
V nich hľadali pacienti relax a dušev-
né pookriatie, v priaznivom počasí
posedávali na lavičkách so svojimi
návštevami. Boli založené podľa zásady
„zeleň po celý rok“. 

Ako architekt by som sa pri tejto prí-
ležitosti zmienil aj o objekte Mestského
ústavu národného zdravia, predtým
Okresnej sociálnej poisťovne na Bezru-
čovej ulici. Kochovo sanatórium
a nemocnica s poliklinikou na Bezručo-
vej sú skvelými dielami medzivojnovej
československej avantgardy 20. storo-
čia, od renomovaných architektov tej
doby. Na začiatku 21. storočia tieto tri
objekty postihli rôzne osudy a najmä
rozdielna je ich súčasnosť. Z nemocni-
ce na Hlbokej je luxusný apartmánový
dom, na Bezručovej objekt chátra

a čaká sa asi kedy už bude súci len na
demoláciu. Len Kochovo sanatórium
akoby vstalo z mŕtvych. Každý z týchto
objektov, by sa v kultúrnej krajine, stal
záujmom nielen historikov modernej
architektúry, ale i spoločenského a kul-
túrneho záujmu širokej verejnosti. Ako
súčasť hmotnej národnej kultúry a histo-
rickej kontinuity mesta, dnes hlavného
mesta SR. 

Výnimočné architektonické dielo me-
dzivojnovej moderny Kochovho sanató-
ria na bývalej Vegelinovej, dnešnej Par-
tizánskej ulici, je dielom Dušana Jurko-
viča v spolupráci s Jindřichom Mergan-
com a Otakarom Klimešom z rokov 1929
– 1932. I vďaka jeho zakladateľovi, profe-
sorovi MUDr. Karlovi Kochovi bolo v tej
dobe jednou z najmodernejších nemoc-

níc v Československu. Podľa úsudku 
F. Weinwurma sa tu stretli tri hlavné
pôsobiace sily: „priaznivá poloha sta-
vebného miesta, odvaha projektantov
k zodpovednosti a ovplyvňujúce infor-
mácie lekára, ktorý mnoho poznal
a videl.“ Pokladal ho za najmodernejšie
sanatórium v republike [1]. Právom je
zapísané do registra nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok a slo-
venského Top registra DOCOMOMO.
Aj tieto fakty určite prispeli k tomu, že
nový majiteľ sa rozhodol pristúpiť
k nevyhnutnej rekonštrukcii schátralé-
ho objektu, bez zmeny pôvodného
účelu a s rozhodnutím zachovať výni-
močné architektonické kvality objektu.
Rekonštrukcia takéhoto objektu bola
i výzvou pre architektov a ich tím.
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Od detstva po dnešok sú dva objekty na bratislavských Palisádach pre mňa viac ako
architektúry. V Kochovom sanatóriu som sa narodil a Orthopédia na Hlbokej bola dlho našou
„rodinnou“ nemocnicou. Udivovali ma svojimi hmotami medzi modernými mestskými vilami
noblesnej rezidenčnej časti mesta. Zaujali ma nielen nezrovnateľnou architektúrou ale najmä
výnimočnou funkciou, osadením do príkrych svažitých terénov s prekrásnymi terasovými
nemocničnými záhradami.

Typologická kategória zdravotníckych
stavieb sa pokladá v architektonickej
praxi ak nie za najťažšiu, tak určite za
veľmi náročnú. Naviac, ak ide o rekon-
štrukciu takého významného diela,
akým je Kochovo sanatórium. Dlho-
ročné profesijné skúsenosti v typo-
logickom rade zdravotníckych stavieb
oboch autorov a ich bytostný vzťah
k funkcionalistickej architektúre boli
zárukou kvalitného výsledku. Ich nos-
nou myšlienkou bolo „zachovať túto
stavbu pre zdravotnícke účely tak, 
aby vyhovovala súčasne platným STN
a európskym normám, hlavne prevádz-
kovým, hygienickým, požiarnym, tech-
nickým požiadavkám, pri rešpektovaní
pamiatkovej ochrany.“ [2] 

Rekonštrukcia bola úspešne ukonče-
ná po necelých troch rokoch v máji
2011. 

Premena hmoty 
Objekt sanatória slúžil svojmu pôvod-

nému zdravotníckemu účelu nepretržite
takmer do prvej dekády tohto storočia.
V 80. rokoch minulého storočia z pre-
vádzkových potrieb bol na východnej
strane pristavaný dvojpodlažný pavilón
ambulancií. V pôvodnom objekte však
už z hľadiska hygieny nevyhovovali
pôrodné sály, novorodenecké oddele-
nie a operačné sály. 

Hmotový a architektonický koncept
rekonštrukcie bol postavený veľmi
logicky: do pôvodného objektu umiest-
niť ťažiskovo ambulancie a lôžkovú časť
aj s administratívou, v prístavbe situo-
vať tzv. medicínsko-technický blok, t. j.
prevádzky s vysokými nárokmi na dis-
pozično-prevádzkové a technicko-tech-
nologické riešenie, v zásade nový ope-
račno-pôrodnícky trakt. 

Pôvodný objekt vykazoval závažné
stavebné poruchy nosných konštrukcií,
charakteristická fasáda z režného tehlo-
vého muriva nielenže nevyhovovala
tepelno-technickým normám, ale veľká
časť tehlových tvaroviek bola zvetraná. 

Po podrobnom hydrogeologickom
a stavebno-technickom prieskume sa
zistilo, že pavilón nebolo možné nadsta-
viť. V obmedzených priestorových
a plošných podmienkach pozemku sa
však vychádzalo z jeho pôdorysnej
schémy štyroch ustupujúcich traktov

pozdĺž východnej hranice pozemku.
V nadzemných podlažiach sa korigova-
la poloha priečelnej fasády ustúpením
oproti pôvodnému ľavému krídlu sana-
tória. Na konci smerom do záhrady sa
zväčšil o trakt celozaskleného únikové-
ho schodiska. 

K pôvodnému štvorpodlažnému
objektu, pôdorysne komponovaného do
roztvoreného písmena „V“, pribudla
z uličného priečelia mierne ustúpená
trojpodlažná hmota s prepojením oboch
zaskleným komunikačným krčkom.
Výsledkom je veľmi pôsobivá hmotovo-
priestorová kompozícia v stiesnených
pomeroch na vlastnom pozemku, i vo
vzťahu k susedným objektom. Pamiatko-
vý objekt nestratil na svojej dominant-
nosti, naopak získal. 

Priestorový komfort 
Vychádza z dispozično-prevádzkové-

ho konceptu a v maximálnej miere
uplatniť optický kontakt do exteriéro-
vých priestorov, najmä do záhrady.
Tento zámer sa uplatňuje už od hlavné-
ho vstupu do sanatória na všetkých
podlažiach, keď v priečnom smere
pred schodiskom z priestorov bývalých
operačných a pôrodných sál vznikli
pôsobivé spoločenské haly. Zalomená
pozdĺžna chodba na 1. NP pred ambu-
lanciami sa rozširuje o zálivy čakární,
ktoré tak poskytujú akýsi diskrétny azyl
pre pacientky. 

Najväčším prínosom v pôvodnom
objekte je riešenie lôžkovej časti a nad-
väzných priestorov. Pri zachovaní pozí-
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cií pôvodných priečnych deliacich kon-
štrukcií sa zvýšil priestorový štandard
a najmä vybavenie väčšinou dvojposte-
ľových izieb. Každá izba má samostatnú
komfortnú hygienu s bezbariérovým prí-
stupom. Ustúpené posledné podlažie,
do ulice rozšírené ľahkou prístavbou,
umožnilo umiestniť dva apartmány so
spoločnou zimnou záhradou a veľkou
terasou. „Hradný“ a „Lesný“ apartmán
poskytujú okrem nadštandardného
vybavenia najmä jedinečné výhľady na
Bratislavu a do Kochovej záhrady. Lôž-
ková časť svojim interiérovým riešením
má skôr hotelový, ako nemocničný cha-
rakter. 

Medicínsko-technický blok v prístav-
be svojim dispozično-prevádzkovým rie-
šením spĺňa najprísnejšie funkčné
a hygienické nároky modernej gyneko-
logicko-pôrodníckej nemocnice.
V pôrodných a operačných sálach je
inštalovaná najmodernejšia zdravotníc-
ka technológia, umožňujúca vykonávať
najnáročnejšie operačné a liečebné
výkony. 

Objekt má tri diferencované vstupy:
hlavný – cez pôvodný vstupný travertí-
nový portál s novým transparentným
zádverím, bezbariérový a urgentný –
priamo z parkovacej plochy do chodby
operačno-pôrodníckeho traktu v spojo-

vacom „krčku“ a hospodársky vstup
ústi priamo z Partizánskej ulice do 1. PP
medicínsko-technického bloku. Zabez-
pečuje transport ťažkého servisného
materiálu a servisné služby potrebné
pre prevádzku zdravotníckeho zariade-
nia. 

Stavebno-technické riešenie,
technologické súbory 

Nielen z vizuálneho hľadiska, ale aj
teplotechnického bolo potrebné sano-
vať fasády pamiatkového objektu tak,
aby sa zachoval jeho pôvodný charak-
ter. Zateplenie a prevetrávaná fasáda
z lícových tehál a tvaroviek bolo rieše-
ním, ktoré sa mohlo aplikovať s pocho-
pením investora pre zvýšenie investič-
ných nákladov a s výrobcom lícoviek,
ktorý by vyrobil ich verné kópie a osa-
dil s rešpektovaním pôvodného škáro-
rezu a členenia fasády. S hliníkovými
oknami je výsledok výborný. V kontras-
te so štruktúrou tehlového režného
muriva pôvodného objektu, bola na
pavilóne medicínsko-technického bloku
navrhnutá štrukturálna sklenená fasáda.
Do ulice v príbuznom terakotovom
farebnom tóne, do záhrady zrkadliaca
fasáda, v ktorej sa odráža zalomená
južná fasáda sanatória a svah nemoc-
ničnej záhrady. 

Zo statického hľadiska bolo nielen
potrebné sanovať niektoré časti monoli-
tického ŽB trámového stropu tzv. „hene-
bique“ so 7 cm hrubou spojitou doskou,
ale bez jeho narušenia navrhnúť viace-
ré vertikálne a nie malé stúpačky verti-
kálnych rozvodov. 

Samostatnou kapitolou a v mnohom
rozhodujúcou, je koncepcia nevyhnut-
ných technológií TZB: plynová kotolňa
s kondenzačnými kotlami so zónovou
reguláciou, strojovňa vzduchotechniky,
strojovňa chladenia, náhradný zdroj
elektrickej energie, kyslíková stanica,
kompresorová stanica, trafostanica
a zdroje medicinálnych plynov. Napo-
kon náročná koordinácia rozvodov
médií bezkolíznym spôsobom najmä
v pôvodnom objekte je výsledkom skú-
seného kolektívu špecialistov, pôsobia-
cich dlhé roky v oblasti zdravotníckych
stavieb. 

Technológie zabezpečujú vysoký
prevádzkový štandard jednotlivých
priestorov. Chodby a priestory lôžok sú
vetrané núteným vetraním vzduchotech-
nickými rozvodmi umiestnenými v me-
dzistrope a zvislých inštalačných jad-
rách. Lôžkové izby a niektoré ďalšie
priestory majú aplikované chladené
stropy kapilárnymi rohožami. V operač-
nej sále je uplatnený najmodernejší

spôsob vzduchotechniky, laminárnym
spôsobom prúdenia vzduchu. 

Záver 
„Z hľadiska návratnosti investície

išlo o projekt, ktorého prvoradým cie-
ľom bolo skvalitniť zdravotnícku sta-
rostlivosť a súčasne zachrániť výni-
močné architektonické dielo, pričom
idea lukratívnosti investície zostala
nulová. Ambíciou investora bolo, aby
podobne ako v prípade pôvodného
sanatória, vzniklo unikátne architekto-
nické dielo, na ktorom sa použijú
moderné stavebné a zdravotnícke
technológie pri zachovaní útulnosti
a vysokého komfortu pre pacientky.“
Takto charakterizuje prínos rekonšt-
rukcie Kochovho sanatória MUDr. Vla-
dimír Cupaník, PhD., riaditeľ a konateľ
GPN KOCH [3].

Z architektonického a pamiatkarské-
ho hľadiska ide o výnimočné dielo
a určite počin pri záchrane a revitalizá-
cii modernej architektonickej kultúrnej
pamiatky. Náročnosť a zložitosť z hľadis-
ka architektonickej praxe je určite prí-
kladom, že i u nás sa dá, keď sa chce
a keď sú vytvorené ak nie ideálne, tak
aspoň optimálne podmienky zo strán
podieľajúcich sa na projekte i realizácii. 

Z mojej strany je až nepochopiteľné,
že asi najväčšou prekážkou v celom
procese bola „autorská kauza“, ktorá sa
prejednávala vo viacerých komisiách
SKA. Našťastie s úspešným koncom pre
autorský kolektív. Viem pochopiť, že
autorské právo sa dá dnes uplatňovať
takmer na všetko. Ale nepochopím, že
i za každú cenu, bez trocha pochopenia
a tolerancie pre dobrú vec si vieme
medzi nami architektmi strpčovať náš
„každodenný architektonický“ život. Aj
tak ho nemáme jednoduchý... Aký to
rozdiel oproti prístupu architekta Jiřího
Siegela, autora objektu Sportturist na
Národní tříde v Prahe z rokov 1968 –
1970, keď tento objekt mala v roku 2008
nahradiť novostavba hotela Metropol od
ateliéru CHAA. Na otázku, kde sa vzala
tá veľkorysosť, že podporil demoláciu
vlastného domu odvetil: „... Nerad se
zbavuji vlastních staveb, ale když jsem
viděl profesionální přístup autorského
týmu, bylo mi jasné, že práce má úro-
veň. Získal si mě jejich etický postoj
a férový přístup k úkolu.“ [4] 

Rekonštruované Kochovo sanatórium
opäť ožilo. V Bratislave a na Slovensku
máme skvostné architektonické dielo,
ktoré nič nezostalo dlžné svojej povesti
a radí sa k najmodernejším a špičko-

vým zdravotníckym zariadeniam nielen
u nás, ale i v porovnaní s vyspelým
zahraničím. Verím, že časom pribudne
k jeho klinike aj záhrada, ktorá bola
a je jeho neodmysliteľnou súčasťou. 

Bude si ho vedieť oceniť aj odborná
a architektonická verejnosť udelením
jednej z cien, ktoré sa každoročne ude-
ľujú u nás v hojnom počte? 

Ivan Gürtler 
Foto: Jakub Hauskrecht 
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