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Z ázrak v Karloveskej zátoke 

Nových mestských verejných stavieb sa v Bratislave postavilo 
ako šafranu. Kvalitných, estetických a  inovatívnych k  tomu, ani 
nehovorím. Skúsenosti pri navrhovaní a realizovaní takýchto záka-
ziek miestnym samosprávam chýbajú a v kombinácii s obrovským 
tlakom na financie a zložitými procesmi verejného obstarávania je 
každá podarená realizácia malým zázrakom. Ale zázraky sa predsa 
dejú. A aj keď na seba občas nechávajú dlho čakať (tento konkrét-
ny od roku 2006), predsa sa nakoniec dočkáme. Lodenica pri Kar-
loveskom ramene v réžii mladých architektov OFFICE110 a mest-
skej časti Karlova Ves je toho živým dôkazom.

V  zákrute Karloveskej cesty kúsok od Vodárenského múzea 
a Riviéry je pod úrovňou ulice schovaná pôvodná stará lodenica. 
Nová budova lodenice mala stáť na jej mieste. Napokon sa však 
rozhodlo inak – stará lodenica zostala a nová budova sa musela 

priestorovo uskromniť a vpasovať na voľný zvyšok pozemku medzi 
ochranné pásma križujúcich inžinierskych sietí. Jej na prvý pohľad 
nelogické umiestnenie ďaleko od vody, v  križovatke, na hranici 
pozemku v sebe však skrýva dôležitý potenciál – priama dostupnosť 
celého parteru budovy z priestoru ulice môže pri správne zvole-
nej funkcii z novej lodenice spraviť živé a aktívne rozhranie medzi 
širokou verejnosťou a vodáckou komunitou a vodáckym športom 
ako takým. Svojou architektonickou kvalitou a akurátnou mierkou 
vytvára v exponovanej polohe inak rozbitého uličného prostredia 
príjemne zľudšťujúci a  stabilizujúci prvok. Pôsobí ako orientačný 
bod, ktorý v  zmätočnom urbanizme elegantne a  jasne navádza 
okoloidúcich smerom ku Karloveskej zátoke.

Samotná budova je rozvrhnutá na tri separátne zóny – po-
schodia, každé so svojou špecifickou funkciou. Suterén slúži na 
uskladnenie lodí a  iných vodáckych potrieb. Leží pod úrovňou 
storočnej vody a  tomu je prispôsobená aj konštrukcia a vybave-
nie – v  oboch prípadoch sa ráta s  občasným zaplavením. Príze-
mie je zónou s prístupom širokej verejnosti – architekti tu pláno-
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vali vodácku predajňu s požičovňou lodí, drobným občerstvením, 
spoločenskú miestnosť a klubovňu pre členov s krytou terasou. Nos-
ná idea je skvelá – mať jeden deliteľný priestor, kde môže verejnosť 
pričuchnúť k vodáctvu a stretnúť aktívnych vodákov, a zároveň, kde 
oni majú priestor na svoje spoločenské aktivity. Poschodie je sú-
kromnou klubovou zónou. Nachádza sa tu zázemie klubu – šatne, 
hygiena, sušiarne a fitnes priestory pre členov. Či sa celková idea 
využitia oboch horných poschodí napokon bude v  tejto forme aj 
realizovať, je v súčasnosti ešte nejasné, mestská časť zvažuje rôzne 
scenáre, pevne však verím, že verejnosť aj vodáci dostanú priestor, 
kde sa môžu vzájomne stretávať.

Netypickou, ale o  to zaujímavejšou bola voľba konštrukcie – 
na železobetónovom suteréne zvolili autori pokračovať priznanou 
drevostavbou. Napriek tomu, že je drevo udržateľný, progresívny 
a  trvanlivý materiál, ho v našich krážoch vídame málo, ešte stále 
voči nemu panujú predsudky. O  to väčšia je radosť, že sa ob-
javilo na verejnej stavbe – a nielen ako konštrukčný materiál, ale 
aj ako exteriérový a  interiérový finiš. Voľba dreva ako materiálu je 
pochopiteľná nielen z ekologického, ale aj z koncepčného hľadiska 
– koreluje so športovou funkciou lodenice a  prepája stavbu 
s prírodným prostredím zátoky. 

Kvalita architektúry a  detailov je na vysokej úrovni. Exteriér 
i  interiér pôsobia čisto, ľahko a cieľavedome. Návrh i  realizácia si 
nepotrpí na zbytočnosti – jednoduchosť a  precíznosť je cieľom 
a ten sa dosiahol v plnej miere. Kombinácia materiálov a farebných 
akcentov vytvára príjemnú hrejivú atmosféru v interiéri a v exteriéri 

zas pomáha jasne artikulovať funkcie jednotlivých zón. Drevenými 
lamelami rytmizovaná a sceľovaná fasáda pôsobí vzdušne a zvyšuje 
pocit intimity v interiéri. Drevo v exteriéri nie je ošetrené a s časom 
sa jeho medová farba bude pozvoľna meniť a  splývať so svojím 
okolím. Toto je jedna s fascinujúcich vlastností priznaných drevo- 
stavieb – zostávajú premenlivé dlho potom, ako sa skončí fáza 
výstavby. Reagujú na tok času, miestnu klímu, na ľudský dotyk. 
Sú dýchajúcim a živým organizmom. Som vďačná, že budem mať 
v nasledujúcich rokoch možnosť sledovať dozrievanie a premeny 
tejto stavby v priamom prenose vo verejnom priestore.

Kvalitné verejné stavby sú u nás na nezaplatenie. Verejnosť má 
mimo obchodných centier pramálo príležitostí zažívať si dobrú 
súdobú architektúru na každodennej báze. Vidieť, na akej úrov-
ni sa dá pracovať s  priestorom, materiálom, s  detailom, zažiť si 
na vlastnej koži pocit z nej, ohmatať si ju a  tým si nakalibrovať aj 
svoje očakávania a požiadavky na kvalitu, ktorú bude nasledovne 
očakávať a vyžadovať. Na to, aby sa u nás plošne zvyšovala architek-
tonická kultúra, je nevyhnutné, aby sa zvyšovalo architektonické 
povedomie u širokej verejnosti. Čím viac dobrej architektúry bude 
bežne prístupné verejnosti, tým zodpovednejšie a  adekvátnejšie 
bude vedieť o nej spolurozhodovať – verejne i v súkromí. Som rada, 
že sa v prípade lodenice podarilo ísť príkladom! 

Andrea Bystrická
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Pôdorys 1. pp Pôdorys 1. np

Pôdorys 2. np

Rezoperspektíva

Situácia

Karloveská lodenica, Bratislava-Karlova Ves  
Investor: MČ Bratislava-Karlova Ves
Autori: OFFICE110 architekti / Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký
Spolupráca: Boris Solga
Projekt: 2010 – 2017, realizácia: 2018 – 2019 
Plocha pozemku: 2 656 m2, zastavaná plocha: 190 m2

Úžitková plocha: 466 m2, obstavaný priestor: 1 990 m3

Stavebné náklady: 600 000 EUR
Foto: Martin Hörmann
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