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Navrhujeme možnosť pôvodného
ktorý bude pripomínať históriu
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Hlavnou myšlienkou návrhu je koncept funkčno-prevádzkového usporiadania celého komplexu, v
ktorom sa spája dispozičné riešenie z histórie objektu, doplnené novými kúpeľnými funkciami.
Vzájomné pospájanie jednotlivých funkčných celkov v horizontálnom aj vertikálnom smere tvorí
hlavnú kostru riešenia. Na základe historickej dokumentácie vieme vyčítať aj v súčasnom stave
funkčné využitie jednotlivých priestorov. Cieľom nášho návrhu je čo najviac sa priblížiť
pôvodnému kúpeľnému postupu v súčasnej forme.
Hlavný vstup do kúpeľov ponechávame v pôvodnej nárožnej polohe. Na neho je naviazané
nárožné schodisko, ktoré spĺňa funkciu špinavej vertikálnej komunikácie do priestorov šatní a do
priestorov zamestnancov a nájomných kancelárií. Na prepojenie šatní , rušnej a pokojovej zóny
sme využili druhé jestvujúce schodisko ako čistú prevádzku.
Rušná zóna je doplnená o interiérový bazén situovaný do pôvodnej polohy najstaršieho bazéna
kúpeľov. Jeho arkády po obvode nám umožnili otvorenie s exteriérovým bazénom a súčasné
technológie umožňujú „preplávanie“ z interiéru do exteriéru. Súčasťou rušnej zóny sú masáže a
balneoterapia situované na 1np a 2np. Tieto priestory sú schopné nezávisle fungovať s
možnosťou prístupu z hlavného nárožného schodiska, obsahujú totiž aj príručné šatne a
hygienické zázemie. Samoobslužná reštaurácia s terasou sa nachádza na 2np pri dvore 2 a je
určená len pre kúpeľných hostí.
Pokojovú zónu sme situovali na 1pp a 1np. Je prepojená cez dvor 1, kde je nová dostavba
interiérového soľného bazéna. Celý dvor slúži ako exteriérová pokojová zóna, vizuálne oddelená
od dvora susedného objektu.
Ďalšou zónou je kaviareň, naviazaná na exteriér dvora 2, prístupného priamo z ulice. Dvor sme
doplnili stromami a voľným sedením s možnosťou letnej čitárne. Samotný priestor kaviarne je
situovaný v bývalej kotolni, ktorú zachovávame ako technickú stavbu. Kotly sú zakomponované
do interiéru aj so zachovaním konštrukcie zastrešenia so svetlíkom. Využijeme dve úrovne a
zázemie v suteréne. Kaviareň obsahuje aj multifunkčnú sálu pre 50 ľudí na 2np.
Objekt komína situovaný v dotyku s knižnicou a kaviarňou bude využitý ako atrakcia miesta výhliadka nad strechami Starého mesta Bratislavy.
Mestskú knižnicu sme situovali do objektu p. Weinwurma a Vécseiho, prístupný z Vajanského
nábrežia. Objekt má k dispozícii viac podlaží, čo umožnilo väčšiu variabilitu. Priestory knižnice sú
na podlažiach 1 až 5np, suterén obsahuje technické zázemie a na 6np sú kancelárie so zázemím
zamestnancov knižnice. Terasu na 4np využívame ako letnú čitáreň s možnosťou prepojenia s
výhliadkou na komíne.
Rezidenčnú zónu tvoria dva dvojizbové byty prístupné schodiskom a výťahom na 6np a 7np.
Park situovaný na Medenej ulici sme premenili na verejný, kde sa ľudia môžu stretávať, dať si kávu
v mobilnej kaviarni alebo sa v horúčavách ukryť v tieni pod korunami stromov. Zároveň sme
vymedzili v parčíku priestor pre umiestnenie umeleckého diela, ktoré by slúžilo ako navádzací
prvok kúpeľov. Mohol by to byť vodný prvok, socha alebo iné dielo, ktoré by sa mohlo stať aj
symbolom prepojenia histórie a súčasnosti Mestských kúpeľov v Bratislave.
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verejný priestor NA MEDENEJ ULICI upravený ako park s novým umeleckým dielom, ktorÉ
bude navádzacím prvkom a orientačným bodom
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KNIŽNICA v budove na vajanského nábreží od arch. weinwurma a vécseiho

KAVIAREŇ v pôvodnej kotolni s galériou a svetlíkom

