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    OBNOVA KÚPALISKA LIDO V BRATISLAVE
                                  SPRIEVODNÁ SPRÁVA



HISTORICKÉ SÚVISLOSTI

Kápalisko lido bolo založené v roku 1847. Prvý krát bolo zničené v roku 1902 pri regulácii Dunaja, 
po ktorej sa dostalo na hlavný dok a bazén nevydržal silu vody. Kúpalisko bolo vybudované nanovo 
na mieste medzi Starým mostom a Prístavným. V roku 1928 sa vybudovali nové, väčšie bazény s 
prezliekacími kabínami a dostalo názov Lido. V roku 1944 bola Bratislava bombardovaná a Lido 
nebolo ušetrené. Napriek tomu ho Bratislavčania po vojne postavili na nohy a fungovalo ďalej. Ostal 
jeden bazén a kúpalo sa  aj priamo v Dunaji. Fungovalo až do 80-tych rokov, keď kôli schátranosti 
a znečisteiu Dunaja bolo zavreté.

UBANISTICKÉ RIEŠENIE

Areál kúpaliska sa nachádza na mieste pôvodného kúpaliska medzi mostom Apollo a Prístavným 
mostom. Je orientované na novom ramene Dunaja, ktorého vybudovaním sa oddelili z Petržalskej 
strany dva ostrovy. Kúpallisko je umiestnené na väčšiom z nich, oproti novovzniknutej mestskej 
štvrte. Začiatok výstavby novej štvrte je naplánovaný na leto 2015. Jej súčasťou je aj peší most 
na ostrov. Na ostrove je viacero vstupov do vody formou schodou a jeden vstup ako bezbariérová 
rampa. Pri každom vstupe je umiestnená sprcha. Na ostrove sa nachádza niekoľko lúk, piesková 
veľkého rozsahu a trávnaté lúky umietnené v lese pre pocit väčšieho súkromia.

KÚPANIE

Kúpe sa priamo v ramene Dunaja. V ramene je voda spomalená, preto nehrozia vodné víri. Voda je 
čistená zelenými ostrovmi na vode. Ostrovy plávajú na hladine a rastliny nasadené na nich očisťujú 
vodu.Tak isto na dne ramena sú vysadené čistiacie rastliny. Takýto istý spôsob čistnia vody je použitý 
napríklad na Viedenskóm ramene Dunaja a funguje už veľa rokov.

ARCHITEKTONICKĚ RIEŠENIE

Vybavenie kúpaliska je kôli riziu zaplavenia umiestnené v drevených objektoch vo výške 3 metre 
nad zemou. Vzniká tak polouzavretý priestor, ktorý umožňuje úkryt pred slnkom a je v ňom um-
iestnený mobiliár na oddych a prezliekacie kabíny. Objekty sú poprepájané terasami a mostíkmi. V 
prípade potreby je jednoduché dostavať ďalšiu búdku a prepojiť ju s ostatnými. Interiér je riešený 
variabilne. Je možné pomocou panelov vytvoriť jednu veľkú, alebo dve malé prevádzky. Tak isto 
všetko zariadenie v interiéri je možné prispôsobiť podla potrieb. Budovy majú drevený exteriérový 
obklad, ktorý zapadá do lesnej scenérie.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Objekty sý umiesnené na drevených stĺpoch kruhového prierezu s priemerom 200 mm. Na stĺpoch 
sú položené nosníky s obdĺžnikovým prierezom 250x150 mm, s tepelnou izláciou medzi nimi a vrst-
vami podlahy nad nimi. Terasy tvoria 1,5 metrové konzoly nosníkov. Steny sú sendvič, tepelná izo-
lácia medzi osb doskami. Tepelná izolácia je medzi drevenými stĺpmi, ktoré tvoria rámy s drevenými 
nosníkmi strechy. Strecha je plochá, vyspádovaná do jedného smeru. Povrch tvorí fólia Fatrafol. Na 
streche sú umiestnené solárne kolektory na ohrev vody.


