
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU GROSSLING PODLIEHA 
PREVÁDZKOVEJ A DISPOZIČNEJ SCHÉME Z OBDOBIA 
ROZKVETU KÚPEĽOV. ZÁROVEŇ PONÚKA MAXIMÁLNE 
MOŽNÚ PLOCHU PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ BEZ POTREBY 
VSTUPU DO FUNKCIE KÚPEĽOV ALEBO KNIŽNICE. 

PARK
Pôvodná budova kúpeľov svojou masívnou fasádou definuje uzavretosť 
funkie voči exteriéru. Preto park na Medenej ulici funguje primárne s 
okolitým verejným priestorom. Je zeleným bodom stretu medzi 
mestom a kúpeľmi. Vožená rotunda v pred kúpľmi fungujuje ako občer-
stvenie v exteriéry kde si v letných mesiacoch verejnosť môže prísť 
vychutnať kávu a pobudnúť s priatelmi. Zeleň aj spevnené plochy pri 
budove kúpeľov sú v úrovni chodníka pre zachovanie bezbariérového 
prístupu a limitovania dopravy. Tento verejný priestor slúži na relax, 
sedenie, odloženie bicyklov a parkovanie pre rezidentov. 

1NP
Nárožný objekt z roku 1985 sa prinavracia k svojej pôvodnej forme. 
Hlavný vstup slúži pre  verejnost, kúpeľným a knižničným užívatelom. 
Západnému kídlu prislúcha novovytvorený dvor využívaný verejnosťou. 
Dvor je uzatvorený z južnej strany novostavbou, ktorá stojí na mieste 
pôvodne menej hodnotných objektov. Prístavba ponúka verejnosti mul-
tifunkčné, atraktívne priestory, ktoré svojím charakterom nadvezujú na 
industriálnu časť kúpeľov. Západný dvor otvárame do Kúpeľnej ulice a 
prepájame s novou prístavbou ktorá svojou prevádzkou kaviarne prech-
dádza až do kotlone a dvora s komínom. Dvory kúpeľov Grossling sú 
navzájom poprepájané tak, aby ľudia v meste mohli zažiť atmosféru 
kúpeľov aj bez užívania ich hlavných funkcií.

Knižnica je prístupná z nárožného hlavného vstupu zo západého dvora 
cez multifunkčný novopristavený objekt. Z ulice Vajanského sa dos-
taneme do kníhkupectva ktoré je prepojené aj s kaviarňou.Vytvára sa 
tak prechod medzi jednotlivými objektami na prízemí.  V nadväznosti na 
dvory, kaviareň obsluhuje rôzne formy podujatí. Verejnosť tak má 
možnosť zažiť rôzne charaktery priestorov v rámci objektu Grossling. 

Užívateľ kúpelov vstupuje do nárožnej budovy kde si na prízemi zakúpi 
vstupný lístok. Na druhom poschodí sú vo svojej pôvodnej pozícii šatne 
pre rušnú aj pokojnú zónu kúpeľov. Schodisko v severnom krídle 
kúpeľov slúži ako bod rozdlenia zón odkiaľ sa tiahne hlavná komu-
nikačná os. V sálovom objekne sa nachádza pokojná zóna nadväzujúca 
na prístavbu vo východnom dvore. Nachádza sa tam soľný bazén a 
fínska sauna s výhladom do zenovej záhrady. Do rušnej zóny sa vstupuje 
popri zachovanej pitnej fontánke na prízemnom podlaží cez pôvodný 
vstup zo šatní. V rušnej zóne sa nachádzajú plavecký bazén so saunou 
vo východnom dvore, pôvodné sedacie bazény, bazéniky s rôznymi 
teplotami vody reflektujúce typ bazénov v roku 1914. Obnovený je bazén 
z roku 1895 ktorý má otvorenú strechu. Výlevový bazén má interiérovú 
časť ktorá sa dá uzavrieť.

2NP
V západnom krídle sa nachádza knižnica napojená na multifunkčný 
objekt. V severnom krídle sa nachádyaju šatne a časť pokojovej zóny.V 
objekte na Vajanského ulici je vytvorená zóna na oddych s výhladom na 
bazén a na južnej strane na rieku Dunaj. V priestoroch pôvodnej kotolne 
je vložená plošina nad kotlami, ktorá slúži kaviarni. Dá sa uzavrieť a 
fungovať na verejné alebo súkromné podujatia. 

3NP
Na treťom podlaží sa nachádza pokojová zóna knižnice s voľným 
výberom kníh. Je možné užívať aj strechu nového multifunkčného 
objektu s výhľadom na dvor na Kúpeľnej ulici. V pravo do severného 
schodiska sa vstupuje do samostatnej zóny pre masáže a procedúry. V 
objekte na Vajanského ulici sa nachádza administrativa a zázemie pre 
zamestnancov pre obe prevádzky objektu Grossling. Strešný svetlík 
presvetluje podlažia stavby.
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ODSTRÁNENÉ A NOVÉ OBJEKTY
Návrh počíta s odstránením segmentov 
objektu dostavaného v 1929. Odstránením 
časti západného krídla, nadvezujúcimi prie-
stormi nad kotolňou a nahradením novým 
objektom rovnakého pôdorysu návrh rieši 
bezbariérové napojenie okolitých objektov. 
Zároveň nový objekt aktivuje priestor pred 
kotolňou, z ktorého sa stáva námestie 
odstránením nehodnotných technických 
objektov v západnom dvore. Odstránením 
segmentu šatní medzi západným krílom 
pôvodnej stavby a bazénmi vzniká nový 
dvor-átrium, ktoré tieto objekty presvetluje.
V severo-východnom rohu je kúpeľné krídlo 
rozšírené do vnútorného dvora. Novostavba 
ukrýva časť kľudovej zóny s výhľadom do 
záhrady.
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Hlavnou ideou návrhu je, čo najviac prepojiť kúpele s mestom. Multifunkčný 
objekt láka návštevníkov do objektu Grossling. Svojou jednoduchou formou 
viditeľnou z Vajanského nábrežia zvyšuje atraktivitu kúpeľov. 

Forma kopíruje zbúranú časť objektu, prispôsobuje sa funkčne aktuálnym uží-
vateľským požiadavkám. Nový vstup slúži primárne verejnosti, ktorá získava 
možnosť nezáväzne nazrieť do objektu Grossling bez nutnosti vstupovať do 
prevádzok knižnice a kúpeľov. 

Dvor pred kotolňou funguje ako mestský priestor, ktorý vytvára priestor pre rôzne formy podujatí. Nový objekt na prízemí 
obsluhuje kaviareň s možnosťou usporiadania menších podujatí, na 2NP multifunkčného objektu je možné usporadúvať 
väčšie podujatia.
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