A 1.01
A 1.02
A 1.03
A 1.04
A 1.05
A 1.06
A 1.07
A 1.08
A 1.09
A 1.10
A 1.11
A 1.12
A 1.13
A 1.14
A 1.15
A 1.16
A 1.17
A 1.18
A 1.19
A 1.20
A 1.21
A 1.22
A 1.23
A 1.24
A 1.25
A 1.26
A 1.27
A 1.28
A 1.29
A 1.30
A 1.31
A 1.32
A 1.33
A 1.34
A 1.35
A 1.36
A 1.37
A 1.38
A 1.39
A 1.40
A 1.41
A 1.42
A 1.43
A 1.44
A 1.45
A 1.46
A 1.47
A 1.48
A 1.49
A 1.50
A 1.51

hlavní vstup
místnost pro léčebné procedury
místnost pro léčebné procedury
masážní místnost
masážní místnost
místnost pro párové masáže
vstup sauny
šatny sauny
úklidová místnost
technologie saun
parní sauna
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy
finská sauna
koridor se sprchami a bazénky
sprchy muži
sprchy ženy
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy
šatny muži
hygienická zařízení muži
šatny ženy
hygienická zařízení ženy
úklidová místnost
prodejna / půjčovna
sklad
hygienická zařízení ženy - zaměstnanci
hygienická zařízení muži - zaměstnanci
šatny zaměstnanci
vstup zaměstnanci
úklidová místnost
hygienická zařízení invalidé
šatny invalidé
šatny invalidé
sprchy muži - zaměstnanci
sprchy ženy - zaměstnanci
úklidová místnost
relaxační zóna
nový interiérový / exteriérový bazén
ochlazovací sprchy
finská sauna
parní sauna
ošetřovna
hygienická zařízení zaměstnanci
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy / invalidé
bazénové sprchy
sedací bazény
hlavní plavecký bazén
vertikální komunikace
venkovní finská sauna

B 1.01
B 1.02
B 1.03
B 1.04
B 1.05
B 1.06
B 1.07
B 1.08
B 1.09

sklad kavárna
denní místnost zaměstnanci
hygienická zařízení zaměstnanci
sprchy zaměstnanci
kuchyň
kavárna
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy / invalidé
kotelna

C 1.01
C 1.02
C 1.03
C 1.04
C 1.05

hlavní vstup knihovny
volný výběr knih - rušná zóna
zázemí zaměstnanci
hygienická zařízení ženy / invalidé
hygienická zařízení muži

Architektonické řešení – celkový koncept

Materiálová vrstevnatost, vrstevnatost funkcí, vrstevnatost prostorů, vrstevnatost zážitků, ponořujeme se do analýzy kvalit budovy, ponořujeme se do historie, bádání. Nesnažíme se
o imitaci. Respektujeme kvality historické hmoty. Konzervujeme, vstupujeme do struktury starých lázní jemnými zásahy, snažíme se pro ně nalézt vhodné místo tak, aby intervencemi
kvalita architektury vzrostla. Přeskupujeme dispoziční a funkční uspořádání uvnitř struktury tak, aby byly návaznosti logické a provozně správné. V návrhu klademe důraz na propojení
jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu. Nově vkládané i původní historické prvky se ve struktuře vzájemně prolínají, nicméně chceme, aby
od sebe byly jasně rozpoznatelné. Inspirujeme se historickým schématem a doplňujeme jej.
-

Funkci lázní vracíme do budov, do kterých lázně historicky patřily
Vytváříme prostředí s dobrou orientací s přirozeným světlem
Jednoznačnost, čitelnost, srozumitelnost vnitřního dispozičního uspořádání
Otevření, zpřístupnění dvorů, střech a jejich transformace v pobytové prostory
Navrácení charakteru lázní a lázeňských procedur
Výšková budova jako instituce

Celkové provozní řešení a funkční zónování

Na základě celkového rozboru výhod a nevýhod architektonické kvality dílčích prostor, konstrukčních a stavebně technických vlastností daných budov jsme se rozhodli pro následující
provozní schéma:
Hlavní vstup umístěný ve vestibulu 1np slouží jako centrální místnost pro zakoupení vstupenek do různých provozů komplexu lázní. Tento vstup využijí zejména návštěvníci lázeňských
procedur a bazénové části lázní. Návštěvník, který zakoupí vstup do provozu lázní, dále pokračuje po centrálním schodišti do úrovně 2np směrem do levého křídla do prostoru
společných převlékáren, z prostoru šaten se po schodišti dostane zpět do úrovně 1np kde se nachází hlavní provoz lázní. Návštěvník vstupuje ze schodiště přímo do původní obnovené
bazénové chodby, kde se nachází vstupy do jednotlivých bazénových částí/ saun/ odpočinkových místností. Na konci této chodby se nachází schodiště, které propojuje bazénovou část
s gastronomickým provozem ve 2np. Tímto schodištěm je také umožněn vstup na střešní pobytovou plochu. Návštěvník jdoucí jen do saunových provozů využije k tomu účelu vstup
z parku ulice Medená v levém křídle. Tento vstup bude sloužit zároveň pro zásobování lázní, které bude probíhat mimo provozní hodiny. Návštěvník jdoucí jen na lázeňské procedury
pokračuje rovnou z centrálního vestibulu do levého křídla objektu. V pravém křídle jsou naopak umístěny provozy pro zaměstnance. Vstup pro handicapované umísťujeme z ulice
v pravém křídle, tento vstup slouží také pro zaměstnance, kteří tak mohou rovnou asistovat při pohybu handicapovaným návštěvníkům. Tímto vchodem probíhá také zásobování kavárny a gastrozařízení. V úrovni 3np umísťujeme rezidence pro umělce a překladatele. Vstup do bytů je přes schodiště nebo výtah z ulice Kúpelná. Kavárnu umísťujeme v návaznosti na
prostor dvora při ulici Kúpelná. Umístění kavárny umožňuje využít dvůr pro klidné venkovní posezení, promítání filmů, koncerty, umělecké expozice apod., zároveň propojit provozně
kavárnu s knihovnou a s částí gastrozařízení, Kavárna a gastrozařízení jsou umístěny ve vertikálním bloku, kde je možné využít zázemí kuchyně a skladů pro oba provozy. Knihovna
má samostatný vstup z ulice Vajanského nábřeží. Provozně se nachází ve 4 nadzemních patrech a jednom podzemním patře. V úrovni 1np se nachází rušná zóna, v patrech 2np až 4np
jsou umístěny klidové zóny. Ve 4 np. umísťujeme studovny, které jsou přístupné 24/7, stejně jako knihovní terasa po domovním schodišti. Podzemní patro lázní využíváme pro umístění
bazénových technologií, jedinou výjimku tvoří nejkrajnější část levého křídla, do kterého umísťujeme relaxační místnost pro samostatný provoz saun.

studijní zázemí s výhledem
na Dunaj, provoz 24/7
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studijní zázemí s výhledem na Dunaj

kavárna, gastro
lázně
knihovna
procedury, masáže
zázemí pro zaměstnance
sauny
rezidence
rezerva, byty
technické zázemí
sál na cvičení pilates a yogy

1NP
1:300

KNIŽNICA

rezidence pro umělce

zaměstnanecké byty (rezerva)

výšková budova = instituce

odclonění hluku ulice
klidová část knihovny

1914

2022

kavárenské posezení
v prostoru kotelny

navigační systém / brány / history wall

pobytová střecha / střešní krajina

dvůr - kafe

převlékací boxy jasně oddělují špinavý s čistý provoz

nový interiérový a exteriérový bazén

dvůr - kino

knihovna - autogramiáda

rušná zóna knihovny

dvůr - koncert

kavárna - předčítání knih

flexibilita prostorů

zrcadlová místnost s původním lustrem
exteriér s interiérem je vizuálně
propojen skrze nově otevřené arkády
obnovení původního vstupu
/ hlavní vstup do knihovny
venkovní zahrada se saunou a solným bazénem
vstup pro bytové jednotky
a studijní zázemí 24/7

obnovení hlavní osy lázní

1914

návrh obnovuje původni hlavní
komunikační osu budovy

2022

relaxační dvůr, solný bazán, sauna

vstup pro hendikepované
(zvedací plošina)

vlastní vstup pro návštěvníky provuzu saun
relax v interiéru

hlavní vstup do budovy

vizuální propojení bazénu a pobytové střechy

vizuální propojení interiéru a exteriéru
otevřením arkád

sauny se vstupem do
venkovní zahrady

kontrast staré X nové

dvůr kavárny, průhled do budovy kotelny
1914

2022

Grössling

provozní a pohybové schéma

bazén interiér / exteriér

A 2.01
A 2.02
A 2.03
A 2.04
A 2.05
A 2.06
A 2.07
A 2.08
A 2.09
A 2.10
A 2.11
A 2.12
A 2.13

místnost na sušení vlasů
hlavní šatny
hygienická zařízení ženy
hygienická zařízení muži
úklidová místnost
denní místnost zaměstnanci
kancelář zaměstnanci
kancelář zaměstnanci
příruční sklad
serverovna
sklad sezónního nábytku
hygienická zařízení muži - zaměstnanci
hygienická zařízení ženy - zaměstnanci

A 3.01
A 3.02
A 3.03
A 3.04
A 3.05

hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy / invalidé
yoga / pilates
příruční sklad
zázemí vedoucího kurzu

C 3.01
C 3.02
C 3.03
C 3.04
C 3.05
C 3.06
C 3.07

studijní zázemí
volný výběr knih - pokojová zóna
venkovní sezení - balkon
kancelář vedoucího pracovníka
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení ženy / invalidé
denní místnost zaměstnanci

B 2.01
B 2.02
B 2.03
B 2.04
B 2.05
B 2.06
B 2.07

sklad bistro
hygienická zařízení ženy / invalidé
hygienická zařízení muži
hygienická zařízení zaměstnanci
kuchyň
bistro lázně
sezení kavárna

C 2.01
C 2.02
C 2.03
C 2.04
C 2.05
C 2.06

workshopová místnost
počítačová místnost
volný výběr knih - pokojová zóna
kryté venkovní sezení
hygienická zařízení zaměstnanci
kancelář zaměstnanci

D 3.01
D 3.02
D 3.03
D 3.04
D 3.05
D 3.06
D 3.07
D 3.08
D 3.09
D 3.10
D 3.11
D 3.12
D 3.13
D 3.14
D 3.15
D 3.16
D 3.17
D 3.18
D 3.19
D 3.20

ložnice s pracovnou - rezidence I.
obývací místnost s kuchyní - rezidence I.
hygienická zařízení - rezidence I.
šatna - rezidence I.
toaleta - rezidence I.
spíž - byt I.
obývací místnost s kuchyní - byt I.
ložnice - byt I.
hygienická zařízení - byt I.
hygienická zařízení - rezidence II.
obytná místnost s ložnicí - rezidence II.
hygienická zařízení - byt II.
ložnice - byt II.
obývací místnost s kuchyní - byt II.
ložnice - byt III.
obývací místnost s kuchyní - byt III.
hygienická zařízení - byt III.
sklad - byt III.
sklad
sklad

3NP
1:300

2NP
1:300

A 0.01
A 0.02
A 0.03
A 0.04
A 0.05
A 0.06
A 0.07
A 0.08
A 0.09
A 0.10
A 0.11
A 0.12
A 0.13
A 0.14
A 0.15
A 0.16
A 0.17
A 0.18
A 0.19
A 0.20
A 0.21

trafostanice
sklad chemie
příruční sklad
hygienická zařízení sauny
relaxační zóna sauny
herbal sauna
sprchy sauny
strojovna solného a sedacích bazénů
hygienická zařízení
strojovna plaveckého bazénu
kotelna
dílna
místnost pro záložní zdroj
vertikální komunikace
sklad na úklid
strojovna VZT
prádelna
nakládání s odpadní vodou
elektrická rozvodna
strojovna VZT
strojovna nových bazénů

C 4.01 studijní zázemí (24/7)
C 4.02 hygienická zařízení ženy / invalidé
C 4.03 hygienická zařízení muži

C 0.01 příruční sklad knihovny

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

1PP
1:300

střechy + 4NP
1:300

Park v ulici Medená
b

k

Dle vizuálního hodnocení nemá travnatá plocha dostatečné množství světla a závlahy. Z toho důvodu redukujeme park na minimum klasických travnatých ploch, zachováváme stávající stromy. Spojujeme kmeny stromů
do menších či větších zatravněných kruhových záhonů. Směrem k budově lázní se velikost travnatých ploch
zmenšuje a z parku se stává spíše náměstí, směrem k silnici kruhy zvětšujeme a vytváříme tak přirozené akustické clonění hluku z provozu na ulici Medená. Klasické trávníky nahrazují moderní „divoké“ traviny. Chodcům
necháváme volný průchod – odstraňujeme parkování a materiálově scelujeme vstupní před prostor do jednoho povrchu, umísťujeme vodní prvek jako vnější odkaz na provoz lázní. Umísťujeme technickou přípravu pro
bistro foodtruck. A tak i ranní kávu a bábovku si budou moci kolemjdoucí/ návšt ěvníci koupit. Povrch kolem
celého komplexu scelujeme jednotným povrchem dlažby tak aby bylo jednoduše možné identifikovat, spojit si
veřejný prostor s budovou lázní a knihovny.

Střešní krajina

Zahrada se saunou a solným bazénem

Vyváříme zde klidovou zahradu (oázu), odcloňujeme výhled na a z činžovních domů rostlou zelení/ stromy.
Stromy vytvářejí intimitu pro návštěvníky. V místě arkád otvíráme interiér bazénových hal směrem do zahrady. Vytváříme novou rovinu prožitku z prostoru, která lázním doposud chyběla.

c
e

Kotelna

Zachováváme ji jako kulturně-technické dědictví, konzervujeme ji, vstupujeme do ní jen minimálními architektonickými zásahy, na její horní plošině vytváříme prostor prosklené hmoty určený návštěvníkům kavárny nebo jako menší sál na pronájem. Vytváříme prosklený ochoz, který bezbariérově propojuje provoz
kavárny a knihovny.

a

g

Kavárna a venkovní prostor kavárny

f

Meden

á

Kavárna je provozně umístěna v bloku s gastrozařízením, se samostatným vstupem z dvora a ulice Kúpelná,
propojena s venkovním kavárenským dvorem. Hlavní prostor kavárny je transformovatelný na eventspace.
Přístupná bezbariérově po rampě. V kavárenském dvoře zachováváme studnu s ruční pumpou. Propojujeme
tak současnost a minulost. Kavárna je vizuálně propojena s technickou památkou kotlů.

á
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p
Kú
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VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

Na střeše lázní budujeme novou střešní pobytovou plochu pokrytou dřevěnými palubkami. Zachováváme
pozice střešních světlíků. Střešní krajina slouží návštěvníkům k relaxaci, opalování. Je napojena přímo na
gastrozařízení. Návštěvníci se zde mohou občerstvit. Přístup na střechu je možný přes gastrozařízení nebo
„zkratkou“ z prostoru šaten. Nejcennější část střechy nad bazénovými halami obnovujeme a ponecháváme
v původní podobě, přístup do těchto částí střechy není možný. Zpřístupňujeme terasu v úrovni 4np knihovny,
která je přístupná 24/7.

Knihovna

j

d
i

Knihovna je pro nás institucí, budova s jasnou výškovou identifikací v urbanistické zástavbě města Bratislava. Proto jsme se rozhodli ji umístit do funkcionalistického domu. Otevřenost funkcionalistického domu a
dispozice se nám jeví, jako jeden z hlavních důvodů proč knihovnu do této budovy umístit. Vstup do knihovny
navracíme do původní historické podoby. Rušná zóna navazuje na parter a ulici, ve vyšších patrech jsou
místěny klidové zóny.
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axonometrie

Nový venkovní a vnitřní bazén

Venkovní bazén vzniká otevřením střechy na místě původního vnitřního bazénu. Dáváme mu charakter „římských“ lázní, kolem dokola přiznáváme původní arkády, v části směrem k odpočinkové místnosti arkády
zasklíváme. Betonovou atikou rámujeme výhled směrem při pohledu z bazénu k nebi. Ta je vytažena do takové
výšky, aby umožňovala shlédnout z prostoru střechy dolů. (Ale je potřeba u toho být tak trochu na špičkách).
Venkovní bazén navazuje průplavem na vnotřní bazén.

Šatny

Jsou navrženy jako individuální převlékací boxy. Uspořádání převlékacích boxů v liniovém přehledném
schématu odděluje jednoznačně čistý a špinavý provoz a usnadňuje návštěvníkům orientaci.

Odpočinková místnost

Namísto volně umístěných lehátek navrhujeme individuální buňky/boxy pro odpočinek, které nabízejí různé
míry intimity. Návštěvník je při odpočinku izolován od okolních vizuálních a akustických vjemů. Vložením odpočinkových boxů zlepšujeme akustiku otevřeného prostoru.

Umělecké rezidence

Umísťujeme do 3np levého i pravého křídla historické budovy lázní, přístupné výtahem a po samostatném
schodišti.

Zázemí pro zaměstnance

Umísťujeme do dvou pater v pravém křídlu historické budovy lázní

Samostatné sauny

Umísťujeme do krajní části levého křídla, tak aby návštěvníci mohli využít venkovní dvůr/zahradu pro odpočinek. Je řešena jako dvoupodlažní. Odpočinková zóna je umístěna v 1pp.

Původní relaxační bazény

Obnovujeme do historické půdorysné stopy ve tvaru půlkruhů. Vytváříme harmonickou kompozici s oblouky
v arkádách.

Navigační systém

Po obvodě komplexu Lázně a Knihovna Grossling a v navazujícím veřejném prostoru umísťujeme panely
s grafickým informačním systémem a obrazovou prezentací historického vývoje lázní až po budoucnost.

Materiály, povrchy

V interiéru i exteriéru používáme beton se směsí bílého cementu, dlažbu, ocel, dřevo, omítku. Inspirujeme se
nalezenou tmavě modrou dlažbou, její barevnost přebíráme a identifikujeme modrou barvou nové přiznané
ocelové nosné konstrukce, keramickou nášlapnou vrstvu v prostoru bazénových částí, navigační systém
v exteriéru. Nové prosté zdivo atiky u venkovního bazénu stavíme do kontrastu s původními zdobnými prvky
arkád. Přechod zjemňujeme lineární linkou.

Kavárenský dvůr
Pobytová střecha
Knihovní terasa
Kotelna
Zahrada se saunou a solným bazénem
Brána, history wall
Nové bazény
Vodní prvek
Food truck
Městský prostor - park, náměstí
Průchozí převlékárny

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

nový bazén, interiérový relax, výhled do nebe

kontrast nového a starého, světlíky

Grössling

obnovené tvarosloví sedacích bazénů, propojení s exteriérem

