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grössling

+ kniznica 250 m2

+ dvor 1350 m2

cafe 120m2

cafe 120m2

+ stoa 200 m2

námestie medená
sa stane zeleným vďaka
použitej vode z bazénov,
ktorá sa pomaly vsakuje do
zeme prechádzajúc cez tri
fontány (množstvo chlóru
je zanedbateľné a nemá na
prírodu vplyv)

+ kupela 120 m2

+ dvor 1350 m2

+ kupela 120 m2

+ kniznica 250 m2

public space 285 m2

2

children 310 m2

s

medena 480 m2

2

hidden square 275 m2

cultivation of body and mind in the public space a classical greek ideal.
trying to return a characteristic place for the city for
medena 480 m
the entire population. carry on in a democratic manner
and without nostalgia an important urban tradition for
bratislava‘s diverse communities.
with this ambition, the grössling project can potentially become the symbol of a new era in bratislava - an
iconic, non-commercial and uniting project,publicsituated
in
space 285 m
the old town.

s

hidden square 275 m2

kultivácia tela a duše vo verejnom
priestore klasický grécky ideál.
návrat charakteristického bratislavského miesta pre
všetkých bratislavčanov. nadväzovať bez nostalgie
s demokratickým prístupom na dôležitú mestskú
tradíciu.
projekt grössling má touto ambíciou potenciál stať
sa symbolom novej doby v bratislave - nekomerčný,
spájajúci, ikonický projekt.

ö

+ stoa 200 m2

children 310 m2

kryt na bicykle, integrovaný
do zvýšeného námestia: kúpele
potrebujú bezpečné parkovanie
pre bicykle, aby boli prístupné
návštevníkom na bicykloch

VEREJNÝ PRIESTOR

LA GRANDE FÊTE

veľká ambícia projektu vyžiaduje ako verejný, tak
aj chránený priestor. introvertný charakter areálu
je dôležitý.
vytvorenie hlavného, centrálneho dvora, prepojením
cez swobodovu budovu s verejným priestorom.
na dvore je umiestnená kaviareň, centrum areálu.
v závislosti od programu a klímy, sa tento dvor
môže smerom do knižnice a do kúpeľov zväčšiť.

aj keď sa projekt grössling rozdelí na dva rôzne programy, predsa ostáva v našej interpretácii ako jeden
celok, s možnosťou spojiť pre veľké podujatie všetky
časti komplexu do jedného súvislého priestoru, prepojené figúrou špirály.
atmosféra je rozhodujúca: trochu tajomná, trochu
nevšedná, trochu avantgardná, trochu staromódna (no
nie nostalgická). inštinktívne déjà-vu s niečím o čom
sme si mysleli, že už neexistuje.

medena 480 m2
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700 m2
kúpele - pokojová zóna

2
+ kúpele
kupela 120- mintearaktívna

cafe 120m2

+ stoa 200 m2

children 310 m2

2400 m2

2000 m2
+ dvor 1350 m2

verejné priestory

hidden square 275 m2

public space 285 m2

+ kniznica 250 m2

10 %

5700 m2 užitková plocha

SCHÉMA OBJEMOV

DVORY/VNÚTROBLOK

tri dvory rôzneho charakteru
jeden verejný prístupný z ulice, s kaviarňou.
jeden z časti prekrytý, intímnejší, pre denné a nočné
použitie, v lete aj zime, na odpočinok a kúpanie.
jeden primárne pre deti.
dva vstupy: jeden verejný do knižnice a do dvora,
jeden do kúpeľov, teda do plavárne a do sauny.

v lete sa tu nachádza z časti
krytý veľký dvor, určený
najmä pre deti. bazén, ktorý
slúži v zime saune je otvorený
a prístupný z vonku.

kúpele a knižnica zaberajú každá okolo 1/3 plochy
plánovaného programu.
novostavby pre knižnicu a kúpele zaberú len 10%
plochy
možné etapy projektu sa môžu určiť v ďalšej fáze
súťaže.

pôdorys 1NP 1/300

terasový dom na medenej,
svetko & hauskrecht 1970.
vnutromestské,
moderné
bývanie z doby keď sa
výstavba
sústreďovala
na predmestia a keď bolo
vnútorné mesto skôr
zanedbané.

jindřich
merganc,
1921,
päťpodlažný obytný dom
z prvej republiky v rondokubistickom štýle. spolu s
grösslingom vytvorí námestie na medenej ulici.

dostavba kúpeľov namiesto
strechy vo východnej časti
grösslingu (A1. posilňovňa)
bývalá kotolňa sa zachová.
namiesto tretieho kotla vznikne
bazén. presklená fasáda do
dvora sa dá v lete otvoriť

B1. knižnica

+4.78
B1. regály s voľnýmm prístupom
B1 & 2. flexibílny priestor
knižnica s možnosťou prepojenia
s dvorom

centrálny dvor, verejne prístupný
z ulice, napojený na kaviareň
z námestia na medenej sa spraví opäť
verejný priestor bez áut. na centrálnej
vyvýšenej ploche sa postaví fontána,
ktorá využíva použitú vodu z kúpeľov
a necháva ju vsakovať do zeme. všetky stromy sa zachovávajú.

rez aa

B1. kaviareň

STOA
priestor patriaci k plavárni s
možným prepojením do centralného
dvora a do kaviarne

zadný dvor - kúpele / deti

protiprúdový výmenník tepla
rekuperácia tepla a odvlhčenie

podlahové
vykurovanie

obtok

tepelný
tlmič a akumulácia

teplo

pokiaľ je treba

rekuperácia tepla

ak potrebné

hygienická čerstvá voda

zima

ak potrebné

ENERGIA

BAZÉN

teplo

plyn

ko
to
l

zima

čerstvý vzduch
zo dvora

pokiaľ je treba

telpo

Použitý vzduch

vysúšacie koleso

zvlhčovanie

KNIŽNICA

rekuperácia tepla
teplo (Leto) = slnečné chladenie

zvlhčovanie vzduchu
na zlepšenie mikroklímy
vo dvore počas leta

340m2 slnečný termálny kolektor

rozsiahle využitie solárnej tepelnej energie pre kúpele je opodstatnené, pretože sa veľké množstvá energie ukladajú vo
vodnej ploche. dalej, knižnice, ktoré potrebujú chladný suchý
vzduch, môžu využiť prebytočné teplo produkované počas leta
systémom DEC. v takomto systéme (sušiace a vysušovacie zariadenia) sa teplo solárnych panelov používa na zahrievanie vychádzajúceho vzduchu, ktorý potom môže privádzaný vzduch
vysušiť. v ďalšom kroku sa môže ochladiť zvlhčeným vzduchom.
nakoniec sa zvlhčí natoľko, aby sa dosiahla požadovaná teplota
a vlhkosť.
teplo z odpadovej vody sa rekuperuje na zahriatie prichádzajúcej
sladkej vody. z tepelného nárazníka sa môže dodávať dodatočná energia.
priestory bazénov sú vykurované podlahovým kúrením. vzduch
v bazéne je ohrievaný vysoko účinným protiprúdovým rekuperačným systémom, ktorý je tiež schopný odvlhčovať privádzaný
vzduch.
plánované opatrenia budú mať za následok nízke náklady na
energiu a environmentálne zodpovednú prevádzku komplexu.
pôdorys 1PP 1/300

pôdorys 2 NP 1/300
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priebežný nosník

rekonštrukcia otvárateľnej strechy
s pneumatickými vankúšmi s fóliou
z ETFE

obnovené strešné
presklenie s dvojsklom
medenamedena
480 m2480 m2

príprava
(hygiena)

parný kúpeľ
maximálne otvorenie
10 metrov

g

vstup

fínska sauna
fínska sauna

+ dvor+1350
dvorm2
1350 m2

+ kupela 120 m2

+ kupela 120 m2

hidden square 275 m2

hidden square 275 m2

public public
space space
285 m2285 m2

+ kniznica
+ kniznica
250 m2250 m2

14 °c

cafe 120m
cafe2 120m2
+ stoa+200
stoam2200 m2

-2.98

35

m

childrenchildren
310 m2 310 m2

spodná strana pod vrstvou
pneumatických vankúšov s
ETFE fóliou

sprchy
28 °c

schody do kotolne
(do bazéna)

pojazdné koľajnice

LETO
vonkajšia sprcha
+30

+0.02

+25

relax, interakcia

+10
+05

-3.60

-00

ov; ide o to vytvoriť alternatívu kúpaliskám: grössling
nemá veľké exteriérové priestory, ale má vynimočné
a rôznorodé atmosféry, slnečné aj tienisté, viditeľné
alebo skryté, ktoré vyzývajú na trávenie dlhšieho času
v kúpeľoch. k týmto priestorom patria okrem dvorov aj
tzv. “stoa” a “gymnázium” na streche.
pre letný režim je doležité aj jednoduché prepojenie s
mestským verejným priestorom, pre kombinované aktivity - bicyklovať a plávať / behať a ísť do sauny... k
dunajskému brehu je to len 100 metrov.

sauna

tretí dvor je určený najmä deťom - vodné hry, dobre
prístupné bazény v blízkosti stoi, ktoré slúžia v zime
na rekreáciu.

PODZEMNÁ SAUNA

je lineárne organizovaná v podzemí a končí na prízemí
v objekte soľného kúpeľa.
pozdĺž hlavnej chodby sa nachádzajú saunové priestory
na jednej a bazény a priestory na odpočinok na druhej
strane.
obsahuje prvky z rôznych saunových kultúr - suché
teplo zo škandinávskej kultúry, paru (hamam) z
tureckej kultúry, bazény s rôznymi teplotami z rímskej
kultúry.
sauna môže byť s kúpeľmi prepojená alebo fungovať
nezávisle.
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-4.25

tri bazény, z toho dva na plávanie, jeden vnutorný a
jeden vonkajší. menšie bazény na relaxovanie, vírivky a
bazény rôznych teplôt.
hybridný charakter miesta – dá sa tu plávať, cviciť aj
rekreovať, hrať šach aj čítať; miesto ako pre deti tak
aj pre športovcov.
charakter miesta sa mení podľa rôznych rytmov: leto
– zima a týžďeň – víkend / prázdniny.
dôlezitý je letný režim, organizovaný okolo troch dvor

strešná posilňovňa

-05

rez dd 1/100

MESTSKÉ KÚPELE

letná terasa

se

-5.37

+15

fe

technické priestory na
filtrovacie prístroje.

-4.37

vonkajší bazén

+20

jan

otvárateľná strecha bazénu sa znovu sfunkční. horná časť nosníka je pokrytá jednoduchým
zasklením ktoré aj umožni odvetranie prebytočného
tepla. spodná časť nosníka je vyplnená pneumatickými vankúšmi so štyrmi vrstvami fólie z ETFE.
umožňuje lepšiu tepelnú izoláciu pri nižšej váhe
ako pôvodné zasklenie a zároveň zlepšuje svetelné podmienky vnútri. ETFE fólie tiež umožňujú
zatienenie slnka pomocou potlačeného odrazového
vzoru. najspodnejšie vzduchové komory sú naplnené
teplým vzduchom zabraňujúcim kondenzácii.

-1.90

spodná doska budov sa musí v
týchto zónach znížiť. vychádzame z
toho, že bazénovú štruktúru treba
obnoviť.

ZIMA

flexibilita podľa ročného obdobia

„GYMNÁZIUM”

strešná posilňovňa sa nachádza nad šatňami, na mieste
strechy: 350 m² veľká plocha na cvičenie, kurzy jógy, a
individuálne masáže.
v lete sa odstránia zasklenia a z celého gymnázia sa
stane letná terasa, v prípade potreby chránená lamelami
proti slnku. priestor je prístupný aj výťahom.

program:
administratíva a sklady
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centrálny
dvor
centrálny vchod
otvorené cez deň

neprístupný sklad

pohľad do zadného
dvora kúpeľov

prechod do dvora
vstup do knižnice
diagram priestorovej organizácie knižnice

DOSTAVBY

komplex funkčne dopĺňame súdobými novostavbami, zo
strany kúpeľnej je pôvodný dvor redukovaný, krídlo má
odľahčený presklený parter s bazénom, na prvom poschodí sa nachádzaja sklad kníh. terasa na streche objektu
je určená zamestnancom knižnice a kúpeľov. druhým zásahom je vytvorenie priestoru pre masáže a terapeutcké procedúry na mieste časti strechy krídla pri parku
na medenej s konzolou ponad zadný dvor a terasou s
výhľadom na strešnú krajinu grösslingu.

medená ulica

rez cc 1/100

MESTSKÁ KNIŽNICA
nejedná sa o univerzitnú knižnicu, s atmosférou sústredenej práce študentov a vedcov, ale skôr o komornú
atmosféru s moderným priateľským prostredím.
aké služby môže dnes knižnica poskytnúť, keď si všetko
môžeme stiahnuť z internetu?
veľa:
- pokoj a sústredenie: priestory, ktoré zaistia ticho a
sústredenú, nerušenú atmosféru
- stretnutie a práca: priestory na krátkodobý prenájom,

ktoré dovoľujú spoluprácu vo forme ateliérov a mítingov
- doplňujúce programy pre školy: vyučovanie vonku, v
ateliéri alebo s multimediálnym vybavením
- vzdelávacie aktivity, kurzy, denné a večerné prednášky
- výstavy, premietanie filmov a koncerty malého, komorného charakteru

štandardné priestory sa použijú na police a na miesta
na čítanie a prácu. sekundárna konštrukcia dovoľuje
aby sa stará stropná konštrukcia nemusela neprimeraným spôsobom prispôsobiť novému podstatne
väčšiemu zaťaženiu.

týmto funkciám sa architektúra swobodovej budovy
prisposobí: historizujúca architektúra kupoly sa stane
hlavným vchodom a jej interiér nareprezentatívnejším
priestorom pre recepcie alebo prednášky.

pohľad hlavný vstup 1/100

KNIŽNICA - PLOCHA REGÁLOV

regály s voľným výberom v knižnici sú rozmiestnená
na všetkých troch podlažiach, skladajú sa z vlastnej
oceľovej konštrukcie, ktorá je ako sekundárna konštrukcia preložená podlahami cez celú budovu až po základovú
dosku. týmto spôsobom existujúce stropy nie sú zaťažené
dodatočnou hmotnosťou kníh (~700kg/ m²) a môžu po
primeranej renovácii zostať v pôvodnom stave.

skica novostavby na kúpeľnej ulici
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STAVEBNO-HISTORICKÝ PRÍSTUP

k pamiatkovo chránenej swobodovej budove pristupujeme
citlivo, zhodnocujeme jej potenciál dominanty komplexu.
kupola je z exteriéru obnovená do pôvodnej podoby spred
zásahu v 90. rokoch. reprezentatívny priestor prvého
poschodia povyšujeme prepojením s druhým podlažím pomocou presvetľovacieho okulu. upravujeme schodisko tak
aby vstup viedol priamo do centrálneho dvora. hodnotné
remeselné a štukatérske detaily budú zachované.

reštaurovaná laterna kupoly

nosná konštrukcia
regály

vchod do dvora

zohľadňujúc cenné historické fasády, dosiahne sa
zlepšenie tepelno-izolačných vlastností buď kapilárnou aktívnou izoláciou alebo parotesným
penovým sklom na vnútornej strane stien. tieto
interiérové izolačné prvky budú tiež slúžiť ako
pohlcovače zvuku na zabezpečenie dobrej akustiky
interiérov.

rez bb

na zabezpečenie energie komplexu sú južné strechy
pokryté solárnymi kolektormi s plochou 340 m². bazény s
veľkým objemom slúžia ako inertné tepelné akumulátory
spolu so starostlivo dimenzovaným akumulačným zásobníkom
v suteréne. 70% tepla zo vzduchu a 80% tepla z vody sa
získa späť, pričom je potrebné len len zahriatie. teplo sa
získava aj z odpadovej vody. na zabezpečenie spoľahlivého
fungovania komplexu po celý rok a zvládnutie nepredvídaných klimatických okolností systém dopĺňa plynový
kotol.

sauna: pozdĺž hlavnej chodby sa
nachádzajú saunové priestory na
jednej a bazény a priestory na odpočinok na druhej strane.

základová doska budov sa musí v týchto
zónach znížiť. vychádzame z toho, že
bazénovú štruktúru treba obnoviť. pri
tejto príležitosti sa spraví pod bazénmi
dostatočne hlboký priestor, ktorý dovolí
umiestniť filtrovacie prístroje.

zadný dvor
z časti prekrytý pod posilňovňou.
v rohu je otvorený kozub. štyri
malé vŕby (salix triandra) pri
vode a originálny múr vedľajšej
budovy doplňujú atmosféru

pôdorys 7 NP

pôdorys 6 NP

pôdorys 3 NP 1/300

pôdorys strechy - 4 NP
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