
H O T E L  M E R C U R E
B R A T I S L A V A

Nový hotelový komplex má lichobež-
níkový pôdorys s vnútorným átriom. Má
jedno podzemné a 8 nadzemných podla-
ží smerom na Žabotovu ulicu. Kvôli svet-
lotechnickým požiadavkám, musela byť
časť hotela orientovaná na Holekovu
ulicu znížená na 5 nadzemných podlaží.
Hotel je priamo napojený na dopravný
ťah diaľničného privádzača D2 smer
Brno, Praha resp. D1 smer Žilina, Košice
a letisko M. R. Štefánika. Dopravné
napojenie hotela je zabezpečené z ulice
Šancova cez ulicu Murgašovu, Holeko-
vu, resp. z Jelenej a Železničiarskej
ulice na Žabotovu ulicu. Prevádzkovate-

ľom hotela Mercure bude hotelová sieť
Accor Hotels. Autori vytvorili hotel, ktorý
svojou hmotou a kompozičným riešením
zachováva charakter blokovej zástavby
v danej lokalite. 

Architektonické riešenie 
Architektúra budovy je moderná, rie-

šená kompozíciou čistých, rovných, jed-
noduchých a harmonicky zosúladených
plôch a línií. Prevládajú plné plochy vo
sviežich farbách s kontrastom zaskle-
ných častí. Výškovo je budova členitá
rôznorodosťou riešenia vyšších podlaží.
Architektúra reprezentuje charakter

hotelovej prevádzky poskytujúcej solíd-
nosť a moderné služby. Celkovo hote-
lový komplex pozostáva z troch častí.
Jednotlivé budovy sú konštrukčne samo-
statné, no prevádzkovo navzájom popre-
pájané. 

Hlavný vstup do hotela je zo Žabo-
tovej ulice, únikové východy sa nachá-
dzajú na Žabotovej a Holekovej ulici. 
Do Holekovej ulice je taktiež orientova-
ný vjazd osobných automobilov návštev-
níkov a zamestnancov ako i vjazd do
zásobovacieho priestoru. 

Na prízemí hotela je hotelová hala
s recepciou. Z haly sú prístupné reštau-

Neďaleko hlavnej železničnej stanice, na rohu ulíc Žabotovej a Holekovej, vyrástol nový
biznis hotel s názvom Mercure. Z pôvodnej šesťpodlažnej budovy prestavbou, nadstavbou
a dostavbou vznikol hotel, ktorý púta pozornosť už na prvý pohľad zaujímavo riešenou
fasádou, ktorej dominujú nepravidelne rozmiestnené a rôzne veľké okenné otvory
a sklenený farebný obklad. Budova hotela sa svojim hmotovým a kompozičným riešením
stala príjemnou súčasťou uličnej zástavby Žabotovej ulice. 

rácia (88 miest), lobby bar, kongresová
sála (120 – 150 miest), tri menšie míting
roomy a jedna biznis room pre VIP hostí.
Konferenčná a reštauračná časť majú
prepojenie na kuchyňu orientovanú do
zadnej časti prevádzky s kontaktom na
zásobovanie a odpad. 

Suterénne priestory slúžia z väčšej
časti pre parkovanie (39 parkovacích
boxov, časť aj pre imobilných návštevní-
kov) pre hotelových hostí aj zamestnan-
cov hotela. Podzemná garáž je prístup-
ná z Holekovej ulice vyrovnávacou pol-
rampou. Menšiu časť podzemia tvoria
priestory slúžiace pre sklady, zásobova-
nie, odpad aj technické miestnosti.
V suteréne sa tiež nachádzajú aj verejné
toalety prístupné schodiskom z 1. NP.
Od 1. až po 7. NP sa nachádza 175 dvoj-
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Pre celú skupinu Janãina architekti je projekt
Hotel Îabotova v˘nimoãn˘ z viacer˘ch hºadísk –
priama úãasÈ pri tvorbe nielen urbanisticko-archi-
tektonického a interiérového konceptu, ale v úpl-
nom zaãiatku akcie spolupráca pri tvorbe biznis
plánu, hºadanie najoptimálnej‰ieho vyuÏitia exis-
tujúcich objektov a nehnuteºností vrátane v˘beru
uÏívateºa diela, aÏ po úãasÈ a zodpovednosÈ
v celom procese realizácie zvoleného zámeru. 

V okolí tak atraktívneho a dôleÏitého dopravné-
ho uzla bratislavskej hlavnej stanice sa do dne‰né-
ho dÀa nenachádza Ïiaden hotel poskytujúci sluÏ-
by európskeho resp. celosvetového ‰tandardu. To
bol jeden z dôvodov, preão som sa rozhodol zrea-
lizovaÈ mestsk˘ biznisov˘ hotel – 4 * kategórie,
zapojen˘ do siete silného celosvetového hotelové-
ho operátora, práve v tejto lokalite. Pôvodné objek-
ty, prevaÏne urãené pre administratívne úãely
s nevyhovujúcim stavebno-technick˘m a dispoziã-
n˘m rie‰ením s nízkym ‰tandardom a veºkou ãas-
Èou pozemku vyuÏitou ako skladisko, sme v tak
atraktívnej lokalite nároãn˘mi úpravami – prestav-
bou, prístavbou, nadstavbou a novostavbou
s maximálnym moÏn˘m efektívnym zastavaním
akceptujúcim v‰etky urbanistické, architektonicko-
dispoziãné a svetlotechnické princípy, zrealizovali
na hotel patriaci do siete Mercure. 

Modern˘ dizajn hotela, so 175 izbami presvet-
len˘mi veºk˘mi oknami aÏ po podlahu a prepoje-
ním spálÀovej a hygienickej ãasti otvoren˘mi
zasklen˘mi stenami a s kompletn˘m zázemím
v ‰tandarde 4-hviezdiãkového hotela siete Mercu-
re, mohol byÈ dosiahnut˘ jedine úplnou ignoráciou
charakteru existujúcich objektov – ich architektúry,
kon‰trukãného a dispoziãného rie‰enia. 

Okrem tohto architektonického a interiérového
zámeru, bolo nutné splniÈ v‰etky nároãné poÏia-
davky operátora hotela aÏ po najmen‰í detail,
v mnoh˘ch oblastiach ìaleko prevy‰ujúce ‰tandar-
dy slovensk˘ch noriem. Z hºadiska materiálového
rie‰enia bol, okrem uÏ spomenut˘ch zasklen˘ch
ãastí interiéru i exteriéru, ãi v˘razného pouÏitia skla
a zasklen˘ch ãastí nepravidelne rozmiestnen˘ch
odli‰n˘ch okenn˘ch otvorov, pouÏit˘ sklen˘ fareb-
n˘ obklad s v˘razn˘m farebn˘m odtieÀom charak-
terizujúcim nielen exteriér ale aj interiér hotela
v kontraste s obkladom Trespa a farebn˘mi omiet-
kami dvoch odtieÀov. T˘m bol dosiahnut˘ jedineã-
n˘ architektonick˘ v˘raz hotela, vãlenen˘ do exis-
tujúcej zástavby, no v˘razn˘ a z diaºky vnímateºn˘.
Mobiliér a interiérov˘ dizajn bol zrealizovan˘
v spolupráci s architektom hotelového operátora,
ktor˘ nadviazal na celkov˘ urbanisticko-architekto-
nick˘ a interiérov˘ koncept autora v detailnom
dotvorení dizajnu interiéru. 
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lôžkových hotelových izieb, 10 jednolôž-
kových, 11 apartmánov a 4 izby pre imo-
bilných. Na 1. NP majú izby okná s para-
petom, na vyšších podlažiach sú franc-
úzske okná. Okná orientované do hluč-
ných ulíc Holekovej a Žabotovej majú
špeciálne protihlukové sklá. 

Izby sú zariadené štandardným nábyt-
kom a doplnené kópiami obrazov Andy
Warhola. Každá izba má samostatnú
kúpeľňu, obsahujúcu umývadlo, sprchu
alebo vaňu a WC, oddelenú sklenou
priečkou od spálne. Kúpeľne apartmá-
nov majú vaňu aj sprchový kút. 

V objekte sa nachádza 5 výťahov,
z ktorých dvojica slúži pre hotelových
hostí a samostatný výťah v zadnej časti
pre personál. Tento výťah je na prízemí
prepojený na prevádzku zázemia kuchy-
ne umožňujúcu zásobovanie izieb nápo-
jmi. V suteréne je výťah prepojený na
sklady a manipuláciu s bielizňou. Izby
sú orientované na uličné a dvorové stra-
ny s výnimkou kontaktu s južnou sused-
nou parcelou. Chodba sprístupňujúca
izby je zokruhovaná – prepája všetky
ubytovacie trakty. Na 7. NP sa nachádza
okrem izieb aj fitnescentrum. Najvyššie

8. NP, kde je umiestnená vzduchotech-
nika a chladenie, má kvôli hlučnosti
zvuko-izolačné steny. 

Konštrukčné a materiálové
riešenie 

Vzhľadom na potreby variability tohto
typologického druhu stavby bola zvole-
ná základná konštrukcia prievlakového
skeletu. Skelet je železobetónový so stu-
žením železobetónovým vertikálnym
jadrom. Stropné dosky, schodiská a pod-
zemné obvodové steny sú taktiež žele-
zobetónové. Výplňové obvodové murivo
je z tvárnic hrúbky 250 mm s kontakt-
ným zatepľovacím systémom, časť fasá-
dy v 1. a 6. NP tvoria oceľovou konštruk-
ciou zasklené steny. Obvodový plášť
jednotlivých objektov je teda zateplený,
časť fasády je zasklená, v časti sa uplat-
ňuje obklad. Strechy sú jednoplášťové
ploché, spádované s odvodnením dovn-
útra dispozície strešnými vpustami. Hyd-
roizolačná vrstva je z asfaltových modifi-
kovaných pásov s nosnými výstužnými
vložkami, alebo fóliami – vodotesne
napojená na všetky okraje strechy, pre-
stupujúce konštrukcie, potrubia, rámové

oceľové konštrukcie a vtoky. Vnútorné
deliace konštrukcie sú z murovaných
materiálov, stužujúce steny, komunikač-
né jadrá a šachty zo železobetónu, vnú-
torné priečky zo sadrokartónu. 

Podlahy sú keramické, kamenné
a gresové – podľa druhu a charakteru
prevádzky. V skladoch, technologických
miestnostiach, komunikáciách zázemia
a nakladacích rampách je priemyselná
náterová podlaha. Zvislé nosné kon-
štrukcie – stĺpy sú tiež monolitické
železobetónové. 

Nový biznis hotel, ktorý svojou archi-
tektúrou oživil celkový vzhľad Žabotovej
ulice, privíta svojich prvých hostí už na
jeseň a okrem komplexných hotelier-
skych služieb ponúkne Bratislave ďalšie
priestory aj pre organizovanie konferen-
cií, prednášok a mítingov rôzneho zame-
rania. 

V spolupráci s AKJ s. r. o. 
pripravila redakcia 
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