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Vertikálny ateliér sa zameriava na tému renesancia mestského paláca s 
presahom do verejného priestoru. Programová schéma, hľadanie novej 

typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy 
medzi obyvateľmi a mestským prostredím.
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13. - 15. storočie
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ČASOVÁ OS

16. storočie

1986

2004

Mlynský os-
trov

Lodné mlyny

ostrov Grössling

1895

19. storočie 

13. storočie 

Rameno Dunja,ktoré obtekalo ostrov 
je zasypané. Vytvorená je polná 

cesta, neskôr vieaceré ulice.

Rozvetvené ramená rieky Dunaj
vytvárajú ostrovy - Mlynský, 
Grössling ..

Výstavba obytných a nájom-
ných domov sa na území začala v 
polovici 19. storočia

20. storočie

Začiatok samostatného fungov-
ania kúpeľov; pod názvom Bad 
Pozsony
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Profily ulíc: Hustá centrálna meskská zástavba ponúka uličné 

profily príjemnej ľudskej mierky. Rohy budov vypĺňajú prevádzky 
a kaviarne a reštaurácie, ktoré celý priestor osviežujú tým, 
že tu koncentrujú aktivitu ulice. Ich aktrativite pomáha aj 
historická architektúra, kde  špeciálna pozornosť sa venova-
la detailom, ktoré ľudia majú v úrovni očí. Ulice vśak dnes 

prevažne sĺuŽia len ako dopravné ťahy s bohatým počtom parko-
vacích miest. 
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verejný priestor prevádzky/verejný priestor “context buildings”
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rez_kúpelná(S)

IDEA

Ideou návrhu je vytvorenie “Kúpeľnej cesty”, ktorá má 
za úlohu jednak prepojiť kúpele Grossling spolu
s navrhovaným mestským kúpaliskom Nového Lida a za 
druhé navádzať ľudí z Námestia SNP a od Dunaja 
z osobného prístavu smerom ku kúpelom. 

Úlohou Kúpeľnej cesty je nielen vytvoriť oddychové mi-
esta - zelené oázy, ktoré predstavujú menší únik od dy-
namického života mesta, ale ja informovať okoloidúcich 
o kúpeľníctve a histórii zóny Grossling. Najvýraznejším 
prvkom celého návrhu je vytvorenie vodiaceho prvku - 
“kanála”, ktorý sa odvoláva na mŕtve rameno Dunaja, 
ktoré sa v minulosti v tejto zóne nachádzalo. Tento 
kanál je však na väčšine územia iba symbolický v podobe 
cortenového pásu zakomponovaného do dlažby. Tento prvok 
sa však s vyspadovaním na niektorých miestach mení na 
skutočný kanál, ktorý odvádza vodu z chodníkov do 
dažďových záhrad. 

Ďalším odvolaním na mŕtve rameno Dunaja a kúpeľníct-
vo je vytvorenie malých plytkých jazierok na námestí 
pred kúpelami. Tie majú spolu s dažďovými záhradami, 
navrhovanou zeleňou a vodopriepustnou dlažbou prispieť 
k zlepšeniu mikroklímy a zmierniť následky spôsobené 
tepelným ostrovom.

“KÚPELNÁ CESTA”rez_kúpelná(J)

-
 
6
2
 
-

05

celkový návrh_situácia rez_námestie

celková axonometria detail_prieluka

detail_Palackého detail_námestie
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KÚPELE GRÖSSLING
mierka L / Zuzana Jančeková

návrh_námestie

detial_námestie

návrh_prieluka

IDEA

Námestie a prieluka s kolonádou sú dva  priestory, 
ktoré spája spoločný menovateľ - kúpele, ale zároveň 
majú úplne iný charakter. Námestie je nastupným miestom 
pre kúpele. Je priestorom, ktorému dominujú vstupy a 
vysoké mohutné stromy. Slúži ako pokojný a tichý prie-
stor ktorý je potlačený voči objektu kúpeľov. Doplnený 
je akýmsi odkazom na svoju funkciu - vodným prvkom. 

kolonáda je priestor ktorým sa chodec dostáva od 
kúpeľov ďalej smerom k Dunaju, alebo naopak do mesta. 
takisto svojim stĺporadím odkazuje na funkciu kúpeľov, 
kedže zvyčajne slúži ako miesto stretávania sa, pitia 
vzácnych prameňov a pobytu na čerstvom vzduchu. 

priamo na kolonádu je napojený priestor prieluky. Tej 
dominuje historický objekt kotolne, s typickými oknami 
a vysokým komínom. Charakter prieluky je viac uvoľnený, 
slúži na podujatia spojené s aktivitami v kotolni ako 
čítania, diskusie s autormi alebo   komornejšie kon-
certy. Taktiež môže slúžiť ako priestor pre komunitné 
stretnutia obyvateľov bytových domov.  Doplnený je sed-
ním v “bazéne” a pítkom.
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SITUÁCIA_schéma konceptu AXONOMETRIA_schéma návrhu

Námestie Prieluka
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pohľad ulica 1:100rez A-A’ 1:100

Kúpele Grossling- komunitný dom
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_kontext
V pamiatkovej zóne historického centra Bratislavy a v úzkej nadväznosti 
na Vajanského nábrežie sa nachádza blok mestských kúpeľov Grossling 
(NKP). Pôvodné mestské kúpele z roku 1895 odpovedali na hygienické 
požiadavky mešťanov a v nasledujúcich desaťročiach sa komplex 
rozrástol o prístavby funkčného a technického rázu. Na rozhraní 
rôznorodých princípov areálu sa nachádza prieluka na Kúpeľnej 10 
- je ohraničená historistickou budovou kúpeľov, funkcionalistickým 
obytným domom Kotva a storočnou kotolňou s pôvodnými kotlami.  
Dvanásť metrov široký výsek ulice ponúka výzvu na hmotové ako aj 
funkčné začlenenie nového domu do tohto rôzonorodého bloku. 
Vzhľadom na postupné chátranie areálu a nevyužitosť pôvodnej funkcie 
od 90tych rokov, prebieha v súčasnosti architektonická súťaž, ktorá si 
dáva za ambíciu revitalizovať oddychový rozmer kúpeľov Grossling 
a obohatiť ho o rozmer kultúry a komunity. V prieluka je preto len 
jedným kúskom väčšiej mozaiky objektu. Podľa zadania, do prieluky 
bol situovaný komunitný dom, ktorý funkčne spolupracuje so zámerom 
výstavného priestoru v kotolni. 

_oblúk
Jedným z najikonickejších pohľadov na kúpele Grossling sú 
fotografie hlavného bazénu so stenami plnými oblúkov. V 
snahe zmierWiť súťaž medzi rôznymi slohovými riešeniami 
fasád, rôzdnymi výškami podlaží a teda aj rôznymi líniami 
ulice, navrhovaná hmota prináša do prieluky sochárske 
gesto oblúku. Čistá biela hmota dovoľuje vyniknúť tvarovej 
dominante a oblúk zmierňuje ostrý výraz vjazdu do 
dvora kúpeľov.. Opakovanie gesta oblúku vo vstupe do 
kaviarne dáva domu obdobu preskleného parteru a pozýva 
okoloidúcich dnu. Minimálne množstvo otvorov z uličnej 
strany taktiež povoľuje intimitu v bytoch na druhej strane 
úzkej ulice. Vysunutie komunikačného jadra do dvoru ponúka 
jemné oddelenie od susedného dvora obytného domu. 
Vďaka zatieneniu prieluky vyššími objektami z južnej strany 
je možné umiestniť na fasáde do dvora veľké množstvo okien 
bez strachu o prehriatie. V interiéri je oblúk využitý ako základ 
schodov v multifunkčnej sále, ktoré môžu byť využité ako malé 
pódium i javisko. 
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_komunita
Komunitný dom má ambíciu skĺbiť prístupnosť širokému spektru návštevníkov z možnosťou “vlastnenia” priestoru jednou konkrétnou 
komunitou. V snahe odpovedať na požiadavku otvorenosti a intimity, každé poschodie zodpovedá rozlišnému levelu intimity. Na 
prízemí sa nachádza kaviareň prístupná z ulice a oblúkový prejazd pozýva do verejne prístupného dvora.  Dvor s centrálnym stromom 
prepája kaviareň s výstavným priestorom v kotolni, kde veľký rošt ponúka pohľad zhora do starých kotlov kúpeľov. Prvé poschodie zaberá 
multifunkčná sála, ktorá ponúka možnosť komerčného využitia na prednášky a školenia, hodiny ľahkej fyzickej aktivity ale aj na malé 
kultúrne udalosti. Veľký rozmer a široké schody ponúkajú šírku využitia pre verejnosť. Sála rovnakých rozmerov o poschodie vyššie je viac 
zameraná na potreby komunity. Mobilné steny zabezpečujú rýchlu premenu priestoru z otvorenej tančiarne na rozdrobené priestory 
študovne alebo na labyrint výstavného priestoru. Ukrytá pred pohľadmi z ulice, na najvyššiom poschodí sa nachádza terasa zamýšľaná 
na relax vo forme starostlivosti o mobilnú záhradku. Komunitná kuchynka a jedáleň sa otvárajú do priestoru terasy a tvoria spolu 
najintímnejší level komunitného domu. 
Vzhľadom na nemožnosť prikázať ľuďom tvoriť komunitu, tento projekt ponúka možné scenáre pre aktívny oddych, ktoré by mohli 
združovať ľudí s rôznymi záujmami naprieč generáciami. Lokalita v starom meste ponúka aj možnosť koncipovania komunitného domu 
v rámci sociálnych programov mesta - núka sa preto myšlienka využiť kaviareň ako nízkoprahové pracovné miesto, určené na zaškolenie 
ľudí do pracovného života. 

_flexibilita 
Zhromaždenie skladových a technických priestorov do suterénu umožňuje relatívne štedré priestory na poschodiach domu s malým 
pôdorysom. Sústredenie zázemia a hygien pozdĺž komunikácie uľahčuje orientáciu a zvyšuje flexibilitu hlavných priestorov. Práca s 
veľkými posuvnými dverami a využitie mobilných stien pridáva hre s intimitou a otvorenosťou praktický aspekt. 
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16Širšie vzťahy
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1_ Mestské kúpele Grossling (1895, Svoboda) - riešený objekt
2_ Prístavba kúpelov s bytmi (1930, Weinwurm, Vécsei)
3_ Bytový dom Kotva (1930, Brettschneider)
4_ Bytový dom s kolonádou (1930)
5_ Bytový dom (1921, Merganc)

6_ Slovenské Národné Múzeum (1927, Harminc)
7_ Stredná priemyselná škola strojnícka (1904, Kolbenheyer)
8_ Filozofická fakulta UK (1913, Rittner)
9_ Právnická fakulta UK (1935, Krupka)
10_ Rektorát UK (1974, Karfík)

11_ Lafranconiho palác (1876, Feigler)
12_ Jurenákov dom (1860)
13_ Esterházyho a Dessewffiho palác (1870, Feigler)
14_ Vodné kasárne (1763, Martinelli, Hillebrandt)
15_ Premostenie SNG (1977, Dedeček)

16_ Propeller (1931, Belluš)
17_ Hotel Carlton (1929, Harminc)
18_ Reduta (1919, Jakab, Komor)
19_ Historická budova SND (1886, Fellner, Helmer)
20_ Obytný dom s terasami (1974, Hauskrecht, Svetko)

21_ Parčík na Medenej ulici
22_ Hviezdoslavovo námestie
23_ Námestie Ľ. Štúra
24_ Vajanského a Fajnorovo nábrežie
25_ Landererov park
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31Architektonický detail

1:100

Strecha S2
_strešná krytina z titánzinkových šablón 450x450mm
_podkladná štruktúrovaná strešná fólia
_záklop z OSBII dosiek vodovzdorných hr.25mm
_tepelná izolácia z drevovláknitých dosiek, medzi lepenými drevenými I-nosníkmi
_záklop z pohľadovo ošetrenej preglejky hr. 25mm
_nosná konštrukcia strechy z pôvodných oceľových priehradových väzníkov a profilov 
120x150mm

Nové oceľové schodisko medzi 
jednotlivými úrovňami , prepájajúce 
kotolňu s workshopovou miestnosťou, 
konštrukcia z I160 profilov osadených do 
stien, na ktorých sú stupne a podesty z  
oceľového tvarovaného plechu so žele-
zobetónovou zaťažujúcou škrupinou.

Strecha S1
_tieniace lamely z Cortenového plechu hr. 1,5mm prierez lamely 350x50mm
_oceľová konštrukcia pre lamely zo štvorhranných profilov 250x100mm
_strecha zo stĺpikovo-priečnikového hliníkového systému s izolačným trojsklom, s pretmelením spojov
_oceľová nosná priehradová konštrukcia strechy zo štvorhranných profilov 300x150mm

Podlaha P1
_dvojitá podlaha, priestor na vedenie inštalácií a VZT
_oceľový rošt na teleskopických stojkách - konštrukcia podlahy
_železobetónová stropná doska s plastovými vyľahčovacími kazetami
_pohľadový protipožiarny náter na betón transparentný
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