
Dvor pri vstupe, so vzťahom k vnútrobloku obytných budov, sa teda 
stáva exteriérovou relaxačnou plochou pre opaľovanie a oddych s 
možnosťou intštalovania ochladzovacích spŕch a menších vonkajších 
sáun. Drevená podaha vnáša do danej kompozície detail a zjemňuje 
mierku priestoru. Sú v nej integrované svetlíky vzhľadom na polohu 
soľného bazéna v 1.pp pod terasou.

Prístavba v tejto časti je koncipovaná tak, aby nekonkurovala 
existujúcej atmosfére priestoru, jedná sa preto o subtílnu konštrukciu 
pripomínajúcu svojou formou zimnú záhradu s lamelami, po ktorých 
môže plynule prechádzať popínavá zeleň. Úponky brečtanu naväzujú 
na existujúcu zeleň a budú doplnené pohánkovcom alebo zemolezom 

Rušný dvor je orientovaný do Kúpeľnej ulice, je teda v oveľa 
priamejšom vzťahu k živému centru a naväzuje na relaxačné plochy, 
ktoré ho spájajú s interiérovými bazénmi. Nachádza sa v ňom 
bazén s hĺbkou 1,6 metra doplnený o malý plytký bazén pre deti. 
Architektonické stvárnenie tohto priestoru je podmienené objektom 
kotolne, ktorá spolu so svojim komínom dominuje všetkým výhľadom 
z tejto polohy. Preto aj novotvary majú industriálny charakter - oceľové 
schodisko, tvarovo jednouché prvky - bazén i zábradlie na južnej 
strane. Ponechaná bola oceľová brána od ulice.

Knižnica

Inštitúcia Mestskej knižnice je napojená na západný vstup z Kúpeľnej 
ulice a vo svojich priestoroch, situovaných na prvom nadzemnom 
podlaží, ponúka návštevníkom svoju najverejnejšiu zónu, ktorú tvoria 
klubovne a besedová miestnosť. Ich využívanie bude možné dočasne 
spájať s prevádzkou multifunkčného priestoru v priamej blízkosti, 
ktorému v prípade konania verejných akcií prepožičivajú sociálne 
zázemie.

Keďže rozmery existujúceho schodiska nevyhovovali svojími 
rozmerovými parametrami potrebám osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, predpokladá sa primárne využitie 
novovytvoreného schodiska oproti info pointu, ktoré je plne 
kontrolovateľné a doplnené výťahom.

Na druhom nadzemnom podlaží nachádzame časť voľného výberu 
a čitárne s plným zázemím, ktoré sú určené verejnosti pre trávenie 
voľného času štúdiom alebo prácou. Z neho je možné oddeliť 
samostatnú časť určenú pre coworking pravidelným návštevníkom.

Najatraktívnejší priestor voľného výberu sa nachádza na treťom 
nadzemnom podlaží. Odstránením priečok sa podkrovie prevzdušnilo 
a návštevník vníma konštrukciu krovu, ktorého väzby mimovoľne 
rozdeľujú priestor. Knižnica na tomto podlaží ponúka svojim 
návštevníkom aj workshopovú miestnosť a sú tu situované i 2 
spisovateľské byty.

Fitness a rehabilitácie

Vstupom z ulice Vajanského sa vchádza do lobby, ktoré slúži ako  
recepcia i bar so zdravou výživou. Následne sú návštevníkom 
sprístupnené šatne rozdelené na dámske a pánske. V objekte na 1.np 
má svoje zázemie služba prvej pomoci. Je prepojená s plaveckým 
bazénom, ktorému poskytuje aj priestor pre pohotovostné toalety. 

Do sekcie fitness, nachádzajúcej sa na druhom nadzemnom podlaží, 
je možné sa dostať schodiskom alebo výťahom, ktorý bol vložený do 
existujúceho výklenku. Dispozícia priestoru je jednoduchá, sociálne 
zázemie nadväzuje na svoju polohu v 1.np a priestory s priamym 
osvetlením sú ponúknuté skupinovým cvičeniam na jednej strane, a 
individuálnym na druhej.

Podlažie s funkciou rehabilitácií takmer kopíruje toto rozdelenie 
a ponúka priestory pre individuálne procedúry v severnej časti a 
spoločné relaxačné aktivity v časti južnej.
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Pre budovu kúpeľov ponechávame funkčné všetky existujúce vstupy, 
z ktorých najvýznamnejším ostáva ten nárožný, ktorý návštevníka 
pozýva do vnútra objektu a sprístupňuje tak kúpele, ako aj knižnicu. 
Dve prevádzky sú prepojené multifunkčným priestorom, ktorý poskytuje 
možnosť pre prednášky, živé diskusie, workshopy a iné spoločenské 
podujatia.

Jeho dominantným momentom je vizuálny kontakt s menším 
interiérovým bazénom. Občerstvenie pre hostí zabezpečuje priľahlá 
prevádzka kaviarne. Jej umiestnenie determinoval vzťah k parku na 
Medenej ulici, ktorý sa týmto momentom stáva živým priestorom pre 
stretávanie a trávenie voľného času, čo viedlo aj k jeho minimálnej 
reorganizácii. 

ParK

Zo skúsenosti doterajšieho usporiadania sa zeleň v celej ploche javila 
ako nefunkčná a len ťažko udržateľná pod rozkošatenými stromami, 
ktoré v komibnáci s okolitými budovami výrazne tienia a vytvárajú tým 
špecifickú atmosféru daného miesta. Park sa veľkú časť dňa nachádza 
v pološere, ktoré poznáme z lesných prostredí a je preto špecifickým 
miesto v danej mestskej štruktúre. 

Tento príznačný moment sme sa rozhodli zachovať a nahradiť trávnaté 
plochy  trvalo zelenými rastlinami bez požiadaviek na priame slnečné 
lúče, akými by v našom prípade mohli byť hosta, polygonatum, brečtan 
v kombinácii s niektorými typmi papradí

Zmene podlieha preskupenie parkovacích plôch, kedy sa z pozdĺžneho 
parkovania po celom obvode zazelenenej plochy orientujeme na 
efektívnejšie priečne parkovanie v jednej koncentrovanej polohe. 
Týmto krokom dokážeme čiastočne uvoľniť priestor, ktorý zapĺňame 
interaktívnym mobiliárom a prvkami, ktoré podporujú medzigeneračné 
trávenie času, ako napríklad integrované trampolíny či rôzne typy 
lavičiek.

KúPele

Park je čiastočne aj nástupnou plochou pre návštevníkov kúpeľov, ktorí 
sa rozhodnú nevyužiť hlavný nástup.

V interiéri návštevník nachádza po svojej pravici vnútornú časť  kaviarne 
s vlastným zázemím. Naľavo je lokalizovaný samotný vstup do kúpeľov 
s predajom lístkov.  

Naň nadväzuje priestor na odloženie topánok a samotné šatne 
pre prezliekanie so sociálnym zázemím. Vzhľadom na požiadavku 
prioritizovať prezliekacie kabíny pri zadanej kapacite bolo nutné 
rozšírenie do viacerých podlaží, čo ale pomáha lepšie oddeliť pokojovú 
prevádzku od rušnej. V prvom podzemnom podlaží sú navyše vytvorené 
kóje pre prezliekanie, ktoré budú využívať skupiny detí - (princíp 1 kója 
pre 1 triedu) v prípade školských plaveckých výcvikov, plaveckých 
krúžkov alebo pri niektorých typoch skupinových terapií.

Počas návštevy bazéna v prevádzke 06.00-22.00, bude návštevníkovi 
sprístupnený hlavný plavecký bazén priliehajúcou chodbou. Pri východe 
zo šatní teda použije pravé dvere a vyhne sa tak sedacím bazénom a 
saunám.

Stravovanie návštevníkov kúpeľov bude vydávané z kuchyne zdieľanej s 
kaviarňou. V prípade potreby rozšírenia multifunkčného priestoru počas 
konania akcií s väčším počtom hostí je možné dočasne pripojiť túto 
zónu k verejnej a zlepšiť tak komfort návštevníkov. 

dvory

 

Návrh počíta s využitím oboch existujúcich dvorov, z ktorých jeden sa 
priraďuje pokojovej a druhý rušnej časti. Toto ich rozdelenie vychádza 
zo vzťahu k okolitej zástavbe. 

kúpele + fitness a rehabilitácie
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1.01 hlavný vstup do objektu
1.02 kaviareň
1.03 bar
1.04 zásobovanie zo skladu
1.05 prípravňa
1.06 sociálne zázemie
1.07 terasa kaviarne
1.08 zdieľaný multifunkčný priestor
1.09 sklad nábytku
1.10 info point knižnice
1.11 besedová miestnosť
1.12 klubovňa
1.13 recepcia kúpeľov

1.14 plošina pre
 prekonanie výškového rozdielu
1.15 prezúvanie / úložné skrinky
1.16 sušenie vlasov
1.17 sprchy
1.18 sklad
1.19 parná sauna
1.20 sprchy
1.21 fínska sauna
1.22 sociálne zázemie k bazénu
1.23 prvá pomoc 
1.24 relax 

1.25 vnútorný relaxačný bazén
1.26 gastro / relax / možnosť rozšírenie
 zdielaného multifunkčného priestoru
1.27 vonkajší bazén
1.28 vstup pre fitness a rehabilitáciu
1.29 bar
1.30 šatne dámy
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Pôdorys 2.nP

Pôdorys 1.PP

Pôdorys 3.nP
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-1.01 prezliekacie kabíny
-1.02 kóje pre prezliekanie skupín
-1.03 sprchy
-1.04 relax
-1.05 soľný bazén
-1.06  kotolňa
-1.07 skladovacie priestory
-1.08 technické miestnosti
-1.09 šatne zamestnanci
-1.10 zázemie kaviareň
-1.11 skladovacie priestory
-1.12 technické miestnosti
-1.13 zázemie knižnica

2.01 kontaktný bod pre návštevníkov
2.02 voľný výber kníh
2.03 administratíva knižnice
2.04 letná čitáreň
2.05 čitáreň
2.06 študovňa
2.07 coworking
2.08 copy point
2.09 kuchynka
2.10 administratíva knižnice
2.11 administratíva kúpeľov
2.12 obchod / požičovňa plaveckých potrieb
2.13 relax
2.14 prezliekacie kabíny
2.15 infrasauna
2.16 kondičné cvičenie
2.17 skupinové cvičenie
2.18 sociálne zázemie

3.01 kontaktný bod pre návštevníkov
3.02 voľný výber
3.03 sociálne zázemie
3.04 workshopová miestnosť
3.05 byt 2kk
3.06 byt 1kk
3.07 recepcia wellness
3.08 prezliekacie kabíny
3.09 sprchy
3.10 relax
3.11 sauna
3.12 saunové bazény
3.13 vodoliečba
3.14 sauna
3.15 ochladzovanie
3.16 vírivky
3.17 masáže
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