
Priestor knižnice prechádza plynule  z interiéru do exteriéru. Jeho strecha je tvorená 
lamelami, zeleňou a sklom. Konštrukcia je drevená s oceľovými prvkami s industriálnym 
nádychom.

Oddychová sieť v knižnici môže byť využívaná na spoločné stretnutia pri skupinovom 
počúvaní kníh.

Strecha bude vytvárať zelený priestor využívaný na posedenie, stretávanie sa, autorské 
čítanie a podobne. Priestor medzi vrstvami striech využijeme na vedenie VZT rozvodov.

Priestor zelenej strechy je prepojený s parkom na medenej  ulici vzdušnou lávkou tak,  
aby posedenie boli súčasťou chodníka v korunách stromov. Priestor samotného parku 
v úrovni terénu navrhujeme riešiť samostatnou súťažou zameranou na krajinársky aspekt.

Priestor lávky využíva chládok a zároveň priťahuje návštevníkov cez objekt do vnútorného 
átria na streche.

Lezecká stena vo vonkajšom bazéne je vhodným doplnením aktívneho oddychu v novej 
časti zadného átria, kde sa nachádza taktiež fínska sauna.

Svetlíky sa vhodným spôsobom navrhnú tak aby z jednej strany vytvárali sedenie  
v zelenom átriu a na druhej strane filtrovali svetlo a priehľad do  kúpacej časti.

Skladba svetlíka je navrhovaná z vodnej hladiny, zrkadlových stien a spodnej vrstvy skla 
s vitrážou vhodne doplňujúcou interiér. Takto  dostávame do  interiéru krásne svetlo  
pri zachovaní intimity.

Komín navrhujeme využívať pre odvod použitého vzduchu z VZT, ktorá je umiestnená 
na streche knižnice. Takýto vzduch so zbytkovým teplom má potenciál pri výške komína 
poháňať mini el. turbínu a takto dodávať vlastné el. energiu objektu.

Teleso komína po riadnom statickom zhodnotení by mohol slúžiť po adaptácii ako  
vyhliadka.

Zásahy do pamiatky sú navrhované v súlade s odporúčaniami a sú plne reverzibilné.  
V prípade zastrešenia a priečila kotolne sme sa rozhodli asanovať z dôvodu nízkej  
pamiatkovej hodnoty. Substanciu navrhujeme v náznaku zachovať v kontakte  
pôvodného muriva.
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Legenda:



m2

mestské kúpele - rušná zóna: City Bath – interactive zone: 1902

bazénová plocha (plocha vodnej hladiny) pool area (water surface area) 347
vstupná hala entrance hall 206
šatne a hygienické zázemie changing rooms and sanitary facilities 373
bazénová časť part with pools 671
občerstvenie v kúpeľoch refreshments area 276
masáže a iné liečebné procedúry massages and other therapeutic procedures 251
administratívne priestory a zázemie administrative premises and facilities 125

mestské kúpele - pokojová zóna: City Bath – resting zone: 358

šatne a hygienické zázemie changings rooms and sanitary facilities spoločné
saunová časť part with saunas 358
bazénová časť = soľný bazén part with pools = saltwater pool 86

knižnica: library: 1000

vstup entrance 6
voľný výber kníh open access shelves 635
študijné zázemie - workshopová miestnosť study facilities - workshop room 224
administratívne priestory a zázemie administrative premises and facilities 135

kaviareň: café: 822
prevádzka kaviarne premises of the café 299
otvorený priestor open space 523

byty: flats: 0

byty - rekonštruckia súčasných flats - reconstruction of current flats 0
byty - vytvorenie nových flats - creating new 0
byty - rezidenčné (ku kinžnci) flats - residential accommodation (City Library) 0

technologické zázemie: technological facilities: 945

park: park: 1333

spevnené plochy paved surface 991
nespevnené plochy unpaved surfaces 342

dvory: courtyards: 220

spevnené plochy paved surface 52
nespevnené plochy unpaved surfaces 110
exteriérový bazén outdoor pool 58
... iné ... - vypísať ... other ... - write 

mestský hotel: city hotel: 1988

foyer foyer 200
šatne a hygienické zázemie changing rooms and sanitary facilities 139
joga centrum joga center 339
reštaurácia so zázemím restaurant with backround 339
multif. sály v objekte z r. 1895 multifunctional space in old part buid.  1895 271
sklady a zázemie kuchyne kitchens and storage 76
hotelový priestor izby a komunikácie hotel space 624

coworking ofice: coworking ofice: 790

open space open space 790

strechy: roofs: 1575

terasa / pobytová strecha terrace roof 53
zelená pobytová strecha green roof 481
klasická šikmá strecha classic sloping roof 877
zelená  strecha green roof 164

hrubá podlažná 
plocha (vrátane 

konštrukcií)

obostavaný objem bez 
základových 
konštrukcií

gross floor area (GFA)
building volume 

(without foundations)
m2 m3

rekonštrukcia reconstruction 6805 23818
novostavba (nadstavba/prístavba) new building (superstructure/outbuilding) 1000 6047

objekt (budova) - celkové 
zhrnutie

object (building) - overall 
summary

Pohyb návštevníkov a hlavné vstupy. Fázy výstavby. Prepojenie funkcií.


