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Nové formy knižníc v adaptovaných priestoroch

- Adaptabilita

- Príklady knižníc v adaptovaných priestoroch

- Mestská knižnica v kúpeľoch Grössling 



Adaptabilita sa vzťahuje na rôzne spoločenské javy, zmeny v prírodnom prostredí, ale aj 

zmeny v architektonickom prostredí.

Pojem adaptácia vyjadruje prestavbu, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom.

V prostredí dedín a malého mesta je častá najmä adaptácia nevyužívaných hospodárskych 

stavieb na obytné učely. Vo väčších mestách sa často stretávame s opustenými budovami, 

ktoré už stratili svoju funkciu a chátrajú.
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Dom v bývalej sýpke, Jevíčko (ČR)
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PRÍKLADY KNIŽNÍC V ADAPTOVANÝCH PRIESTOROCH



MESTSKÁ KNIŽNICA

knižnica v bývalej budove pošty, Chur, Švajčiarsko
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VEREJNÁ KNIŽNICA, CIVIC A  MECANOO ARCHITEKTI,

knižnica v bývalej železničnej opravárenskej hale, Tilburg, Holandsko
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pivovar El Águila 1920 pivovar El Águila 1955

REGIONÁLNA KNIŽNICA S ARCHÍVOM, MANSILLA+TUÑÓN ARCHITEKTI

knižnica v bývalom areáli pivovaru El Águila, Madrid 
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Vstup do kúpeľov z rohu Medenej a Kúpeľnej ulice 

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou 
Bratislavy. Najväčší rozkvet zažívali v roku 1914, 

keď bol pôvodný objekt rozšírený o plavecký bazén, 
tri sedacie bazény a sauny. Práve toto obdobie sa 

považuje za najvýznamnejšie a chceli by sme 
prinavrátiť jeho hodnotu aj pre mestské kúpele 

Grössling. Počas svojej storočnej existencie prešli 
kúpele viacerými stavebnými úpravami. Nárožná 

budova na Kúpeľnej a Medenej ulici bola využívaná 
na administratívne účely až do roku 2007, ale kúpele 
boli poslednýkrát použité na pôvodné účely v roku 

1994. 
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Pôdorys prístavby z roku 1914 

Na nároží dnešnej Medenej a Kúpeľnej ulice v máji 
roku 1895 otvorili mestské kúpele s názvom 

„Pozsony fürdő“. 
V apríli 1914 tak pribudlo nové krídlo s tromi novými 

bazénmi, parnou komorou a teplovzdušnou 
komorou. 

 Podľa architektonických projektov Fridricha 
Weinwurma a Ignáca Vécseia vyrástla na 
Vajanského nábreží  v roku 1930 pribudla 
funkcionalistická budova s novým hlavným 

vchodom. V tejto časti budovy sa nachádzal nový 
parný kúpeľ a šatne, na vyšších podlažiach vytvorili 

byty.  
Na základe projektu architekta J. E. Sporzona v roku 

1942 sa adaptovali uličné trakty kúpeľov na 
priestory banky. 
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Kaviareň v Grössling
Spoločná zóna pre knižnicu aj kúpele by 

sa mala stať verejným priestorom na 
oddych, stretnutia a trávenie voľného 
času. Kaviareň má byť programovo 

prepojená s knižnicou, bude ponúkať 
dennú tlač, noviny a knižné novinky, 

voľne dostupné pre všetkých 
návštevníkov. 

Rezidenčná zóna v Grössling
 V spolupráci s Literárnym informačným 

centrom a hlavným mestom bude 
Mestská knižnica prevádzkovo a 

programovo zabezpečovať rezidenčné 
centrum – organizovať rezidencie 

spisovateľov, prekladateľov a ľudí z 
kreatívnych profesií.
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Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa - do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, 

ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice.
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NOVÉ SPOJENIE 

- 

MESTSKÁ KNIŽNICA A KÚPELE GRÖSSLING

Spojenie rôznych aktivít a typov verejných inštitúcií a priestorov môže prispievať k ich 
udržateľnosti, prípadne k adaptácii nových foriem a spôsobov trávenia voľného času. 

Rôzne funkcie sa navzájom podporujú. 

Grössling je miestom, kde sa spájajú kúpele a knižnica, miesta fyzického a mentálneho 
odpočinku a spomalenia. 
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Ďakujeme za pozornosť


