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1. Hlavné námestie v r. 2008    zač. 20. Stor. 

  

2. Hlavné námestie  v r. 2008    zač. 20. Stor. 

Zobytnenie podkroví si vyžiadalo umiestňovania vikierov v strechách. Oproti pôvodným (v tomto prípade dvojúrovňovým) 
otvorom typu volské oko sa umiestnil na strechu Kutscherfeldovho paláca jeden rad výraznejšie pôsobiacich vikierov, 
podobných, ako na miestodržiteľskom paláci. Tieto vikiere majú správne zvolené merítko a sú posadené hlbšie v rovine 
strechy, takže nevytvárajú nepriaznivú kulisu ďalšieho poschodia, ako u tých vikierov, ktoré sú umiestňované tesne nad 
rímsou a dosahujú rozmery plnohodnotného okna. Parčík, úprava chodníkov a priestoru námestia prechádza premenami od 
konca 80tych rokov 20. Stor.  

  

3. Nám. SNP v r. 2008    30te roky 20. Stor. 

Premenu nástupnej časti do pamiatkovej rezervácie v priestore predbránia Michalskej brány odštartovalo vybudovanie 
Karfíkom navrhnutého obchodného domu firmy Baťa, riešeného v duchu funkcionalizmu. Ku kladom tejto realizácie patrí aj 
tá skutočnosť, že pri modelovaní nového objektu sa rešpektovala požiadavka priehľadu na historickú dominantu Michalskej 
brány, ktorá predstavuje najmarkantnejšiu súčasť stredovekého opevnenia mesta. V nasledujúcom období došlo 
k modernizácii objektu na severnej strane nástupu do Michalskej brány q aj k jeho navýšeniu. K negatívam tejto stavby patrí 
i tá skutočnosť, že už nebrala ohľad na možné vytvorenie lepšieho pohľadu na historickú mestskú bránu, ako Karfíkova 
architektúra.  
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4. Hviezdoslavovo nám. v r. 2008   Stav cca z polovice 19.- stor., objekty boli 
nahradené dnešným objektom v druhej 
pol. 19 stor. 

  

5. Rybná brána v r. 2008    1. pol. 20. stor. 

Hmotovopriestorové premeny pri Rybárskej bráne. Funkcionalistický objekt (vpravo) sa celkovým výškovým riešením síce 
vymykol z výškovej hladiny okolia, gradovaním hmôt však v uličnej línii Rybárskej brány rešpektoval najvyšší stojaci 
historický objekt. Novodobé nadstavby historických objektov (vľavo) svojím rozsahom sledujú výšku funkcionalistického 
objektu, ktorý vznikol pred vyhlásením pamiatkovej rezervácie. Celkové riešenie nadstavby je myšlienkovo i hmotovo 
nevyvážené, osciluje medzi romantizmom a modernizmom.  

    

6. Klariská v r. 2008     zač. 20. Stor. 

Zmenu komunikačného systému z 2. pol. 20. stor. možno pokladať za prínos  najmä pre bezkolízne smerovanie peších 
k zastávkam MHD. Novostavba na mieste pôvodného objektu vľavo s miernym prevýšením oproti pôvodnému 
dvojpodlažnému objektu korešponduje s nadstavaným plnohodnotným poschodí na pôvodne dvojpodlažnom objekte 
vpravo. Absentuje pohľadový záver ulice, pôvodne tvorený dnes nejestvujúcou výstavbou na Kapucínskej ul. 
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7. Laurinská ul. v r. 2008    1. pol. 20. stor. 

Riešenie z pol. 20. stor. v miestach zaniknutej brány opevnenia na Laurinskej ul. Výrazne navýšilo hmoty objektov, aj keď 
v pôdorysnom riešení sa snažil objekt divadla sčasti rešpektovať vysunutie zástavby pri pôvodnom barbakane. Novodobá 
ilúzia padacej brány, zavesenej v priestore nad ulicou je možným riešením náznakovej rekonštrukcie, aj keď jej výpovedná 
hodnota je dosť obmedzená (pre nepoučených pasantov)  

    

8. Laurinská ul. v r. 2008    1. pol. 20. stor. 

Zmeny v hmotovopriestorovej štruktúre zo zač. 20. stor. vniesli do uličného priestoru veľkomestskejší ráz, ale sú spojené 
s razantným dvíhaním podlažnosti, zrejmej nielen v pohľade na secesný objekt na nároží s Uršulínskou, ale i na 
novovybudovaný objekt z 1. pol. 20. stor. v južnej strane Laurinskej, maskujúci posledné podlažie manzardovou strechou.  

    

9. Panská v r. 2008     v pol. 20. Stor. 

Pozitívna zmena po poslednej obnove, keď sa nadstavané podlažie ukrylo do manzardovej strechy. Opticky nepriaznivý 
rozdiel v pôsobení križovatky ulíc sa zjemnil a celá situácia pôsobí prirodzenejšie.  
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10. Rybné námestie v r. 2008     zač. 2. pol. 20. stor. 

Pohľad na priestor po zaniknutej Vydrici a časti historickej zástavby Rybného námestia. Do súčasnosti nie je toto územie 
uspokojivo doriešené  

   

11. križovatka Zámocká - Židovská v r. 2008     v 1. pol. 20. stor. 

  



5 
Bratislava – zásady pamiatkovej ochrany – príloha - porovnanie historickej a súčasnej situácie 

 

   

Primaciálne nám. V r. 2008    v 1. pol. 20. stor. 

    

Primaciálne nám. V r. 2008    v 2. pol. 20. stor. 

  

Židovská ulica v r. 2008    v 1. pol. 20. stor. 

  

   

Župné nám. V r. 2008    v 1. pol. 20. Stor. 
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Michalská brána v r. 2008   zač. 20. Stor. 

    

Michalská ul. v r. 2008   v pol. 20. Stor. 

  

Nám. SNP pred tržnicou v r. 2008   zač. 20. Stor. 

 


