
G R ö S S L I N G
Krásne oddychové miesto v meste.

Senzorický priestor reflexie a poznania. 

Legendárne mestské kúpele vyprodukovali nekonečné množstvo farebných spomienok 
a príbehov. Je málo priestorov v Bratislave, kde zážitok je tak silno previazaný s priesto-
rom a miestom. Návrh transformuje tie najlepšie kvality osobnej a spoločenskej skúse-
nosti a prenáša ich bez spomienkového klišé do budúcnosti. Priestor a obsah nového 
Grösslingu sa takto stáva dobre známym verejným tajomstvom. Stáva sa staro-novým 
miestom v meste, kde sa radi stratíme a možno aj nájdeme. 

Introvertný a extrovertný priestorPriestorová organizácia plánu

(4) Pohľad z kúpeľnej zahrady plnej vôní na vnútorný soľný bazén1PP (m 1:300)

Situácia s 1NP (m 1:300)

(5) Otvorené pôvodné historické schodisko v severnom krídle pláva vzdušným priestorom knižnice

Integrovaný organizmus - Kúpele, knižnica, Weinwurmova budo-
va a záhradné dvory
Transformácia komplexu je postavená na plnohodnotnej integrácii kúpeľov a 
knižnice, ktoré spolu tvoria atraktívnu platformu novej hybridnej typológie oddy-
chu. Typológie, ktorá má možnosť sa adaptovať a rozvíjať. Previazanie dvoch funkcií 
vytvára nový zážitkový rozmer, kde základný koncept je postavený na kombinácii 
vnútorného kontemplatívneho sveta a otvoreného sveta poznania. Obidva svety sú 
postavené na primárnej túžbe hľadania, pozorovania, prekvapenia a objavu.

Kúpele
Priestor kúpeľov je tvorený atmosférickými priestormi-izbami, preusporiadanými 
do kontinuálneho scénického labyrintu. Labyrint neobsahuje komunikačné chodby. 
Chodba  ako komunikácia stratila svoj význam . Obsah slova a priestoru ‘komuniká-
cie’ je prenesený do plávajúcej krajiny spojených izieb usporiadaných do funkčného 
gridu. Kúpeľný komplex uprostred riešeného areálu je tajomnou a intímnou zónou, 
kde návštevník vpláva do architektonicky členitého scénického sveta reflexie a 
očisty. 

 (1) Vnútorný rekreačný bazén (Pôvodný ženský bazén)

“Plávajúce zážitky” - koncept atmosferických izieb

(2) Funkčný grid - Optické propojenie jednotlivých priestorov
Vstup do vonkajšieho bazéna

Rez vzdušným priestorom knižnice (m 1:300)

(3)  Pohľad z odpočinkovej miestnosti sauny na vonkajší rekreačný bazén

Dvory - záhrady a verejný park

Atmosferické priestory preusporiadané do scénickeho labyrintu bez chodieb, 
do plávajúcej krajiny spojených izieb usporiadaných do funkčného gridu

Pokojná a rušná časť kúpeľov

Priestor kúpeľov citlivo pracuje s materiálovými povrchmi, intenzitami denného a 
umelého svetla, teplotami, vlhkosťou, vôňami. Je senzorickým miestom kontemplá-
cie a oddychu. V priestore kúpeľov sa nachádzajú štyri existujúce bazény ( plavecký 
bazén a tri sedacie bazény), návrh ich dopĺňa o interiérový, exteriérový a soľný 
rekreačný bazén. Kúpeľný labyrint obsahuje aj sauny a odpočinkové miestnosti. 
Dôležitou súčasťou oboch kúpeľných zón (A1 a A2) sú dva záhradné dvory. Každý 
ponúka iný charakter. Do kúpeľov sa dá dostať z prízemia, cez kabínkové šatne, 
alebo zo suterénu, kde sa nachádza väčšina šatňových priestorov. Návštevník zo 
šatní prechádza rozraďovacím komunikačným uzlom v historickej kotolni buď so 
vstupom do kľudovej, alebo aktívnej zóny kúpeľov.

Knižnica
Mestskú knižnicu chápeme ako uzol vzdelávania a stretávania sa so silným dôra-
zom na medzigeneračný a multidisciplinárny charakter. Túto predstavu napĺňa 
vertikálna otvorenosť knižnice, ktorá vizuálne prepája jednotlivé miesta a ľudí, s 
možnosťami náhodných stretnutí a spojení. Mestská knižnica by preto mala byť 
rovnako otvorená všetkým občanom Bratislavy ako aj tým, ktorí do nej zavítali len 
na pár dní.

Idea otvorenej konštrukcie budovy knižnice ponúka vzdušný, presvetlený prie-
stor, vytvárajúci nové priehľady a tak jednotlivé časti knižnice majú možnosť lep-
šie komunikovať. Práve prístup otvorenosti (verejnosti) a komunikácie (s okolím) 
považuje návrh za kľúčové pri riešení inštitúcie akou je knižnica. Na prízemí má 
návštevník možnosť zúčastniť sa verejného podujatia alebo zájsť do kaviarne/baru. 
Nachádza sa tu tiež recepcia knižnice a kúpeľov. Na vyššom poschodí je otvorená 
knižnica s vysunutým sedením na streche kúpeľov, vhodná pre pracovné stretnutia. 
Jej súčasťou sú uzavreté miestnosti pre skupinové workshopy. Na najvyššom pod-
laží je miesto pre individuálne, tiché štúdium.

Nový vertikálny plán knižnice otvorený 
cez tri podlažia vytvára veľkorysý 

otvorený priestor pre štúdium a stretnutia

Verejne prístupná časť knižnice prepajá 
ulicu s časťou strechy vo vnútri mestského 

bloku

1 105

1 105



(8)  Knižnica - voľný výber / Spoločenská miestnosť pre organizovanie verejných podujatí 

(6) Plavecký bazén s priehľadom do záhrady so saunami

Namestie pred objektom kniznice je integrovane s objektom kniznice 
a je transormovane na funkcny mestsky mikropark kombinovaneho vyuzitia.

Weinwurmova budova
Budova od architekta Fridricha Weinwurma, prístupná z Vajanského nábrežia 
ponúka verejnú funkciu v uličnom parteri. Preskupením funkcií sa tak parter ot-
vára novému aktívnemu využitiu. Môže tu vzniknúť kaviareň/bistro v kombinácii 
s doplnkovou funkciou. Nad ňou sa nachádza podlažie masáží, zdravotných a 
skrášľovacích procedúr. Tretie nadzemné podlažie slúži zamestnancom knižnično-
kúpeľného komplexu. Sú tu miestnosti pre administratívu, šatne a spoločná denná 
miestnosť. Nad týmto podlažím sú umiestnené dva rezidenčné byty pre hosťu-
júcich umelcov. Celá budova je samostatne prístupný a funkčný objekt prepojený s 
kúpeľmi cez komunikačný uzol kotolne.

Etapizácia rekonštrukcie/prestavby
Celý areál je zložený z troch základných celkov - knižničný objekt tvaru L vymedzený 
ulicami Medená a Kúpeľná, objekt od architekta F. Weinwurma a centrálna (zväčša 
jednopodlažná) časť kúpeľov. Pri zohľadnení etapizácie rekonštrukcie by mohlo 
byť vhodné začať s prestavbou objektov na obvode s verejnými funkciami knižnice, 
kaviarní a procedúr. V ďalšej etape sa venovať prestavbe vnútorného kúpeľného 
komplexu.

Exteriér - Záhradné dvory
Minimálny a očistený priestor interiéru je previazaný s mäkkým a viacúrovňovým 
priestorom dvorov-záhrad, kde “chlpatá” výsadba vytvára atmosféru tajomného 
zeleného sveta. Sveta, ktorý má uvoľnený a neformálny charakter prerastenej 
záhrady plnej saturovaných vôní a farieb. 

Záhradný dvor od Kúpeľnej ulice je predelený ľahkou plotovou membránou tak, 
aby do tmavej ulice prenikalo svetlo, zeleň a vôňa záhadnej mestskej záhrady. 
Záhrada môže byť otvorená do ulice a upravená na malý eventový priestor s veľkým 
levitujúcim pódiom-pavilónom, ktorý vytvára úrovňové prepojenie s objektom 
kúpeľov. Kúpeľná ulica je upravená tak, aby zlepšila pešie prepojenie smerom k 
Dunaju a naopak. 

Malý záhradný dvor vo vnútri komplexu je tvorený prepojenou dvojúrovňovou 
krajinou so vsadenými objektmi malých sáun. Výsadba má dynamický a prerastený 
charakter a priestor je scénicky komponovaný. 

Izolovaný zelený ostrov v dotyku s Medenou ulicou je cez dopravne skľudnený 
uličný priestor voľne integrovaný s objektom knižnice a je následne premodelovaný 
na funkčný mestský mikro-park kombinovanej funkcie. Knižnica tak môže získať 
flexibilný a atraktívny zelený priestor doplňujúceho využitia.

Pohľad zo sauny do prerastenej záhrady

Pohľad z okna meststého bytu na obnovený mestský mikropark 

Priehľad z Kúpeľnej ulice do záhadnej mestskej záhrady plnej saturovaných vôní a farieb

Tajomný zelený svet sáun

Pôdorys 3NP (m 1:300)

Pôdorys strechy a 4NP (m 1:300)

Pôdorys 2NP (m 1:300)

(7) Vstup do severného krídla Grösslingu cez izolovaný zelený ostrov v dotyku s Medenou ulicou

Občasné otvorenie záhrady do Kúpeľnej ulice pre možnosť konania spoločenských podujatí  
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