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Urbanistické riešenie 
Cieľom projektu, bolo optimálne vyu-

žiť a zhodnotiť pozemok. Rozanalyzovať
širšie hmotovo-priestorové a funkčno-
prevádzkové vzťahy daného priestoru.
Filozofiou riešenia bolo zhodnotiť
danosti lokality v kontexte s poznaním
stavu, zámerom výhľadu na Dunaj
a možnosť dostavby v budúcnosti. Rie-
šenie rešpektuje aj dopravné vzťahy
a pešie trasy rovnako ako zhodnocuje
hmotovo-štrukturálne relácie. Hmotovo-
priestorová kompozícia komplexu je
založená na rešpektovaní existujúcich
vzťahov a merítka štruktúry prostredia.
Výrazná znakovosť prostredia ovplyvni-
la hľadanie optimálneho konceptu návr-

Komplex troch blokov s názvom Diplomat Park vyrástol v kľudnej časti Bratislavy na
Mudroňovej ulici. Orientovaný je východo-západne, situovaný na Hradnom vŕšku v časti
mesta, kde sa nachádza viac rezidencií veľvyslanectiev a tak je tu zaručená aj zvýšená
bezpečnosť. Rezidenčný objekt s modernou architektúrou je určený predovšetkým na
bývanie, no sú tu k dispozícii aj kancelárske priestory. Charakterom zodpovedá kondomíniu
s kontrolovaným vstupom cez recepciu a dostatkom súkromia. 

hu architektúry v špecifickom prostredí.
Výsledná jednoduchá forma komplexu
s oporným múrom je vyľahčená tromi
rizalitmi – výsledkom je celok zložený
z troch „vilových“ budov. Komplex Dip-
lomat Park má dve podzemné podlažia
s 32 parkovacími miestami, dve plno-
hodnotné nadzemné podlažia a tretie
podlažie ustúpené s plochou strechou.
Fasáda objektu je zo strany Mudroňovej
ulice jednoduchá až strohá, no smerom
do záhrady a zelene je členená terasa-
mi a balkónmi – z každého bytu je
výhľad na Dunaj. 

Architektonické riešenie 
Racionalistický urbanistický koncept

bol základom pre tvorbu architektúry
komplexu. Bol založený na princípe har-
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Od marca 2005 som cestou po MudroÀovej
zakaÏd˘m, a chodil som tadiaº viackrát denne, videl
nad oporn˘m múrom dom. Nikto ho vtedy e‰te vi-
dieÈ nemohol. Neexistoval. To len fantázia tvorcov
zaãínala písaÈ príbeh s názvom Diplomat Park... 

Jeho hmotová kompozícia je jednoduchá. Cez
obdæÏnikovú základÀu rovnobeÏnú s oporn˘m
múrom sú prieãne preloÏené tri jednoduché hmo-
tové kubusy. Komponovan˘m utlmením architekto-
nického pôsobenia základne vznikol efekt troch
jednoduch˘ch kubusov levitujúcich nad pôvodn˘m
oporn˘m múrom. Prieãna poloha ponúka interié-
rom kubusov krásne v˘hºady – na panorámu mesta
na strane jednej a na Dunaj na strane druhej. Túto
orientáciu naplno vyuÏívajú atraktívne priestory pre
reprezentáciu a b˘vanie. Jednoduché hmoty kubu-
sov sú architektonicky rôzne tvarované. Na strane
mesta prevláda istá rezervovanosÈ aÏ strohosÈ. Na
strane Dunaja je to veºkorysá otvorenosÈ spájajúca
interiér s exteriérom. Diplomat Park je rie‰en˘ ako
uzavret˘ reprezentaãn˘ celok – kondomínium.
Ponúka priestorovú kvalitu individuálneho repre-
zentaãného b˘vania spojenú s v˘hodami sluÏieb
b˘vania kolektívneho. 

Dnes cestou po MudroÀovej zakaÏd˘m, a cho-
dím tadiaº viackrát denne, vidím nad oporn˘m
múrom dom. UÏ ho môÏu vidieÈ v‰etci. Existuje.
Zhmotnené dielo – slovo autora. Fantázia tvorcov
dopísala príbeh s názvom Diplomat Park. A Diplo-
mat Park zaãína ÏiÈ svoj vlastn˘ príbeh... 

MoÏno je to pod vplyvom Ïivotného jubilea,
ale trochu som bilancoval. Diplomat Park je
na‰im tridsiatym architektonick˘m príbehom zre-
alizovan˘m v Bratislave. TieÏ tak trochu jubilej-
n˘m. A stále je to príbeh o hºadaní vzÈahu medzi
harmóniou ako schopnosÈou citlivo vnímaÈ a kon-
trastom ako schopnosÈou vnímané originálne tva-
rovaÈ. A príbeh o v˘raze, ktor˘ hºadáme s porozu-
mením.
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mónie a kontrastu. Snahou autorov
architektonického riešenia bolo vytvoriť
dôstojnú atmosféru Diplomat Parku
a vtlačiť miestu „pečať“ špecifickej zna-
kovosti. Hlavným cieľom bolo navrhnúť
a zrealizovať takú architektúru, v ktorej
sa možno ľahko orientovať. Hmotové rie-
šenie vytvára hru architektúry s den-
ným svetlom a dodáva prostrediu prí-
jemnú atmosféru. Úmerná veľkorysosť
priestorového riešenia architektúry
symbolizuje funkčnú dôležitosť objektu
v danom priestore a zvýrazňuje význam
zelene. Sumárne možno konštatovať, že
architektúra má hmotovú proporčnosť,
priestorovú čitateľnosť, tvarovú origina-
litu, štrukturálnu aj farebnú harmóniu. 

Dispozično-prevádzkové 
riešenie 

Základným znakom Diplomat parku
je areálová forma – kondomínium s kon-
trolovaným vstupom cez recepciu. Dis-
pozične má logickú a prehľadnú pre-
vádzkovú osnovu a jasnú organizáciu
priestorov. Parkovacia garáž s 32 mies-
tami, nachádzajúca sa v 1. a 2. PP, je
schodiskami a výťahmi priamo napoje-
ná na podlažia nad úrovňou terénu.
Hlavný vstup do komplexu aj vstup do
podzemnej garáže je z Mudroňovej
ulice. V podzemných podlažiach sa
nachádzajú aj reprezentačné priestory
pre zastupiteľské úrady. V dvoch nad-
zemných podlažiach sa nachádza 2 x 6
bytov a v jednom ustúpenom 4 byty.
Vždy dva byty sú prístupné z podesty
zaskleného schodiska s výhľadom na
Mudroňovu ulicu. Bytové priestory sú
veľkoryso riešené. Ich prevádzková

kvalita spočíva v tom, že sú situované
naprieč podlažia, čo zabezpečuje
výhľad na Bratsilavu z jednej strany
a výhľad na Dunaj z druhej strany a to
z jedného bytu. Byty sú tiež dôsledne
zónované na kľudnú nočnú a spoločen-
skú dennú zónu. Navrhnuté sú tak flexi-
bilne, že poskytujú aj možnosť úprav
pôdorysného členenia. Súčasťou bytov
na poschodí sú relaxačné plochy balkó-
nov alebo terás, na prízemí priame vyu-
žitie umožňujú predzáhradky. 

Konštrukčné riešenie
Stavba je navrhnutá z jedného dila-

tačného celku pôdorysného rozmeru

18,1 x 67 m. Stropná doska je v pravej
časti objektu v cca 20 m úseku zalome-
ná o pol podlažia. Konštrukčná výška
podlaží je rôzna. Všetky schodiská
v podzemných a nadzemných častiach
sú z prefabrikátov. 

Vodorovné nosné konštrukcie pod-
zemných podlaží sú z monolitickej žele-
zobetónovej (ŽB) bezprievlakovej strop-
nej dosky hrúbky 250 mm. Zvislé nosné
konštrukcie tvoria v prevažnej miere
monolitické ŽB stĺpy, vnútorné aj po ob-
vode objektu a nosné vnútorné ŽB
steny hrúbky 200 mm, tvoriace stužujú-
ce jadrá pri schodiskách a výťahoch,
steny hrúbky 250 mm ako súčasť obvo-

dového plášťa. Vodorovné nosné kon-
štrukcie nadzemných podlaží sú z mo-
nolitickej ŽB stropnej dosky hrúbky 
250 mm, uloženej na vnútorných a ob-
vodových nosných stĺpov. Zvislé nosné
konštrukcie tvoria v prevažnej miere
monolitické ŽB stĺpy a nosné vnútorné
ŽB steny hrúbky 200 mm, tvoriace stu-
žujúce jadrá pri schodiskách a výťa-
hoch. Obvodový plášť je murovaný
z tvárnic POROTHERM, nenosné vnú-
torné murivo je tiež z tvárnic PORO-
THERM. Balkóny sú zrealizované na
izokorboch, steny pri balkónov majú
izokorby a tuhú nerezovú výstuž. Streš-
ná konštrukcia je plochá strecha. 

Základy sú tvorené monolitickou ŽB
doskou s nábehmi pod stĺpmi a stena-
mi. Hrúbka dosky je 200 mm, +50 mm
krytie izolácie, pod stĺpmi 560 mm. Do
dosky je osadená kotevná výstuž vnútor-
ných stĺpov a obvodových podzemných
stien. Doska a obvodové suterénne
steny sú z vodostavebného betónu. 

Materiálové riešenie 
a technické vybavenie 

Celý komplex je monitorovaný ka-
merovým bezpečnostným systémom
a chránený bezpečnostnými vstupnými
dverami. Vstup do komplexu kontroluje
24-hodinová služba na recepcii. Hliníko-

vé okná sú chránené elektricky ovláda-
nými žalúziami. Pochôdzne plochy bal-
kónov a terás sú vytvorené z exteriéro-
vých podlahových drevených roštov.
Z garáží sa dá dostať do bytov „suchou
nohou“ schodiskami alebo panoramatic-
kými sklenými výťahmi. Spoločné chod-
bové priestory rovnako, ako uličná fasá-
da, sú obložené prírodným kameňom.
Každý byt – apartmán má samostatné
kúrenie (radiátory a fan-coily) a klimati-
záciu, samostatné merače vody, plynu
a tiež elektrické hodiny. V obytných
miestnostiach bytov – apartmánov sú
drevené dvere, drevené parketové pod-
lahy a na stenách štuky. Vstavané šatní-
kové skrine sú súčasťou všetkých spál-
ní, sú na chodbách aj v priestore recep-
cie. Všetky byty – apartmány majú
zapojenú štruktúrovanú kabeláž (inter-
net, TV, satelit, telefón, vrátnik). Súčas-
ťou bytov je aj krb, moderne zariadená
kuchyňa aj kúpeľňa so zariadením
v štýlovom dizajne (komplet vybavené
elektrospotrebičmi – chladnička
s mrazničkou a pračka), doplnené kera-
mickými či mramorovými obkladmi. 

Po kolaudácii i počas užívania kom-
plexu bude zabezpečená údržba celé-
ho areálu (výsadba a ošetrovanie zele-
ne v okolí). 

V spolupráci 
s Ing. arch. Petrom Jančom 

pripravila 
Martina Trnkusová 
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