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SPRIEVODNÁ SPRÁVA
ARCHITEKTURA DUŠEVNÍ LÉČBY



Diplomová práca sa zaoberá témou duševnej liečby, ktorú analyzuje a skúma s výsledkom návrhu 
konkrétneho architektonického objektu- Centra duševného zdravia.

Duševné zdravie je bezpochyby témou súčasnou a veľmi dôležitou. Psychiatrické problémy sa 
môžu počas života dotknúť každého z nás. Široká verejnosť je napriek stúpajúcej dôležitosti témy 
málo informovaná a tak ľahko vznikajú predsudky, mýty a dezinformácie. Duševne chorý, pod spo-
ločenským tlakom, prítomnosti verejnej stigmy a nedôvere k zdravotníctvu odmieta riešenie svojho 
problému včas. Liečba prichádza na rad až počas akútneho vzplanutia ochorenia, ktoré si vyžaduje 
hospitalizáciu. Diplomová práca reaguje a hľadá odpovede na to, ako môže architektúra napomôcť 
duševnej liečbe, a ako môže vhodný návrh napadnúť existujúci stav stigmy.

Stav psychiatrickej starostlivosti v Českej aj Slovenskej republike je nevyhovujúci a zastaralý. Chý-
bajúca je najmä rehabilitačná starostlivosť, ktorej hlavným cieľom je opätovné zapojenie duševne 
chorého do života a spoločnosti. Konkrétne sú to zariadenia ako denné a nočné stacionáre, chráne-
né dielne, a chránené bývanie. V súčasnosti prebiehajú reformy psychiatrickej starostlivosti v oboch 
krajinách a celej Európskej únii. Hlavným cieľom reforiem je politika modernizácie predurčená k 
vytváraniu práve prechodnej rehabilitačnej psychiatrickej starostlivosti. Na základe historických 
analýz témy, sa návrh stotožňuje s reformami a moderným prístupom v psychiatrickej starostlivos-
ti. Funkcia, ktorú Centrum duševného zdravia ponúka, je primárne práve psychiatrická rehabilitá-
cia.

Zariadenie duševnej liečby musí byť pacientovi a jeho príbuzným blízko. Nesmie dochádzať k se-
gregácií a izolácií pacienta počas liečby, ktorá by mohla narušiť jeho znovu-začlenenie sa do spoloč-
nosti. Centrum duševného zdravia je zariadením integrovaným do mestského prostredia. Lokalitou 
je udržiavaný fyzický, duševný a aj tématický kontakt s mestom a spoločnosťou.

Pre umiestnenie návrhu bola vybraná oblasť mesta Bratislava, ktorej kapacita, rozmiestnenie a 
sieť psychiatrických zariadení sú problémové a nedostačujúce. Zásahom je modifikácia existujúce-
ho systému psychiatrickej starostlivosti, v súlade s reformou. Centrum duševného zdravia sa napája 
na modifikovanú prepojenú, funkčnú a vyrovnanú sieť psychiatrickej starostlivosti. 

Centrum duševného zdravia je umiestnené v lokalite blízko historického centra Bratislavy, na kri-
žovatke ulíc Radlinského a Imricha Karvaša. Pri výbere konkrétnej parcely boli zohľadnené potreby 
fyzickej, duševnej a tematickej integrácie. Fyzická integrácia a dostupnosť parcely je zabezpečená jej 
lokalitou  na hlavnom uzly MHD. Jedna zo zastávok MHD je priamo pred objektom. Pre prítomnosť 
témy parcela poskytuje trvalý kontakt a optické prepojenie so svojím okolím. Výhodou je aj prepo-
jenosť na existujúcu lekársku starostlivosť - blízkosť Psychiatrickej kliniky Nemocnica Staré Mesto. V 
územnom pláne mesta Bratislava je parcela zadefinovaná ako občianska vybavenosť celomestského 
významu. Zámer návrhu - zariadenie zdravotníctva je v súlade s územným plánom mesta. Dôležitosť 
pri vhodnom výbere parcely sa kládol na potenciál vytvorenia kvalitného duševného prostredia 
(prítomnosť terapeutickej zelene, vodné prvky, a aktívny verejný priestor).



Parcela dnes je z prevažnej časti nezastavaná, nachádza sa na nej objekt v zlom stave, ktorý je 
nutné asanovať. Návrh pracuje s kontextom parcely a jej okolím. Pozemok, podobne ako každá iná 
integrovaná mestská lokalita tohto typu, bude sprevádzaný  vysokou intenzitou využitia územia 
(IZP, IPP). Urbanisticky je okolie parcely obklopené výškovými budovami (Národná banka Slovenska, 
Slovenský Rozhlas, Stavebná fakulta, Blumentálsky kostol). Vhodnou reakciou návrhu je urbanis-
tické nadviazanie na výškovosť a vysokú intenzitu okolia. Pre dosiahnutie vhodnej urbanistickej 
reakcie sa Centrum duševného zdravia stáva hybridom. Kontrolovane sa prepája s administratívou a 
bývaním. Hybridizácia je zároveň prospešná pre koncept rehabilitačnej duševnej starostlivosti. Ná-
vrh pracuje s uličnými čiarami a hmotami okolia. Výškovo rešpektuje kostol s ktorým spolupôsobí v 
uličných pohľadoch.

Pri architektonickom návrhu prináša integrácia do metského prostredia viacero nevýhod - dušev-
ne negatívnych elementov ako hluk, smog, pachy, neporiadok, ruch, zhon, stres, preplnenosť. Tieto 
negatívne aspekty sa snaží odbúrať  navrhnutá záhrada komplexu. Záhrada a zároveň aj samotný 
architektonický návrh je inšpirovaná rajskými dvormi mestských kláštorov.  Rajský dvor fungoval 
ako miesto odpočinku a rozjímania. Narozdiel od kláštorov je záhrada otvorená pre verejnosť. Je 
mestskou oázou duševného zdravia. Návrh pracuje s terénom a využíva prevýšenie pozemku pre 
zapustenie záhrady, tým vzniká jej akustická ochrana od priľahlej vozovky.

Hmotovo je architektonický návrh zložený z troch častí, ktoré dohromady tvoria celok. Na jed-
nej strane na nároží križovatky je umiestnená veža,  na strane druhej je nízka átriová budova, do 
kompozície sú objekty prepojené štíhlou doskou v ktorej prevádzkovo pôsobí Centrum duševného 
zdravia. Pred ním tak vzniká otvorený nástupný dvor so záhradou a verejným priestorom. Celá kom-
pozícia je orientovaná na juhozápad.

 Architektonický návrh sa sústredí na Centrum duševného zdravia, administratíva a bývanie sú 
len sprievodnými funkciami. V átriovej budove sa nachádza administratíva. Vo vrchných podla-
žiach veže je bývanie. Veža je prepojená s doskou funkciami a prevádzkou centra. Primárnou funk-
ciou liečebného zariadenia je rehabilitačná starostlivosť(denný stacionár, nočný stacionár, chráne-
ná dielňa, rehabilitačná dielňa), sekundárnymi ambulantná a terapeutická prevádzka.

Komplex je otvorený verejnosti v prízemí, ktorého veľká časť je aktívnym mestským parterom. 
Záujem o tvorbu verejného priestoru okolia je v prevádzkovom aj hmotovom riešení. Hlavný komu-
nikačný potenciál v exteriéri zabezpečuje ambit, krytá ochodza inšpirovaná architektúrou kláštora. 
Centrum má jasne definovaný nástup do objektu. Bohaté foyer je dopĺňané estetickými schodmi, 
ktoré prepája čakárne a vestibuly interiéru. Foyer je presklené a orientované na juhozápad. Hlav-
ným výrazovým prvkom centra duševného zdravia je materiál - pieskovec, teplé pastelové odtiene a 
štrukturovaný povrch ladia s myšlienkou budovy. Architektonický návrh kládol dôraz na bezbarié-
rovosť, a požiarnu bezpečnosť objektu.


