
A N D E L ' S  H O T E L
L O D Ž ,  P O Ľ S K O  

Viedenský ateliér OP ARCHITEKTEN
počas dvoch rokov pretvoril jednu z archi-
tektonických ikon mesta Lodž, známeho
aj ako „poľský Manchester“, ponechajúc
v novom projekte ducha obdobia indu-
striálnej revolúcie. Jasný architektonický
koncept integruje sofistikované funkcie
štvorhviezdičkového hotela a usporadúva
túto dvestometrovú priemyselnú stavbu
zaujímavým a pozoruhodným spôsobom.
Neobyčajná atmosféra je podporená har-
monickým dialógom medzi historickou
atmosférou a súčasnou architektúrou.
Značná pozornosť sa kládla zachovaniu
čo najväčšieho počtu pôvodných prvkov;
interným podperným systémom, liatino-
vým nosníkom a pilierom, oceľovo-tehlo-
vým stropom, štruktúrovaným stenám
a externým fasádam. 

Lodž je druhé najväčšie mesto priamo v srdci Poľska, ktorého rapídny rast začal s rozvojom
priemyslu koncom 19. storočia. Tkáčska továreň, vybudovaná textilným magnátom Izraelom
Poznanskym v roku 1878, bola v tej dobe súčasťou továrenského komplexu. Teraz, po
desaťročiach, počas ktorých nebola využívaná, bola pretvorená na originálny hotel s 278
dizajnérskymi izbami a apartmánmi, s konferenčným priestorom na ploche 3 100 m2, sálou
s kapacitou pre 800 ľudí a luxusnými reštauráciami a barmi s kapacitou pre viac ako 450 ľudí.

Architektonické a dispozičné
riešenie 

So svojimi 278 izbami, apartmánmi
a siedmimi prispôsobiteľnými konferen-
čnými miestnosťami na ploche 3 100 m2

je hotel zaraďovaný medzi najmodernej-
šie mestské a obchodné hotely. Na štvr-
tom poschodí sa nachádza tanečná sála
s rozlohou 1 300 m2 s dvojnásobnou
stropnou výškou, ktorá je akusticky
odhlučnená a zaraďovaná medzi najväč-
šie v celom Poľsku. Vďaka nákladnému
výťahu môžu byť do haly prepravované
veľké objekty ako klavír alebo dokonca
autá. Bazén na najvyššom poschodí rov-
nako ako fitness a health club s rozlo-
hou 1 200 m2 poskytujú fantastický
výhľad na mesto. Samotný bazén, ktorý
je historickou relikviou, bol vytvorený
zo zásobníka požiarnej vody datované-
ho do devätnásteho storočia. Pod bazé-
nom sa nachádza fitness a wellness
centrum, priestor na spoločenské akcie
a slnečné terasy umiestnené na všet-
kých stranách budovy. Nová sklenená
strecha a stropné okná prispievajú
k optimálnemu osvetleniu spoločných
priestorov, ktoré vyhovuje medzinárod-
ným štandardom. Takáto súhra prvkov

minulosti a prítomnosti vytvára harmo-
nický dialóg medzi historickou atmosfé-
rou kultúrnej pamiatky a jazykom
súčasnej architektúry. 

Interiérové riešenie 
Interiérový dizajn je výsledkom

práce známych londýnskych dizajnérov
Jestico+Whiles, ktorým sa podarilo
vytvoriť silnú atmosféru a súčasne
zachovať industriálny charakter histo-
rických stien. Staré stĺpy a nosníky osta-
li zachované a storočnému schodisku
a liatinovej bráne bol dodaný pôvodný
lesk. 

Hotel Andel je už štvrtým otvoreným
po Prahe Krakove a Berlíne. Nachádza
sa priamo v nákupnom, umeleckom
a kultúrnom centre Manufaktura a je
jediným štvorhviezdičkovým hotelom
v priemyselnom meste Lodž. V priebe-
hu posledných pár rokov bola Manufak-
tura najväčším európskym revitalizač-
ným projektom a v tomto období získala
mnoho ocenení. 
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