
Východiská : 

Metodika obnovy  

- Určuje orgán ochrany pamiatok – nie je predmetom návrhu architektov 

- Výsledok širokej diskusie odborníkov 

- Obnova zo stavu ruiny do poslednej etapy historického vývoja podoby pred požiarom, 

prezentácia zachovaných fragmentov zo starších vývojových etáp 

1.etapa 1955-1985 

- 1. odborná diskusia o podobe hradu – silueta ruiny / baroková silueta 

- obnova paláca v objeme barokovej fázy, vrátane šikmej strechy 

- znovupostavenie strážnic na tereziánskom Čestnom nádvorí 

2.etapa 1985 – 2000 

- zámer obnovy pamiatky 1985 – predpokladá ďalšiu obnovu zaniknutých 

tereziánskych objektov 

- 2. odborná diskusia o charaktere prípadných dostavieb v areáli hradu, 

alternatívne architektonické štúdie – rozhodnutie pokračovať v obnove 

zaniknutých tereziánskych objektov 

- obnova zaniknutého tereziánskeho schodiska na Čestné nádvorie 

- obnova tereziánskej podoby Čestného nádvoria, plánovaná obnova „trofejí“ 

v tom čase nezrealizovaná 

- obnova zaniknutého objektu na západnej terase 

3.etapa 2000 – súčasnosť 

- obnova hradného paláca do tereziánskej podoby s prezentáciou starších 

fragmentov, obnova zaniknutého záhradného pavilónu (nesprávne 

oranžéria), dokončenie obnovy autentickej podoby Čestného nádvoria 

(doplnenie „trofejí“) 

- obnova severnej časti areálu do tereziánskej podoby – rekonštrukcia 

zaniknutej Zimnej jazdiarne a barokovej záhrady 

´ súbežne prebieha archeologický a architektonicko – historický výskum – 

výsledky priebežne zapracovávané   

 

Záver :  metodika postupnej obnovy hradu do historicky autentickej podoby spred požiaru spolu 

s prezentáciou zachovaných fragmentov zo starších etáp vývoja hradu je akceptovaná počas celého 

procesu obnovy. Zachovanie a prezentácie archeologických nálezov nie je v rozpore s realizáciou 

obnovy tereziánskych objektov v severnej časti hradu.  

 

  



Ciele obnovy 

- Zvýšiť návštevnícku atraktivitu hradu – hlavné prostriedky : 

- postupná rekonštrukcia zachovaných aj zaniknutých častí hradu a prezentácia 

odkrytých fragmentov starších období  

- sprístupniť čo možno najviac historických priestorov pre návštevníkov 

- vytvoriť celoročnú pestrú ponuku aktivít pre návštevníkov – trvalé expozície, 

príležitostné výstavy, kultúrne, spoločenské a iné aktivity, gastronómia..... 

- zatraktívnenie exteriérových priestorov hradu – motivácia na každodenné 

návštevy areálu 

- zlepšený servis pre návštevníkov – stravovanie, predaj suvenírov, parkovanie, 

wifi... 

- zlepšená informovanosť návštevníkov – webová stránka, informačný systém 

(grafické a interaktívne panely, mobilné aplikácie...), vytvorenie tématických 

prehliadkových okruhov (napríklad : keltský, veľkomoravský, žigmundovský, 

tereziánsky, opevnenie...) 

- aktívny programový management 

 

Záver : Zimná jazdiareň a záhradný pavilón sú veľmi vážnou súčasťou snahy celoročne programovo 

oživiť hrad. Rekonštrukcia barokovej záhrady v autentickej historickej podobe je výrazným krokom 

k zatraktívneniu exteriérov hradu. Technické priestory v podzemí pod záhradou sú podmienkou 

maximálneho sprístupnenia paláca pre návštevníkov. Parkovanie návštevníkov v podzemných 

priestoroch je príspevok k zvýšeniu komfortu pre návštevníkov, reálne umožní ukončiť parkovanie 

v areáli hradu. 

 

 

 

  



Komentár k návrhom architektov Urbana a Hermanna : 

 

1. Potreba parkovacích miest 

 

Podľa aktuálne spracovaného výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110/Z2 je po zarátaní 

všetkých disponibilných parkovacích miest, vrátane projektovaných 222 pod barokovou záhradou 

a po posúdení všetkých potrieb pre návštevníkov hradu a jeho blízkeho okolia, zamestnancov K NRSR, 

SNM, poslancov NRSR a ich asistentov, návštevníkov NR SR a po zarátaní deficitu priľahlého okolia 

podľa Územného plánu zóny A4 Mudroňova sever – Palisády, ostane v lokalite deficit 196 

parkovacích stojísk. Pri výpočte bola zohľadnená zástupnosť parkovacích miest pre jednotlivé 

funkcie, ktoré sa časovo neprekrývajú. Keďže je predpoklad, že aktivity v Zimnej jazdiarni sa budú 

uskutočňovať hlavne večer, potreba parkovacích miest pre návštevníkov jazdiarne nebola do 

výpočtu započítaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



2. Prezentácia nálezu „Pod Gaštanmi“ (Rím II) 

 

 

 

Krycí objekt nad nálezom spĺňa nasledovné kritériá : 

- Nevytvára vnímateľný nadzemný objekt s vlastnou architektúrou – nekonkuruje 

historickému prostrediu 

- Nezasahuje do usporiadanie barokovej záhrady 

- Vytvára podmienky pre stabilnú klímu s minimálnymi nákladmi na prevádzku 

- Vytvára podmienky pre stabilnú svetelnú klímu prezentácie 

- Zabezpečuje prirodzený uhol pohľadu, pri ktorom vynikne priestorová modelácia nálezu, 

celá plocha nálezu je viditeľná 

 

 

 

 



3.  Prezentácia nálezu v jazdiarni (Rím I) 

 

Jazdiareň vytvára nad nálezom prirodzený krycí objekt 

- Stála klíma bude zaručená v priestore jazdiarne, tým aj v priestore, v ktorom sa 

nachádzajú nálezy. Kde už je možné lepšie zaručiť stálu klímu, ako v priestore, ktorý je 

stále využívaný 

- Nad nálezom je navrhnuté zrealizovať strojne odklápaciu podlahu, ktorá by mala umožniť 

spolu s posuvným hľadiskom umožniť jednoduchú zmenu usporiadania sály (prezentácia 

nálezov, stupňovité hľadisko, rovná podlaha) 

- Opakovane sa účelovo používa výraz atrapa. Rekonštrukcia zaniknutých historických 

objektov podľa dostupných plánov, zachovaných zvyškov... je metóda, ktorá sa čoraz viac 

používa v celej Európe ako prostriedok na zachovanie historickej identity a kontinuity.  

 

 

 



4. Prezentácia nálezu v severozápadnom bastióne (Rím VII) 

 

Spôsob prezentácie na základe výstupov z odborného grémia – prezentácia originálov in situ. 

Návrh spracovaný a posúdený komisiou KPÚ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vytvoriť krycí objekt nad nálezom, spojený s prestávkovým priestorom jazdiarne 

+ v súlade s odporúčaním odborného grémia prezentovať originál nálezu 

+ priestorové prepojenie s nálezmi v jazdiarni – spoločná prezentácia 

+ zlepšenie priestorového komfortu prestávkového rozptylného priestoru jazdiarne 

- potrebné zmeniť projekt (cca júl 2015) 

- potrebné vybaviť nové územné rozhodnutie a stavebné povolenie (cca november 

2015) 

- navýšenie nákladov cca 1,5 mil € 

- do mája 2016 sa dá zrealizovať len hrubá stavba, úplné dokončenie najskôr do konca 

2016, dovtedy jazdiareň funkčná v obmedzenom režime 

- prisypanie renesančného opevnenia 



5. Prehliadková trasa archeologických nálezov 

 

 

Prehliadkový okruh archeologických nálezov je uvažovaný v náväznosti na expozíciu dejín 

Bratislavského hradu v suteréne paláca. Pozostáva z nasledovných zastávok : 

 - rímska mozaiková dlažba v krycom objekte pod nádvorím paláca 

- nálezy pod východným krídlom paláca  (keltsko-rímske, veľkomoravské, stredoveké, 

renesančné) 

 - veľkomoravské stavby na hornej východnej terase 

 - keltsko-rímska stavba pod gaštanmi v krycom objekte  

 - keltsko-rímska stavba v jazdiarni 

 - keltsko-rímska stavba v SZ bastióne v krycom objekte 

 

Prehliadkový okruh je zrealizovateľný nezávise od charakteru krycích objektov a spôsobu prezentácie 

 

  



6. Využitie podzemného objektu 

 

Do týchto výpočtov sú zarátané aj náklady na 

technické priestory nesúvisiace s garážou a ich 

technologické vybavenie (strojovne chladenia, VZT, 

trafostanica, dieselagregát, serverovňa...) 

Reálne číslo na jedno parkovacie miesto po odpočítaní 

nesúvisiacich nákladov je 23 300 €, čo bolo aj 

opakovane komunikované 

 

 

 

 

 

Vjazd do podzemného objektu slúži na obsluhu 

technických priestorov pre palác a jazdiareň, prístup 

k nákladnému výťahu v paláci a vjazd do garáže. Kvôli 

prvým dvom funkciám musí vyústiť do 1.podzemného 

podlažia, čo definuje cirkuláciu vozidiel v garáži 

Priestor garáže umožňuje aj inú funkciu, ktorá by bola 

schopná akceptovať danosti priestoru 

 

 

 

 

 

Výťah nebol súčasťou projektu vzhľadom na 

požiadavku investora šetriť financie. V súčasnosti je 

navrhnutý pri východnom schodisku z garáže 

a odsúhlasený investorom. Mal by sa realizovať. 

Pre pohyb peších v garáži je vytvorený systém 

vyhradených pruhov, ktorý zabezpečí ich bezkolízny 

pohyb tak, ako je to obvyklé vo všetkých garážach. 

V úrovni 1.PP sú vyhradené PM pre imobilných 

návštevníkov hradu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizovanie takéhoto zámeru má nasledovné problémy : 

- zámer predpokladá okamžité zastavenie stavby, zmenu projektu, zmenu stavebného 

povolenia. Všeobecná dohoda grémia odborníkov bola stavbu nezastavovať. 

- nerealizovať Zimnú jazdiareň je v rozpore s predpísanou metodikou. V takom prípade by sa 

nemala realizovať ani baroková záhrada a mal by sa zbúrať záhradný pavilón (oranžéria). Ináč 

vznikne torzo konceptu, ktorý bude výsmechom pôvodného zámeru  

- nie je žiadny logický dôvod snažiť sa nasilu natlačiť funkciu jazdiarne do podzemných 

priestorov. Ako bude zabezpečený prístup pre návštevníkov, ako bude zabezpečený prístup 

pre imobilných? Ako budú riešené rozptylné priestory? Ako bude zabezpečené prepojenie 

sály s hradným palácom? Chceme ľudí natlačiť pod zem a autá nechať parkovať na povrchu?  

-  v podzemnom objekte je nutné zachovať polohu technických priestorov, príjazdu k nim 

a nákladnému výťahu paláca. To vylučuje alternatívu využitia podzemného priestoru na 

rozšírenie priestorov jazdiarne – nie je možné dispozične tieto dva priestory prepojiť, v ich 

styku sú pod jazdiarňou nálezy Rím I. 

- Už zrealizované podzemné podlažia sa nebudú dať využiť ako garáž – nebudú mať vjazd. 

Prípadná úprava vjazdu tak, aby súčasne obslúžil technické priestory a výťah na 1.PP 

a súčasne umožnil vjazd do 3.PP je na hranici (skôr za hranicou) technickej reálnosti, 

znamenalo by to zvýšenie nákladov o cca 1 mil.€ 

 

  



Reálne možnosti alternatívneho využitia podzemných priestorov : 

- 1. Podzemná garáž v projektovanej kapacite 

   + čiastočné pokrytie potreby doloženej výpočtom statickej dopravy 

   + reálna možnosť zbaviť areál a jeho okolie od parkujúcich vozidiel 

+ zvýšenie komfortu pre návštevníkov hradu, pohodlný prístup pre 

návštevníkov jazdiarne 

 

- 2.  Kombinované využitie – spodné podlažia výstavný priestor špecifického charakteru,          

horné podlažie / podlažia parkovanie. Prístup do výstavného priestoru z exteriéru 

schodiskom a výťahom 

   + reálna možnosť zbaviť areál a jeho okolie od parkujúcich vozidiel 

+ zvýšenie komfortu pre návštevníkov hradu, pohodlný prístup pre 

návštevníkov jazdiarne 

+ nie je potrebné zastaviť stavbu 

+ možnosť úpravy pomeru parkovanie / výstavný priestor podľa reálnych 

potrieb v budúcnosti 

 

 

 Garáž -1 .PP     Garáž / Výstavný priestor – 2.,3.,4.PP 

       Možnosti členenia : 

 63 parkovacích miest (PM)       0 PM  3 915 m2 výst.priestoru 

         31 PM  3 132 m2 výst.priestoru 

         63 PM  2 349 m2 výst.priestoru 

         94 PM  1 566 m2 výst.priestoru 

       125 PM     783 m2 výst.priestoru 

       159 PM         0 m2 výst.priestoru 

 

  Poloha schodiska a výťahu do podzemných priestorov 

 

 


