia historickej budo-
vy nevnímame vytvorenie vedľajšieho vstupu na prízemí prístavby ako žiadúce. Máme za to, že by taký-
to vstup celkovú prevádzku skôr komplikoval. Preto ponúkame možnosť samostatného prenajímateľné-
ho priestoru. V prípade kaviarne či občerstvenia by bolo možné pomocou výdajného okienka obslúžiť aj 
priestor dvora.

Priestory knižnice v druhom a treťom nadzemnom poschodí sú napojené pôvodnými schodiskami 
v nároží a v severnom trakte budovy. Severné schodisko slúži aj ako samostatný vstup do rezidenčnej 
časti, aj ako únikové schodisko zo strešnej terasy. Všetky priestory sú prístupné bezbariérovo pomocou 
výťahu. Západné schodisko a vstup z Kúpeľnej ulice obsluhuje administratívne zázemie 
v druhom poschodí a technické zázemie v suteréne objektu.

STAVEBNÉ ZÁSAHY
Nové stavebné zásahy sú zamerané na obnovu pôvodného základného členenia, ktoré bolo 
v priebehu rokov prekryté nevhodnými dispozičnými zásahmi, často bez rešpektu k priestorovému člene-
niu. Priestory očisťujeme od týchto zásahov a nechávame ich vyznieť v ich pôvodnej rýdzosti. 
Pri rekonštrukcii domu sú akcentované pôvodné architektonické princípy ako symetria a rytmus. Úpravy 
vo veľkej miere rešpektujú pôvodný charakter, materiály a historické prvky. Všeobecne bola snaha o to, 
aby nové úpravy boli čo najcitlivejšie k pôvodnému. Snahou bolo vyhnúť sa u pôvodných bazénových hál 
novodobým detailom a vybaveniu. Pôvodné detaily mreží, kazetové zasklenie okien 
a svetlíkov, lavíc, svetiel a pod., ktoré sa bohužiaľ do dnešnej doby nezachovali, možno nájsť 
na dobových fotografiách.

Tam, kde nebolo možné vzhľadom k súčasným požiadavkám na stavby, realizovať úpravy podľa historic-
kej tradície, volíme v obmedzenej miere kontrastné riešenie. Nové zásahy vyplývajú 
z požiadaviek zadania a umiestňovaných funkcií. Tieto nové vstavby sa jasne odlišujú od pôvodných kon-
štrukcií. V ich návrhu sú použité materiály podporujúce kontrastnú atmosféru medzi novým 
a starým.

2. NP  M 1:300

1. PP  M 1:300

3. NP  M 1:300

STRECHA    M 1:300

BILANCIA  
            
mestské kúpele - rušná zóna:   City Bath – interactive zone:   2158,4 m²
bazénová plocha (plocha vodnej hladiny)  pool area (water surface area)   534,9 m²
vstupná hala     entrance hall     52,8 m²
šatne a hygienické zázemie   changing rooms and sanitary facilities  282,7 m²
bazénová časť     part with pools     755,3 m²
občerstvenie v kúpeľoch    refreshments area    121,2 m²
masáže a iné liečebné procedúry   massages and other therapeutic procedures  105,9 m²
administratívne priestory a zázemie   administrative premises and facilities  305,6 m²
mestské kúpele - pokojová zóna:   City Bath – resting zone:    847,3 m²
šatne a hygienické zázemie   changings rooms and sanitary facilities  131,5 m²
saunová časť     part with saunas     443,4 m²
bazénová časť = soľný bazén    part with pools = saltwater pool   272,4 m²
knižnica:	 	 	 	 	 library:	 	 	 	 	 	 1119,5	m²
vstup      entrance      33,6 m²
voľný výber kníh     open access shelves    876,1 m²
študijné zázemie - workshopová miestnosť  study facilities - workshop room   31,3 m²
administratívne priestory a zázemie   administrative premises and facilities  178,5 m²
kaviareň:	 	 	 	 	 café:	 	 	 	 	 	 519,8	m²
prevádzka kaviarne    premises of the café    253,1 m²
otvorený priestor     open space     111,0 m²
prednášková sála     lecture hall     155,7 m²
byty:	 	 	 	 	 	 flats:	 	 	 	 	 	 495,9	m²
byty - rekonštruckia súčasných   flats - reconstruction of current flats   420,1 m²
byty - rezidenčné (ku kinžnci)   flats - residential accommodation (City Library) 75,8 m²
technologické	zázemie:	 	 	 	 technological	facilities:	 	 	 	 923,8	m²
park	+	chodník	v	ulici	Kúpeľná	 	 	 park	+	chodník	v	ulici	Kúpeľná	 	 	 917,0	m²
spevnené plochy     paved surface     517,0 m²
nespevnené plochy    unpaved surfaces     400,0 m²
dvory:	 	 	 	 	 	 courtyards:	 	 	 	 	 511,0	m²
spevnené plochy     paved surface     511,0 m²
strechy:		 	 	 	 	 roofs:	 	 	 	 	 	 3161,1	m²
terasa / pobytová strecha    terrace roof     551,3 m²
klasická šikmá strecha    classic sloping roof    1589,0 m²
plochá strecha     flat roof      516,0 m²
svetlík      skylights      425,6 m²
strešné okná     roof windows     79,2 m²

objekt	(budova)	-	celkové	zhrnutie	/	object	(building)	-	overall	summary 
    hrubá podlažná plocha (vrátane konštrukcií)  obostavaný objem bez základových konštrukcií
    gross floor area (GFA)    building volume (without foundations)
rekonštrukcia / reconstruction 9795,2 m2     36145,2 m3


