Libreto.
Východiská:
Podľa statického posudku:
1. Konštrukcie stavby v havarijnom stave pred zrútením.
2. Stavba nevykazuje statické trhliny – t.j. základy sú dobré.
Podľa „genia loci“:
1. V mysliach pamätníkov je spomienka na pôvodnú reštauráciu stále živá.
2. Snežienka roky chýba, mŕtva ruina deprimuje návštevníkov lesoparku.
3. Pôvodná architektúra bola poplatná dobe svojho vzniku; ale bola a slúžila.
Podľa skutkového stavu:
1. Mnoho údajov o stavbe chýba – neznámy suterén, neznáme TZB, neznáme vonkajšie
poklopy, neznáme zdroje a formy vybudovanej infraštruktúry.

Návrhy:
1. Zbúrať (asanovať) nadzemné konštrukcie, vrátane stropu nad suterénom.
2. Novú stavbu postaviť na pôvodných základoch a suterénnych múroch.
3. V suteréne je potrebné zhotoviť vnútornú izolačnú vaňu.
4. V kompozícii hmôt a objemov rešpektovať bezprostrednú blízkosť údolnej stanice lanovky
a jej tvaroslovie.
5. V architektonickom návrhu zosúladiť reminiscenciu a nostalgiu za pôvodnou stavbou,
prítomnosť údolnej stanice lanovky – s vysokými nárokmi na súdobú kvalitnú architektúru
navrhovanej stavby.
6. Zapojiť do kompozície novobudovanej stavby i údolnú stanicu lanovky tak, aby obe pôsobili
jednoliato: napr. finančne nenáročným farebným zjednotením výplní otvorov a zábradlí.
7. V prevádzke budovy maximálne zabezpečiť bezkolízne personálne a materiálové toky; z toho
dôvodu vybudovať aj výťah pre možnosť dopravy jedál a materiálu, nábytku, výstavných
exponátov a pod. do 2. nadz. podlažia.
8. Neboli špecifikované činnosti vo viacúčelovej sále; prítomnosť výťahu a schodiska umožňuje
usporiadať tu napr. aj občerstvenie formou cateringu.
9. Separovať dôsledne toky čašníkov od prevádzky kuchyne.
10. Najmä pre čas uzavretia reštaurácie – jedálne vytvoriť možnosť ambulantného predaja
občerstvenia formou bufetu, s napojením na zázemie stravovacej prevádzky.

11. Na priedomí budovy zredukovať dláždenú spevnenú plochu a riešiť tu detské miniihrisko pre
malých návštevníkov.
12. V rámci architektonickej kompozície vytvoriť vo fasáde vyhliadkové balkóny a terasy
13. Pre využitie letnej terasy pred reštauráciou aj v čase dažďa riešiť čiastkové zastrešenia sedení
drobnou architektúrou – formou v súzvuku s formami budovy.
14. Obdobne riešiť prístrešky pre zaparkovanie bicyklov a uloženie odpadkových kontajnerov.
15. V zabezpečení budovy médiami počítať so studničnou vodou (domová vodáreň), podlahovým
zónovým elektrokúrením, odvodom splaškových vôd do domovej čističky s odtokom do
recipienta, s perspektívou pripojenia na verejnú kanalizáciu, s kt. sa uvažuje v budúcnosti.
16. Vybudovaním chodníka – rampy s predpísanými náležitosťami umožniť prístupnosť do
Snežienky aj invalidom – vozíčkárom; predpokladá sa však doprava len prostredníctvom MHD
(?). V opačnom prípade počítať s potrebným parkovaním a dopravným prístupom aj pre
invalida.
17. S voľnými možnosťami osobného stravovania z prinesených zdrojov uvažovať na lúke za
potokom, kde je priestor i na rekreačné športovanie a detské ihriská.

