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(át)tetszik
Új uszodai komplexum Zágrábban
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SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBŐL SOHA NEM LEHET ELEGET ÉPÍTENI, JÓL LÁTHATÓ EZ A HAZAI ÉPÍTÉSZETI GYAKORLATBÓL IS.  

NEM MINDEGY VISZONT, HOGY MILYEN MINŐSÉGGEL, ESZTÉTIKAI KONCEPCIÓVAL TESSZÜK MINDEZT; NÍVÓS ÉPÜLETEKBŐL 

MÁR CSUPÁN SZŰKEBB LISTÁT TUDUNK ÖSSZEÁLLÍTANI. AZ ALÁBBI ÍRÁS EGY ÜDÍTŐ, NEMZETKÖZI PÉLDÁT JÁR KÖRÜL. 

A helyszín Zágráb, a 18. század végén létre-
jött Maksimir park (Maksimirska cesta) mel-
letti terület, az a nagy múlttal rendelkező hely, 
ahol 1794-ben megnyílt Délkelet-Európa legelső 
nyilvános sétánya. E park közelében áll a Plaz-
ma Studio (Matthias Kulstrunk, Vjera Bakić) 
által tervezett és 2016-ban átadott uszodaépület, 
amely rendkívül szép és igényes példája annak, 
hogy hogyan lehetséges egy épület funkcióit szo-
ros egységbe fűzni az esztétikummal. 

A város nyugati részében található épület 
rendkívül komoly komplexum, amelyben egy-

aránt található 50 illetve 25 méteres úszómeden-
ce, gyermekmedence, wellness- és fitnessrészleg, 
illetve étterem, ily módon egy átfogó rekreációs 
és sportközpontról beszélhetünk. Emellett kül-
ső – futball, illetve atlétikai – helyszínnel is ren-
delkezik, tehát a különféle mozgásformát kedve-
lők számára is kiváló lehetőséget teremt. Mivel 
közvetlenül a park szomszédságában működik, 
a természetben való lét, a mozgás utáni leveze-
tő séta szintén kézenfekvő lehetőségként adott. 
E jellemzők lényegesek és városépítészeti szem-
pontból átgondoltak, mert tekintettel vannak 

a látogatók különböző igényeire és a legválto-
zatosabb módon igyekeznek ezeket kielégíteni. 

Amellett, hogy az épületben, amelyben a láto-
gatók változatos sportolási és kikapcsolódási 
lehetőségek közül választanak, lényegi szem-
pontként említhető az esztétikai minőség is. 

Mivel alapvetően uszodáról beszélünk, kézen-
fekvő alapelvként állt a tervezők előtt a víz fizi-
kai alaptulajdonsága: az áttetszőség. Itt a két 
elem érzékeny kooperációja jelenik meg tehát, 
részint a víz transzparenciájának építésze-
ti minőségekbe való átültetéséről, valamint 

← A város nyugati részében található épület rendkívül 
komoly komplexum

← Az úszás mellett labdajátékokra alkalmas terület is 
kapcsolódok az épülethez

←  Kézenfekvő alapelvként állt 
a tervezők előtt a víz fizikai 
alaptulajdonsága: az áttetszőség

Szöveg
Építész

Fotó

Kovács Péter
Matthias Kulstrunk, Vjera Bakić
Bujnovszky Tamás
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← A transzparencia és a tömörség párhuzama
a kortárs, különösen a sportlétesítmények épí-
tészetében az egyik uralkodó elvként létező 
minimalista szemléletmódról, mindezek azt 
mutatják, hogy a tervezők mintha a kortárs 
svájci építészet legjavától ihletetten fogtak vol-
na neki a munkának. A homlokzat egybefüg-
gő üvegfelületei egy megfagyott mozdulatként, 
a víz képének kimerevítéseként áll előttünk. Az 
architektúra azért is rendkívül izgalmas, mert 
az épület határait is bizonytalanná teszi, ameny-
nyiben – épp az üvegfelületek okozta átlátszó-

ság miatt – egyaránt enged bepillantást kívülről, 
illetve kitekintést a belső térből. Az üveg azért 
is jó választás, mivel az áttekinthetőség mellett 
reflexív tulajdonságokkal is bír, vagyis reagál 
a környezet vizuális effektusaira. Noha épített 
környezetben vagyunk és határozottan tapasz-
taljuk, hogy az ember mennyire elidegenedett 
a természettől, az uszodaépület építészeti kon-
cepciója azért is remek, mivel a természet visz-
szatükrözése által épp ezt az idegenséget oldja 
fel az architektúra segítségével. A víz, mint ter-

←   A bejáratot követő beléptető 
rendszeri szakasz

← Ami alapvetően a tömegek 
számára láthatatlan: a gépészeti 
részek esztétikája
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mészeti őselem a belső térben, és a fák tükrö-
zött képe az üveghomlokzaton arról „beszélnek”, 
hogy az építészet esélye és lehetősége valamiféle 
harmonikus állapot megteremtése modern tár-
sadalmunkban. 

← Az architektúra azért is rendkívül 
izgalmas, mert az épület határait is 
bizonytalanná teszi

← Az emeleti szintről a külső, városi térre és az uszodai 
térre egyaránt rálátni

←  A fényjárta medencetér

Vezető építész tervezők: 
Matthias Kulstrunk, Vjera Bakić  
(Plazma Studio)
Munkatársak:
Ivan Palijan, Branko Šegotić, Nenad 
Šutevski, Marin Piršić, Ida Križaj, Iskra Kirin, 
Dubravko Bačić, Bogdan Budimirov
Projekt kezdete: 
2014
Épület átadása:
2016
Hasznos alapterület:
9648 m2
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← Homogén felületek, fémes-fénylő anyagok ← Részletek a wellnessrészleg és az öltöző tereiből
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Elég rápillantanunk az épület homlokzatára ahhoz, hogy az egy-
befüggő üvegfelületek látványa egy megfagyott mozdulatként, 
a víz képének kimerevítéseként áll előttünk


