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Editoriál

Ticho. Kolotoč, ktorý sa točil vyše štvrťstoročia, sa zastavil.
Arch si od minuloročného decembra dal prestávku. Vždy je
dobré, ak sa dá na chvíľu vydýchnuť a preskúmať okolnosti
z inej perspektívy. Premyslieť si, kto som, kým chcem byť,
čo má zmysel, kde je moje miesto, ako môžem prispieť či
prospieť. A my sme o Archu takto premýšľali. Intenzívne
a náruživo. Kládli sme si otázku, v čom má spočívať opodstatnenosť a autenticita tlačeného časopisu o architektúre
(a inej kultúre) v čase omnoho rýchlejších a dostupnejších
digitálnych médií. Internetové platformy, blogy, Instagram
či Pinterest ponúkajú zdanlivo nekonečný priestor na
okamžité zverejňovanie a archivovanie informácií, ktoré
sú prístupné kdekoľvek, komukoľvek a zadarmo. Ako môže
papierový magazín svojou limitovanou tlačenou plochou
a vysokými nákladmi konkurovať internetu, nádhere jeho
žiarivých fotografií či zázraku klikania a skrolovania, vďaka
ktorým dokážeme jedným prstom obsiahnuť celý svet? Nepodliehame márnivému sebaklamu, ak vzdorujeme pravde
pričasto opakovaného tvrdenia, že „print je mŕtvy“?
Napriek tomu sú situácie, keď je pomalý, náročný a z rôznych aspektov limitovaný papierový časopis presne tým,
čím elektronické médiá väčšinou nie sú. Pomalosť a priestor
obmedzený veľkosťou a počtom strán sú vlastne užitočnými a účinnými cenzormi lákavej edičnej nenásytnosti. Papier
si vyžaduje dôkladne zvážiť každú vetu, fotografiu, ich
usporiadanie, mieru, vzájomné prepojenie, celistvosť a logiku. Čo je raz na papieri, to už nemožno vziať späť, zmeniť

ani vymazať. Je to tam navždy, so všetkými dôsledkami. A to
dáva tlačeným časopisom váhu a vážnosť. Práve preto má
zmysel pokračovať, naďalej zveľaďovať fanklub „klasických“
čitateľov, ale aj všetkých autorov, ktorí prostredníctvom
Archu nastavujú súradnice kritického myslenia.
Arch prešiel rekonštrukciou. Zanalyzovali sme ho, rozložili na elementárne častice a poskladali nanovo, aby sme
uchovali všetko cenné, čo za tie roky nadobudol, a posunuli
ho ďalej. Pridali sme strany, nové rubriky aj širší, vysoko
selektívny tematický záber, ktorý sa koncentruje nielen na
kritickú reflexiu súčasnej slovenskej architektúry, ale aj na
interiérovú tvorbu a dizajn. Pozorujeme a vyberáme. Nehľadáme to, čo vytvára súčasný obraz architektúry a dizajnu
na Slovensku, ale najmä to, čo z tohto obrazu vyčnieva,
prevyšuje priemer, spochybňuje samozrejmosť, provokuje
iným prístupom, odporuje konvenciám. Ako píše nemecká
historička a teoretička dizajnu Cordula Meierová: „V hre je
rozhodnutie, čo je a nie je hodné uchovania, čo je hodnotné a čo bezcenné, čo je dobré a čo škaredé, resp. (povedané morálne) zlé. Tieto otázky nás vedú k verdiktu, čo má
byť zabudnuté a čo udržané v pamäti.“ 1 Z tohto pohľadu je
Arch ako album. Vkladáme doň iba to, čo by sa v dnešnej
a ani v budúcej informačnej záplave nemalo stratiť.
Elena Alexy
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MEIEROVÁ, Cordula: Teorie designu. Základy disciplíny. In: Design:
Aktualita, nebo věčnost? Antologie textů k teorii a dějinám designu.
Martina Pachmanová (ed.). Praha : VŠUP, 2005. s. 113.

Produkty & technológie

WOLF
Život prevažne v interiéri nie je jednoduchý.
Optimálne vnútorné prostredie priamo ovplyvňuje kvalitu života. Ako však vytvoriť podmienky
na dokonalú tepelnú pohodu, komfort a dostatočný pravidelný prísun čerstvého vzduchu?
Na optimálne vnútorné prostredie v interiéri
vplýva veľa faktorov a nikdy ho nezabezpečí
jediný produkt. Dosiahneme ho len súhrou
viacerých prvkov, ktoré by mali byť v dokonalej
rovnováhe. K hlavným faktorom ovplyvňujúcim
vnútorné prostredie zaraďujeme pravidelnú
výmenu vzduchu v objeme 25 m3 za hodinu,
vlhkosť vzduchu na úrovni 50 % a optimálnu
teplotu 22 °C.
Výhody riadeného vetrania
Vetranie otvorenými oknami spôsobuje únik
tepla, vyššiu hlučnosť a prašnosť vnútorných
priestorov. Priebežná výmena vzduchu s vetracími systémami s rekuperáciou tepla odstráni
tento diskomfort a ušetrí až 20 % nákladov na
energie. Riadeným vetraním možno znížiť vlhkosť v interiéri, zamedziť vznik plesní, odstrániť
zápachy, filtrovať prach, peľové častice,
baktérie aj vírusy.
Vetracie jednotky WOLF s vysokou mierou
rekuperácie tepla (až 93 %), výkonom od 50
do 400 m3/h a možnosťou napojenia snímačov
vlhkosti vzduchu a CO2 zabezpečujú dokonalú
kontinuálnu výmenu vzduchu v akomkoľvek
priestore a prispievajú tak k zlepšeniu zdravia,
celkovej koncentrácie a fyzickej aj psychickej
kondície.

Tepelné čerpadlo
WOLF CHA – Monoblock

Vetranie a vykurovanie
Do bytov a menších rodinných domov je vhodná
kombinácia plynového kondenzačného kotla
s riadeným vetraním. Pre nízkoenergetické
rodinné domy a domy podľa normy A0 je ideálne
riadené vetranie s tepelným čerpadlom, prípadne
so solárnymi panelmi. Reverzibilné tepelné čerpadlo je šetrné k životnému prostrediu a dokáže
efektívne vykurovať aj chladiť celý interiér.
Produkty WOLF sú vzájomne kompatibilné
– ovládate ich a monitorujete jedným modulom,
a to aj na diaľku. Kdekoľvek a odkiaľkoľvek.
WOLF – expert na vnútorné prostredie.

Zdravé a komfortné vnútorné prostredie v interiéri
na dosah ruky, Wolf Slovenská republika
www.slovensko.wolf.eu

Vetracia jednotka
WOLF CWL-2

Dvaja z najuznávanejších výrobcov podhľadov na svete,
Armstrong Ceiling Solutions a Knauf AMF, spojili svoje sily
a ponúkli to najlepšie spojením do jednej z popredných
značiek na trhu Knauf Ceiling Solutions.
Spojením širokej škály vysoko funkčných systémových
riešení, sme vytvorili komplexné portfólio rôznorodých
materiálov, ktoré dáva architektom ešte väčší výber
ako kedykoľvek predtým. Od ekologicky udržateľných
minerálnych riešení cez systémové metalické a
akusticky optimalizované riešenia z dreva a vlny, spolu
s rôznorodými tvarmi, textúrami a farbami inšpirujú
k vytvoreniu udržateľných dizajnových riešení, ktoré
premenia interiérové priestory na úžasné zážitky.
Viac informácii nájdete na knaufceilingsolutions.com

Produkty & technológie

RENSON
Tieniace rolety Renson® si zakladajú na elegantnom a čistom dizajne. Ten sa hodí najmä do
minimalistickej architektúry. Pridanou hodnotou tieniacich roliet je ich vysoká odolnosť proti
vetru a ochrana proti tepelnému žiareniu, vďaka
ktorej môžete ľahko regulovať vnútornú teplotu
za každého počasia a podporiť tak zdravú
a komfortnú vnútornú klímu.
Nespornou výhodou screenových roliet je
možnosť ich inštalácie na všetky druhy okien.
Môžete nimi tieniť aj svetlíky, pergoly, terasy atď.
Screenové rolety dokážu znížiť náklady na chladenie budovy v letných mesiacoch až o 36 %.
Domy s inštalovanými screenovými roletami tak
môžu mať vnútornú teplotu nižšiu až o 10 °C aj
bez použitia klimatizácie.
Vďaka širokej ponuke rôznych technologických
vlastností, výberu látok, veľkostí plôch a rôznych inštalačných metód sa ľahko prispôsobia
každému vkusu a každej architektúre, či už ide
o novostavbu, alebo o rekonštrukciu.
Ak máte nový dom a na tienenie ste v priebehu
jeho výstavby zabudli, prípadne v rámci rekonštrukcie nechcete meniť okná domu, môžete
zvoliť systém Fixscreen Minimal, ktorý možno
vďaka úzkym vodiacim lištám použiť aj na minimalistické okná s úzkym okenným rámom, alebo
systém Fixscreen Solar, pri ktorom nemusíte
riešiť pripojenie elektrického kábla.
Všetky pevné časti roliet Renson® sú vyrobené
z extrudovaného hliníka a sú dostupné vo
všetkých farbách RAL. Vďaka tomu ponúkajú
čistý dizajn a hladké linky, ktoré sa skvele hodia
k minimalistickému výrazu.
Vedeli ste, že z ponuky látok si možno vybrať aj
látku Privacy? Tá vám umožní kontakt s okolím
a napriek tomu redukuje priehľad cez látku
do domu. Vlastnosti rôznych látok si môžete
vyskúšať v našom online Screen Selectore, stačí
navštíviť našu internetovú stránku.

www.rensonapps-prd.azurewebsites.net/#/modules/
custom/renson/79

Jaroslav Kažimír
Sales Manager, Slovensko & Česká republika
+421 908 157 500
jaroslav.kazimir@renson.net
www.renson.eu

WHERE MAGIC HAPPENS...
Pergoly pre každý okamih vášho života
S pergolami Renson si vytvoríte vo vašej záhrade miesto pre prácu, relax a stretnutia s priateľmi.
Užite si chvíle pokoja a vychutnajte si komfort a prírodu, ktorú vám záhrada ponúka. Možnosti sú
nekonečné – jediným limitom je vaša predstavivosť.

Jaroslav Kažimír | Sales Manager Czech Republic & Slovakia ∫ +421 908 157 500 ∫ jaroslav.kazimir@renson.net

www.renson-outdoor.com

HALY A VIACÚČELOVÉ OBJEKTY AVG
HALY

VÝROBNÉ SKLADOVÉ ŠPORTOVÉ

AUTOSALÓNY A SERVISNÉ STREDISKÁ

NÁKUPNÉ A OBCHODNÉ OBJEKTY

KONTAKT

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
A CIVILNÉ OBJEKTY
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Bratislava: 0915 838 572, 0918 885 204
Banská Bystrica: 0915 833 516
Košice: 0915 838 574

www.avg-gr oup.com

Vyžiadajte si cez registráciu na našej web stránke alebo prostredníctvom e-mailu
katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.

info@avg-group.com

/halyafasady

SKY

PREMIUM
COLLECTION
www.hanak-nabytek.cz

Dokonalé šatníkové skrine SKY
s jedinečným dizajnom presklenia a variabilitou
úložných systémov budú ozdobou Vášho interiéru.

Rozhovor s Jánom Mazúrom
(Metropolitný inštitút Bratislavy)
Martin Rezník, Matúš Polák, Juraj
Makový, recenzia Matej Kurajda

cakov + partners, recenzia Peter
Moravčík

Komentáre Peter Szalay, Andrej Alexy

Benjamín Brádňanský

Prípadová štúdia:
Kino Palace Nitra

Radikálna ochrana 		

Nevidím dôvod, prečo
by zo súťaží mali ostať
šuplíkové projekty
Apartmánové 			
drevostavby, 			
Demänová Village
Roličky, Bratislava

Medzinárodná súťaž
Námestie SNP,
Kamenné námestie
a Námestie Nežnej
revolúcie, Bratislava
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Ján Studený
Nultý bod

Dlhší čas produkoval len rodinné domy. Aj tak však v rámci hlavného teritória
svojho pôsobenia – v Česku a na Slovensku – zbiera takmer všetky významné
ocenenia za architektúru. Niektoré dokonca viacnásobne. Popri intenzívnej
praxi vo svojom ateliéri už desať rokov vedie študentov a podnecuje ich
premýšľať inak o tom, čo je a čo už nie je architektúra. Kritický, sebakritický,
sústredený, Ján Studený, architekt.
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ĽUDIA

ŠKOLA
Začal si študovať na Fakulte architektúry
SVŠT v Bratislave, no po troch rokoch
si sa presunul do Prahy, najprv na ČVUT
a potom na AVU. Čo bolo impulzom na
zmenu prostredia?
V prvom rade to mal byť únik zo situácie, bolo to
v roku 1984, takže ešte za tvrdého socializmu.
Školy boli hermeticky uzavreté, plné rôznych
nearchitektov, neexistovala žiadna výmena,
naopak, boli samé zákazy. Skrátka, marazmus.
Spolu s Rudom Netíkom sme hľadali možnosti,
kam sa premiestniť. Prvým cieľom však nebola
Praha, ale Viedeň. Išli sme na TU, kde vtedy učil
Rob Krier, významný postmoderný architekt. Ten
by nás zobral, naša škola však o tom nechcela ani
počuť. Jedinou možnosťou bol prestup v rámci
Československa. Preto teda Praha a ČVUT.
Bola to pomerne prísna škola. Praha však
ponúkala zaujímavé prostredie s intenzívnym
životom. Kontakt s architektúrou nastal koncom
štúdia, keď sme sa zúčastnili na paralelnej tzv.
Zlatej škole architektúry. Organizoval ju zdola
ako tieňovú, tak trochu ilegálnu aktivitu Michal
Kohout. Navštevovali sme ateliéry a komunikovali s architektmi, ktorí nemohli riadne učiť, ako
napr. Šrámková, Masák, Přikryl, Lábus – všetci
teraz slávni architekti tej doby. Ja som chodil
k Tomášovi Brixovi. No a po revolúcii sa vyprofilovali nové pomery aj v školách. Iniciovali
sme nové vedenie na fakulte a dali sme sa
dokopy so študentmi AVU. Po príchode Emila
Přikryla to bolo výrazne lákavé prostredie,
vznikala tam nová škola. Bol som rád, že ma
zobral, prijal nás dodatočne, až v septembri
1991 spolu s Romanom Brychtom. Strávil som
tam štyri výborné roky.
Systém vzdelávania architekta na technických a umeleckých školách sa dosť líši.
Čo na teba na akadémii najviac zapôsobilo?
Určite atmosféra, tá bola diametrálne iná. Akadémia bola a je výrazne umelecká škola, ktorá
ponúka študentom prístrešie na ich vlastný
osobný rozvoj. Cítil som sa tam neohrozene,
sebavedome, slobodne, ako na nekonečnom
sympóziu. Na technike bol prítomný istý tlak
rešpektovania zaužívaných štandardov, na akadémii bolo minimum pravidiel. Už len samotný
priestor bol výrazný, vysoké štvormetrové stropy
a pod nimi zopár ľudí, každý si robí svoje. Nijaká
masová produkcia profesionálov, ale pestovanie
jedinečnosti. Dôležitú rolu zohrával aj kontakt
s inými umeleckými odbormi.
A, samozrejme, vyučujúci, to bola samostatná
kapitola. Emil Přikryl nás viedol k hľadaniu vlastných odpovedí na otázku, čo by sme v architektúre chceli robiť. Teda nie to, čo sa robiť má
a očakáva. Učiteľský zbor bol úzky, no tvorili
ho samé výrazné osobnosti, Rostislav Švácha,
Jiří Kotalík a vedľa Nepraš, Šejna, Svobodová...
Keď bolo treba zabezpečiť výuku technických
predmetov, prizvali externých odborníkov, ktorí
patrili k špičke. Bývalo to veľmi zaujímavé.
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Už desať rokov vedieš vlastný ateliér
na VŠVU. Mal si nejaký ideál, ktorému
si sa chcel ako pedagóg priblížiť?
Myslím tým jasnejší plán, ako chceš
vyučovať architektúru.
Nemal som nijaký plán, bral som to ako výzvu.
Dalo by sa povedať, že ma hodili do vody. Do
školy ma zavolal Imro Vaško a ateliér som
zdedil po odchádzajúcom profesorovi Bahnovi.
Podstatou je, aby človek odovzdal to najlepšie,
čo vie. Technika, prístup či metodika sa precizujú
až časom.
Niekto spomenul, že na VŠVU rozvíjam intuitívny
prístup k tvorbe. Ide o vzťah k rozličnosti jednotlivých zadaní a záujmu nazerať na ne jedným
spôsobom. Vychádzam spravidla z dvoch polôh.
V jednej vedieme študentov k schopnosti
vyrovnať sa s praktickými okolnosťami zadania.
Táto rovina je dosť prepojená s realitou, s mojou
praxou v kancelárii, ktorú sa snažíme implementovať do učebných procesov. Zameriava sa na
obmedzenia. Druhá poloha sa otvára smerom
k ideálnym konšteláciám, ktoré praxi chýbajú.
Pochádza zo záujmu nastavovať pravidlá
a vytvárať vízie či koncepty toho, ako by mohla
architektúra budúcnosti vyzerať. Obe polohy
pritom nerozvíjame separátne, ale paralelne
a hľadáme ich prieniky.
Často pracujeme s akýmsi nultým bodom.
Skúmame, čo je architektúra, ako sa k nej
dopracovať, ako vzniká. Čím je ktorá architektúra špecifická a čím sa architektúra odlišuje od
„nearchitektúry“. Študentov upozorňujeme na
to, že osvojenie praktických postupov síce vedie
k nejakému výsledku, ale architektúrou sa môže
stať až vedomé úsilie, ktoré je v stavbe identifikovateľné. Na jednej strane je zámer, koncept
a na druhej sa snažíme spresňovať techniku
v umeleckom zmysle slova.
Keď porovnáš svoje študentské obdobie
so súčasnosťou, ako sa zmenili vzdelávacie
procesy v školách architektúry? Vnímaš
rozdiely v nastavení spoločnosti, ktoré sa
premietajú aj do výuky?
Vzdelávacie procesy sa neporovnateľne zlepšili.
Školy sa otvorili a prepojili, sú dostupné. Majú
ambíciu byť pluralitným prostredím pre tých
najlepších, čo sa nie vždy darí, ale vcelku, aj keď
miestami podvyživene, to podľa mňa funguje.
Aspoň u nás na VŠVU. Sme špičková škola
porovnateľná s tými za hranicami, máme zahraničných pedagógov, sústredíme sa na študentov
v individuálnom prístupe a precizujeme študijný
program smerom k progresívnym metódam.
Naši študenti nachádzajú uplatnenie v praxi.
Spoločenské vnímanie architektúry však
podľa mňa išlo dole. Pozornosť, aká sa dnes
architektúre venuje, nie je nastavená správne.
Ani v nedávnej minulosti nemala architektúra
významné miesto. Ak to zjednoduším, možno
polovica ľudí si ju vôbec nevšímala, no tá druhá
ju rešpektovala. Toto rozloženie záujmu a poznania sa posunulo. V súčasnosti si takmer každý
myslí, že vie, čo je architektúra, no považuje ju za
ĽUDIA

formu bežnej služby. Rešpekt sa vytratil.
Nebezpečné na tejto situácii je, že klesá kvalita
architektúry a za dobrý výkon sa považuje aj
to, čo je na úrovni konzumu. Aby to bolo pre
všetkých prijateľné. Tento prístup, žiaľ, presiakol
aj do školstva. Preto som rád, že vyučujem na
VŠVU, lebo s menším počtom študentov sa dá
viac sústrediť na konceptuálne premýšľanie
o tom, čo vytvára dobrú architektúru. Myslím
si, že práca v školstve by mala atakovať hranice
štandardnej práce a prekonávať mantinely
bežného maxima.
CESTA
Tvoja trochu kľukatá životná cesta sa na
začiatku neoddeliteľne spája s architektom
Davidom Kopeckým? Ako ste sa našli?
Stretli sme sa v Londýne a v podstate mimo
architektúry. Na AVU sme sa tesne minuli, ja som
tam prišiel, keď David končil. No celkom nečakane prišiel na obhajobu mojej diplomovej práce.
Po nej ma v školskom bufete oslovil, že chce
so mnou založiť architektonickú kanceláriu.
Obhájil som teda diplomovku a ešte v ten večer
sme zakladali vlastný ateliér. David bol nezávislá,
neprehliadnuteľná osobnosť. Jeho schopnosť
originálnej sebaprezentácie bola výnimočná.
Keď sme začínali, už mal za sebou pár lukratívnych malých projektov a jeho prístup ma veľmi
inšpiroval. Ale myslím, že sme sa dobre dopĺňali.
Naše projekty sa rodili v spoločnej komunikácii, hľadali a testovali sme rôzne koncepty
a postupy, kam sa v architektúre posunúť, ako
dosiahnuť efektívne výsledky, premýšľali sme, čo
môže vzbudiť pozornosť či fascináciu.
Mnoho autorských zoskupení, v ktorých sa
stretnú výrazné osobnosti, po čase nemôže
pokračovať. Ty si však zažil iný koniec
spolupráce, David Kopecký zomrel pomerne
mladý. Ako si sa vyrovnal s touto situáciou?
Davidova smrť prišla náhle, no už nejaký čas sme
fungovali ako dve jednotky. Vyžiadali si to naše
zákazky, niektoré boli na Slovensku, iné v Prahe
alebo v Londýne. Mali sme ambíciu vytvoriť
medzinárodnú kanceláriu, ktorá by bola viac
orientovaná von. Dnes však vidím, že to bola
trochu naivná predstava. Podcenili sme zásadnú
vec, vytvoriť spoločné dobre fungujúce administratívne a technické zázemie. Pražský ateliér
po Davidovej smrti ešte nejaký čas pokračoval,
dokončovali sme rozbehnuté projekty, no potom
to bez neho už nešlo. Bola to strata.
Ku koncu éry ksa si tri roky žil v Taliansku.
Aké to bolo obdobie?
V Taliansku som bol s rodinou, manželka tam
dostala zaujímavé pracovné miesto a deti boli
ešte malé. Aj tam som sa však venoval projektom
pre Prahu a Bratislavu, nemal som miestne produkcie. Bol to poriadne hektický čas. Ráno som
vstával o piatej, aby som stihol niečo urobiť, lietadlom do Prahy na stavbu a rýchlo späť. Vtedy
sme práve stavali rodinný dom v Černošiciach,

pár projektov sme mali aj v Londýne a Nemecku.
To prostredie bolo ako stvorené na prehodnocovanie vlastných životných nastavení. V Trente
je výrazná príroda a, samozrejme, kultúra. Snažil
som sa aspoň deň v týždni venovať lokálnemu
prieskumu – Benátky, Vicenza, Mantova, galérie,
palladiánske vily vo Venete... Veľmi zmysluplná
skúsenosť. No prekvapila ma spoločenská
stránka. Je to extrémne uzavreté a konzervatívne prostredie. V prvých rokoch ťa miestni
ľudia neberú, takže aj keď som mal záujem
rozvíjať vzťahy a aktivity, nešlo to. Navyše, nie
je tam veľký priestor pre súčasnú tvorbu. Pri
tom množstve údržbovej práce len málokomu
napadne stavať novú architektúru. Okrem toho,
z nášho pohľadu nepredstaviteľný vplyv tam
má cirkev a regionálna správa. Naozaj nie je
ľahké, presadiť tam iné uvažovanie o architektúre. Hoci sme teda po troch rokoch konečne
prenikli do spoločenských štruktúr, profesijne
som si tam nenašiel priestor a rozhodli sme sa
vrátiť na Slovensko.
Po návrate do Bratislavy si sa opäť ocitol
v bode nula. Ale myslím, že od značky ksa
– Kopecký Studený architekti si sa dodnes
celkom neoddelil.
Nie je dôvod nepriznať, že je súčasťou môjho
curricula. Tá DNA je tam stále prítomná. Dlho
však nedochádzalo k nijakému výraznému
impulzu zvonku, že by mohlo vzniknúť nové
silné spojenectvo s niekým iným. Aj keď situácia
sa v tomto posunula, fixná prítomnosť persón
v značke sa všeobecne premenila. Často
vznikajú špeciálne autorské konštelácie previazané s konkrétnymi projektmi. Naučili sme sa byť
omnoho pružnejší. Viac mi však svedčí stabilnejšia situácia, aj v tomto potrebujem na prácu istú
vyrovnanosť. Takouto otvorenejšou formou teraz
intenzívnejšie spolupracujem s Petrom Stecom.
Každý z nás má aj paralelný priestor na individuálne projekty, ale väčšie zadania a napríklad aj
súťaže robíme spolu.

↑↑
↑
→
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Revitalizácia a dostavba Športového centra polície,
Bratislava-Dúbravka, súťaž, 2019
Športový areál Dukla Pardubice (CZ), DSP, 2020
Modular, expozícia pre Česko-slovenský pavilón
na Bienále architektúry v Benátkach 2002

Smeruje to teda k etablovaniu spoločnej platformy?
Určite áno. Byť sám je náročné. Na tvorbu je dosť
dôležitá komunikácia aj oponentúra v rámci
tímu, podpora v zmysle porozumenia a vnímania
podnetov, spoločné nazeranie. Každý projekt je
dlhá cesta, ktorá vzniká kdesi v hĺbke, a kým sa
niečo vynorí nad hladinu, je to namáhavý proces.
Počas neho sa menia obrazy, vyvíjajú sa prostredníctvom reakcií a podnetov, ozrejmujú sa
rôzne polohy a toto všetko sprostredkúva práve
tímová práca a partner. Druhá vec je efektivita,
vždy je lepšie, ak sa je s kým podeliť o povinnosti
aj o kompetencie. A takisto sa tým zväčšuje
akčný rádius pri získavaní zákaziek.
METÓDA
S Davidom Kopeckým ste rozvíjali ideu
tzv. architektúry bez architektov. V širšom
meradle ste ju prezentovali na Bienále
architektúry v Benátkach 2002, ale postuláty tohto manifestu nájdeme aj v tvojej
dnešnej tvorbe. V čom spočíva dobrodružstvo popretia konvenčného chápania
podstaty architektúry?
Ten projekt bol istým protestom proti vtedajšej
produkcii architektúry, no dá sa preniesť aj do
súčasnosti. Kritizovali sme prístup k tvorbe
a produkcii architektúry ako autorského diela.
Tento postoj má rôzne paralely, dnes sa napríklad premieta do termínu „starchitecture“, ktorý
komercializuje architektúru a vytvára obraz
architektúry ako nástroja obchodného vplyvu.
V tom čase to bola pre nás top téma v rámci
kritickej architektonickej diskusie, ktorá sa
opierala o tvrdenie, že ak chceš stvoriť novú
architektúru, najprv musíš zabiť tú starú. Naše
úvahy však neboli ojedinelé, vo svete vznikla
séria podobne ladených konceptov s tendenciou úplne vyčistiť stôl a pojem architektúra
začať stavať akoby odznova. A treba doplniť, že
pôvodná myšlienka architektúry nearchitektov
pochádza od Bernarda Rudofského, ktorý
koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia
vyvolal značný rozruch výstavou Architecture
Without Architects v MoMA v New Yorku. Od
pádu postmoderny táto téza opakovane ožíva
a my sme hľadali vlastnú verziu povestného
bodu nula.
Jednou z metód, ktorú ste vyvinuli spoločne
s Davidom Kopeckým, bol koncept priestorových modulov. Asi najviac zarezonoval
v návrhu dvoch rodinných domov, v Černošiciach a v Mníšku pod Brdmi. Pracuješ s ním
aj na súčasných projektoch?
Moduly reprezentovali snahu obmedziť prostriedky na základné utilitárne jednotky a z nich
potom vytvárať komplexnejšie situácie. Nebola
to len otázka, ako uchopiť priestor, v prvom rade
išlo o zreteľnosť či o logiku skladby v postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Modul
predstavuje vyčistenie, odstránenie zbytočností
a koncentráciu na požadovaný program.
V súčasnosti používame túto metódu možno
menej, súvisí to však s typom zadaní. Na menších projektoch je táto tendencia stále prítomná,
pracujeme však aj na väčších projektoch, ako
je napr. športový areál v Pardubiciach, a tam už
aplikujeme iný prístup. Priestor konštruujeme
množením elementov, vytváraním akejsi prvkovej
štruktúry, ktoré sú napríklad pri hale orientované
jedným smerom, do ťažiska, pričom inde môžu
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byť tieto elementy zároveň nezávislé alebo smerovo paralelné, keď vytvárajú akoby nekonečný
priestor bez ťažiska.
V tvojich prácach väčšinou prevažuje jeden
hlavný materiál, povedzme betón, nie však
v zmysle zdôrazňovania materiality. A detail,
ten sa doň vstrebáva. Ktoré architektonické
nástroje považuješ za najdôležitejšie?
Vstrebať je dobré slovo. Dobrý je detail, ktorý
zanikol. Lebo podstatu tvorí samotný materiál. No je to aj otázka stavebnej technológie
a remesla. Ak sú detaily príliš výrazné, vidím
v tom snahu prekryť nejakú chybu.
Architektúru vnímam ako priestor, teda nie
steny, ale to, čo je medzi nimi. Mám záujem
o architektúru, preto používam prostriedky,
ktoré vedú k jej vytváraniu. Architektúra nie je
stavba, čím viac je stavba v úzadí, čím menej
je prítomná, tým viac vynikne architektúra
a priestor. A ako minimalizovať nápadnosť?
Napríklad tým, že ju zbavíš časti výrazových
prostriedkov, zbavíš ju farby, potom štruktúry,
zbavíš ju materiálnosti a takto môžeš pokračovať
až na úplné hranice možností.
Priestor je však zároveň z veľkej časti determinovaný tým, čo steny vyžarujú. Sprítomňuje ich
svetlo, ktoré sa od nich odráža. A je tu aj rad
ďalších vnemov, napríklad akustika, haptika. Toto
všetko spoluvytvára architektúru a sprostredkúva poznanie, že iba zažitá architektúra je
skutočnou architektúrou. Fotografia to nezachytí, zas je to iba stavba.
DNES
Ako začínaš, keď máš na stole nové zadanie? Kreslíš ešte aj ručne alebo sa všetko
deje digitálne?
Začíname premýšľaním, debatami, komunikáciou s kolegami. Asi veľa kreslím ručne, veď ako
inak premýšľať bez toho, aby som svoje úvahy
nejako zaznamenal? Ak to mám vyhodnotiť,
najviac času venujem premýšľaniu a skicovaniu.
Niekedy skicujeme viacerí a hľadáme miesta, kde
sa naše nápady stretávajú. Ostatných tlačím do
digitálu. Za dôležité stále pokladáme modelovanie. Na modeli si vyskúšam, ako to funguje. Len
model je objektívnym odrazom návrhu.
V poslednom čase sa spoločne s Petrom
Stecom častejšie púšťate do súťaží. Uspeli
ste napríklad v súťažiach na športovú halu
v Novej Pake alebo na areál Dukla Pardubice.
Viackrát vás však víťazstvo tesne minulo.
V portfóliu teda máte pár dobrých návrhov.
Pri ktorých z nich ste cítili, že idete na
správnej vlne, a nakoniec to nevyšlo?
Môžem spomenúť napríklad súťaž na pavilón
Expo do Dubaja, kde sme navrhli robotickú
štruktúru ako pohybujúce sa nosiče pre les
v púšti, alebo súťaž na prestavbu štadióna
polície v bratislavskej Dúbravke s premenou
výraznej oceľovej tribúny z osemdesiatych rokov
na telocvičňové priestory. V súťaži na športový
areál v českom Chrudime aj v súťaži na pavilón
pre pandy v pražskej zoo sme ostali druhí. Druhé
miesta nie sú šťastné, ale je to realita. Vidím to
aj inde. Pri vyhodnocovaní súťaže sa často robia
kompromisy, prvá cena je buď nápad, alebo
niekedy aj priemer.
Do prvého čísla nového Archu sme ako
prvú recenzovanú realizáciu zaradili drobnú
ĽUDIA

záležitosť na ploche 15 m2 – byt na Puškinovej ulici v Bratislave. Skôr než za architektúru či za interiér by sme to však mohli
označiť za konceptuálny prieskum vzorcov
bývania a reálnych priestorových potrieb.
Tento projekt má zaujímavé situačné súvislosti.
Bol to výborný klient, doslova k nám do ateliéru
vtrhol, plný rozhorčenia deň po odovzdávaní
CE ZA AR, že sme nedostali cenu, a ponúkol
nám toto zadanie ako akési odškodné. A my sme
to využili, ako to len šlo. Vzhľadom na program
to bol naozaj miniatúrny priestor a vyžadoval
maximálne úsporný prístup. Cieľom bolo vytvoriť
čo najčitateľnejšie priestorové vzťahy pomocou
pevných, ale subtílnych materiálov, ktoré sú
tri – tenký valcovaný plech, corian v obložení
kúpeľne a guma na podlahe. Všetko sú to monokompozitné materiály, nemajú žiadnu povrchovú
úpravu a kvalitu priestoru ovplyvňujú svojou
primárnou podstatou. V tomto je istá paralela so
sochárskou prácou.
Aké projekty máte aktuálne vo výstavbe?
V Bratislave prebieha stavba vily na Šulekovej,
ďalšiu rekonštrukciu máme na Devínskej Kobyle
a Magistrát mesta Bratislavy nás prizval na spoluprácu na niekoľkých mestských zákazkách,
konkrétne robíme park na Mudrochovej v Rači
a rekonštrukciu internátu v Záhorskej Bystrici.
V Česku máme dve väčšie veci, práve prebieha
realizačný projekt Dukly Pardubice zo spomínanej súťaže. Bude to jedno z najväčších športovísk
v Českej republike, s atletickým oválom, multifunkčnou basketbalovou, atletickou a tréningovou halou. Vyhrali sme aj súťaž na prístavbu
športovej haly v Novej Pake a robíme na rade
menších zadaní.
Paralelne s projekčnou prácou rozvíjaš aj
viaceré pedagogicko-výskumné aktivity
v rámci Ateliéru architektúry A3 na VŠVU.
Dlhoročne je to projekt s názvom Ikonické
ruiny, ktorý sa zameriava na hľadanie
stratégií integrácie architektúry druhej
polovice 20. storočia do súčasných
spoločenských a kultúrnych súradníc.
A likvidácia pamiatok totalitnej architektúry
do týchto stratégií nepatrí. Ako vnímaš
dianie okolo budovy Istropolisu?
Istropolis je jednou z vážnych tém, ktorou sme
sa v Ikonických ruinách rozsiahlo zaoberali. A nie
bez povšimnutia developera. So študentmi sme
spracovali viacero stratégií, ako by sa dal Istropolis ďalej rozvíjať bez jeho straty. Znamená to
analyzovať jeho hodnoty aj nedostatky, oddeliť
ich a s hodnotami ďalej pracovať v rámci rozvoja
celého územia, ktoré má v okolí evidentne
dosť voľných kapacít. Tento postup nazerá na
totalitnú architektúru ako na dôležitého nositeľa
istých špecifických fyzických, ale aj mentálnych
súvislostí, ktoré by sa mali prenášať v čase.
Myslím, že architektúra je ideálne médium na
udržanie kultúrnej kontinuity. Na VŠVU sa tým
systematicky zaoberáme už niekoľko rokov,
tieto procesy inštalujeme do výuky, aby sme
usmernili študentov pri pohľade na minulosť,
ktorá je podstatná na kreovanie architektúry
budúcnosti. Takže na to, čo sa zrodilo pod
taktovkou súčasného majiteľa, prirodzene,
pozerám kriticky. Som presvedčený, že hodnoty,
ktoré Istropolis má, sa dajú zachovať a súbežne
je možné inštalovať aj nové zámery, aby mohla
táto architektúra pokračovať.

ÚVODNÝ TEXT: ELENA ALEXY, FOTO: OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ

Ján Studený
Miniapartmán,
Bratislava

Jedna izba, celý svet
Byt v centre Bratislavy, na prízemí bytového domu zo začiatku 20. storočia.
Miniatúrny životný priestor s rozmermi 2,8 x 5,5 x 3,5 m. Maximálna redukcia počtu
prvkov a materiálov, ich hrúbky, farebnosti aj systému ovládania obslužných
zariadení. Všetko funguje na tlačidlá. Základným nástrojom je tenký oceľový
plech s hrúbkou 5 mm, ktorý vytvára výškové prechody aj vstavaný nábytok.
V kúpeľni mu sekunduje corian hrubý 9 mm a 8-milimetrové číre sklo.
Na podlahe peniažková guma.
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Recenzia
Monika Kicová

Byt na Puškinovej ulici v Bratislave sa vzpiera posudzovaniu
v štandardných medziach kategórie interiérovej realizácie.
Tento vzdor isto vyviera už z logiky autorského zámeru.
Skôr než o dizajn vnútorného vybavenia a snahu „vyťažiť
z minima maximum“, ako to pri projektoch v podmienkach
obmedzených na pár štvorcových metrov býva zvykom,
ide o hľadanie základného priestorového konceptu uplatniteľného na konkrétne potreby.
Byt-izba s plochou 15 m2 predstavuje koncentráciu všetkých požiadaviek na obytný priestor do jedného modulu.
Charakteristický modul možno čítať v troch plánoch ako
1) priestorovú pravouhlú jednotku vymedzenú štyrmi stenami 2) s vloženou konštrukciou zo zváraného 5-milimetrového oceľového plechu, ktorá tvorí celé vybavenie (skrinky,
kuchynská doska a drez, schody, palanda), a 3) s vnútornou
kapsulou hygienickej časti kúpeľne a toalety.
Sám autor nachádza blízku myšlienkovú paralelu s daným
riešením v experimente holandského inžiniera a vynálezcu
Cornelia Meijera (1629 – 1701). Ten v 17. storočí predstavil
návrh jednoizbového bytu v kontraste s vtedajším pompéznym módnym štýlom rozvetvených miestností rímskych barokových palácov. Všetky nevyhnutnosti a súdobé
(ale i fantaskné) technické novinky má Meijerov modelový
obyvateľ, „voľnomyšlienkarský džentlmen“, k dispozícii
zabudované po obvode miestnosti. Cieľom bolo šetriť
miesto a na minimálnej ploche jednej izby racionalizovať
zariadenie bytu. I tento príklad ukazuje, že téma hľadania
úspornejších modelov bývania má v dejinách výrazné
postavenie. Či už išlo o historickú kritiku nehospodárnosti
množstva palácových častí, medzivojnovú avantgardu
s parafrázou minimálneho bytu ako životného slohu novej
doby, alebo o povojnové utopické koncepty mobilných
obytných buniek, stratégie a názory na mieru toho, čo je
nevyhnutné, sa v rôznych obdobiach a prípadoch vždy líšili.
Aj dnešná doba má vlastné štandardy. V zmysle kvality
bývania sa už neuspokojujeme s redukciou bytu na funkciu
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ochrany pred vonkajšími činiteľmi a miesta na spánok. Za
základ považujeme vlastné hygienické zariadenie, sami
si chceme pripravovať jedlo a samozrejmosťou sa stali
požiadavky na plnenie potrieb duševného a citového
života. Projekt bytu na Puškinovej ulici vo svojom stvárnení
toto všetko zohľadňuje. Najdôležitejšiu kvalitu však možno
badať v tom, že do istej miery slúži ako prototyp. Univerzálna jednotka, ktorá sa môže ďalej, už v inom kontexte
a v inej situácii, multiplikovať alebo modifikovať. Zároveň
neostáva v teoretickej rovine, ale je ukážkou funkčného
praktického riešenia.
V realizácii bytu sa ukazuje, že i na malom pôdoryse je
možné plnohodnotne rozložiť a usporiadať jednotlivé
funkcie a zároveň nerezignovať na materiálové stvárnenie.
Aj keď stránka hmoty a povrchov pravdepodobne nebola
hlavným ťažiskom záujmu. Neupriamuje na seba pozornosť, ustupuje do pozadia v prospech priestoru. Napriek
tomu pôsobí jemný kontrast rôznych typov materiálu
zaujímavo. Kompletný vnútorný povrch kúpeľne s posuvnými dverami zo sivého corianu v kombinácii s čiernym
plechom a peniažkovou gumou, ktorú by sme čakali skôr
v miestnostiach technického charakteru než na podlahe
obytnej časti, dokáže navodiť tiché napätie.
V situácii, keď neúprosné zákonitosti trhu vykresľujú
i pôvodnú slúžkovskú izbu činžového domu ako luxusný
tovar, sú snahy o opätovné premýšľanie o otázke minimálneho životného priestoru a bývania viac než vítané. Nanovo
definovať minimum ako najnižší bod a hranicu, za ktorú už
nemožno ísť, sa aj v súvislosti s dnešnými (ne)možnosťami
prostého, samostatného, súkromného bývania jednotlivca
javí ako nevyhnutnosť.

Monika Kicová, historička umenia a architektúry, členka
kolektívu IMA. V súčasnosti pôsobí v Košiciach, kde sa
venuje skúmaniu a problematike ochrany architektúry
2. pol. 20. storočia.

ÚVODNÝ TEXT: ELENA ALEXY, FOTO: KATARÍNA PRÍKOPSKÁ

TOITO
Dom G,
Gols

Lapač slnka
Gols, severný Burgenland. Vinohrady, dobrá architektúra, vo vzduchu cítiť
blízkosť Neziderského jazera. Dvojpodlažný dom pre päťčlennú rodinu.
Dôležité je svetlo, slnko, veľa slnka. Výhľady do krajiny a priehľady priestormi.
Prízemie člení pozemok na tri časti: vstupné átrium s gánkom a so záhradou,
interiérovú a maximálne otvorenú pobytovú zónu a relaxačnú záhradu.
Predzáhradka komponovaná ako súčasť ulice dotvára verejný priestor.
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Situácia

Axonometria

Rezopohľad

Pôdorys 1

Pôdorys 0

Recenzia Peter Jurkovič
(v dialógu s Petrom Jurkovičom)

Peter: „Ahoj, Peter.“
Peťo: „Peťo, čau!“
Peter a Peťo sú spolužiaci zo základnej školy.
Vtedy ešte ako Peťo a Peťo vyrastali na sídlisku v Petržalke, najlepší kamaráti. Na chvíľu
sa odcudzili, aby sa o pár rokov znovu našli,
v architektúre.
Peter: „Vieš čo, rád by som sa s tebou porozprával o jednom dome. Videl si ten posledný od
Toito?“
Peťo: „Čo ja viem, asi hej, ktorý?“
Peter: „Ten v Rakúsku, kváder s gánkom, biely.“
„Oni majú všetky domy biele, nie?“
podotkne Peťo.
„Nie, nemajú,“ maskuje Peter úsmev a pokračuje, „tento sa nachádza v rakúskej vinárskej
obci Gols, pri Neusiedleri. Je to jednoduchý
biely kubus, od ulice dvojpodlažný, poschodie je
jemne vyosené, s pásovým oknom.“
„Jáj, viem. To je Toito? To by som nepovedal,“
skočí mu Peťo do reči, „oni majú všetky tie svoje
domčeky hravé, ľahko rozpoznateľné; tento je
taký, hm, seriózny.“

„Akože, fajn. Tomáš ma ním previedol. Klienti
mali iba pár požiadaviek, chceli čo najviac
svetla v dome. Aj ráno, aj večer. Pozemok je
prístupný zo severozápadu, a tak bola trochu
výzva zorganizovať to. No myslím, že sa im to
podarilo. Nebolo to od začiatku úplne čitateľné,
no dom je vlastne kompozíciou elementárnych
hmôt a záhrad – dvorov po obvode. Tie mali byť
trochu viac artikulované, ako som sa dozvedel pri
listovaní pôvodnej štúdie, no sú stále prítomné.
Dom je odsadený od ulice, uličnú čiaru tvorí
fasáda domu a latovanie dreveného oplotenia,
ktoré vymedzuje prvý z pomyselných dvorov.
Tento lemuje stavbu z juhozápadnej strany a je
ukončený hmotou dennej časti domu. Práve táto
časť hmoty, na prízemí, umožňuje maximálne
presvetlenie interiéru z východnej časti privátnej
záhrady, aj zo západu, zo spomínaného dvora,
smerom od ulice.“

„Heh, nič mi neprekáža, prečo by malo?“ Peter
si pošúcha nos a pousmeje sa akoby pre seba.
„Práveže mi nič neprekáža,“ už neskrýva úsmev,
„úplne najviac sa mi páčila záhrada okolo domu.
Vraj vznikala postupne, veľmi organicky, čo
podľa mňa vždy pomôže.“

„Ako sa vstupuje do domu? Priamo z ulice?“
pýta sa Peťo.

„Čo máš zas za problém? Ten dom funguje perfektne. Je presne podľa predstáv majiteľa, plus
je tam niečo navyše. ,Toiťákom‘ sa tam podarilo
prepašovať veľmi pekný priestorový koncept –
taký dedinský mikrourbanizmus, lebo vieš, ako
teraz hovorí Rem, vidiek je budúcnosť!“

„Nie, vstupuje sa buď cez ten dvor z juhozápadu,
alebo z opačnej strany, zo severovýchodu. Ten
dom je síce priamo na ulici, no zároveň s uličnou
fasádou sú po oboch stranách drevené ploty,
cez ktoré sa vstupuje do dvora. Vieš, tak ako
sa to robilo aj v našich dedinách. Dlhé lineárne
pozemky sa začínali často domom s oknami
priamo do ulice. Vstupovalo sa do nich až hlbšie,
uprostred domu. Takto podobne je to vyriešené
aj tu. Takisto sa vstupuje do zádveria, resp. do
vstupnej haly, ktorá je takpovediac skrz dom
— prístupná z dvoch strán. Smerom do ulice je
hosťovská miestnosť, smerom do záhrady celá
denná časť. Tento efekt priehľadu domom sa
potom opakuje aj v prípade obývacej miestnosti.
Tá síce oddeľuje dvor od zvyšku záhrady, no
vďaka veľkým zaskleniam sprostredkúva rámované priehľady objektom.“

„Veď práve. Neviem, čo si mám o ňom myslieť,“
uvažuje Peter nahlas. „Tomáš mi o ňom veľmi
pekne rozprával. Robili ho pre jednu rodinu
zo Slovenska, ktorá už dlhší čas fungovala
v Rakúsku, deti tam chodili do škôl a tak. Dochádzania zo Slovenska už mali plné zuby, a tak sa
rozhodli presťahovať nadobro. Gols je klasická
rakúska, vraj veľmi kultivovaná vinárska obec.
Tomáš mi hovoril aj o miestnom vinárskom festivale, ktorý každý rok navštevujú. Proste super
kontext. Zaujímavá je aj parcela, na ktorej dom
stojí. Vznikla pravdepodobne delením pôvodných vinohradov. Obytnú zónu tvorí mriežka
skromných stavebných pozemkov, ktoré sú vždy
napojené na dve komunikácie, jednu hlavnú vo
forme ulice a sekundárnu, vždy medzi dvojicou
susedných parciel, ktorá slúži ako pešie prepojenie s mestom či so zvyškom vinohradov.“

„Vnútri je to také ,easy‘, biele steny, dubové
parkety, masívny drevený nábytok. Ako Tomáš
viackrát poznamenal, klienti presne vedeli, čo
chcú. Už to tak mali v predchádzajúcich domovoch, takto im to vyhovuje. To je super, keď máš
klienta, ktorý presne vie, čo chce, nie?“ jemne
ironizuje Peter.

„To znie dobre“ reaguje Peťo, „a čo ten dom?
Aký je?“

Aj Peťo sa pousmeje. Vie, čo bude nasledovať:
„Okej, a čo ti teda prekáža?“

„Chápem, a hore?“
„Hore sú tri spálne. Jedna rodičovská s en suite
kúpeľňou, so šatníkom a s výstupom na terasu
a dve detské izby, orientované na západ. Veľmi
pragmatické a rozumné riešenie.“
„A vnútri ako?“

Názov

Dom G

Adresa

Gols, Burgenland, Rakúsko

Autori

TOITO architekti – Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

Záhradná architektúra

Andrea Prievalská

Projekt

2017

Realizácia

2019

Pozemok

600 m2

Zastavaná plocha

160 m2

Úžitková plocha

195 m2

Obstavaný priestor

930 m3
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„Hej, hej, vyzerá to fasa. Ale začal si, že nevieš,
čo si máš o ňom myslieť. Z toho, čo hovoríš
a čo vidím, to vyzerá ako super dom na bývanie.
Úplne si viem predstaviť, ako ráno zbehnem po
tom širokom schodisku do kuchyne, osvietenej
mäkkým ranným slnkom. Urobím si kávu a iba
v kroksoch vybehnem do záhrady. Úplná pohoda
z toho ide. Ešte aj ten zlatý retriever! Úplne
dokon...“
„To nemyslíš vážne, Peťo!“ skočí mu Peter
do reči.

„To nemyslíš vážne,“ s úsmevom krúti
hlavou Peter.
„Čo? Čo nemyslím vážne? Veď je to iba dom,
preboha. Nemusíš v tom zakaždým hľadať nejaké
umenie. Je to biela kocka s perfektnou dispozíciou, so sivými oknami a žalúziami.“
„Nenávidím žalúzie,“ odvrkne Peter, „my dávame
všade rolety, sú krajšie.“
„To si robíš prdel!“ zadržiava Peťo smiech.
„S tými kroksami si ma fakt dostal,“ neskrýva
Peter znechutenie, „neverím, že nosíš kroksy! To
by mi nenapadlo.“
„Vieš čo, s tým svojím to mi nenapadlo si trápny!
Nemôžeš povedať proste to ma nenapadlo, ako
každý normálny človek?? Si fakt neskutočne
obmedzený, Peter.“ Peťo sa na chvíľu odmlčí.
„A okrem toho, aj Zumthor nosí kroksy!“
Chvíľu mlčky pozerajú do zeme a potom
vybuchnú do smiechu.

Peter Jurkovič je architekt,
hlava ateliéru JRKVC.

Deväť v rade
Lokalita Vtáčnik, kedysi zvaná Vogelsang. Slnečné miesto s peknými výhľadmi na
Bratislavu. Pôvodnú malokarpatskú krajinku postupne nahrádza nová výstavba.
Zahusťovanie. Miestami nemiestne. Bytový komplex Roličky pracuje s bývaním
veľkorysejšie. Deväť trojpodlažných domov, na každom podlaží jeden byt. Spolu je
ich dvadsaťsedem. Domy sa otvárajú smerom k mestu a do kopca. Bočné fasády
sú perforované minimálne. Do nich sú osadené malé átriá alebo lodžie, ktoré
pomáhajú presvetliť hlboké dispozície. Medzipriestory vypĺňajú terasy a zeleň.
Roličky, tehličky. Sivé, aby úctivo splynuli s okolím.
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cakov +
partners
Roličky,
Bratislava
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Pozdĺžny rez

Pôdorys 0

Pôdorys 1

Pôdorys 2

Pôdorys strechy

Situácia

Schémy

Recenzia
Peter Moravčík

Bolo to asi pred sedemnástimi rokmi, keď sme s členom
predstavenstva váženej stavebnej sporiteľne jedného
slnečného jarného dňa zastali vo viniciach nad rušňovým
depom. Išli sme obzrieť lokalitu a zhodnotiť, či je bonitná
na rozvoj rozsiahlej bytovej výstavby. Za bzukotu teplom
zobudených čmeliakov padol strategický verdikt. Nikdy tu
nebude bývanie najvyššej kvality – železnica a výhľad na
východnú časť Bratislavy. Do strategických plánov rodiacej
sa investičnej spoločnosti sporiteľne sa malebné lány
vinicových terás v ono májové dopoludnie nedostali.
Je opäť máj, vzduchom sa znova neúnavne premávajú
pracovité čmeliaky. Namiesto viničných terás sa od
železnice až na úpätie kopca Vtáčnik pod bratislavskou
Kolibou kaskádovito rozprestierajú nové developmenty
malopodlažnej bytovej výstavby. Mnohé hýria cudzokrajnými menami, no ich architektúra nevybočuje zo slovenského priemeru. Stojím na strešnej terase jedného z nich.
Na rozdiel od ostatných majú tieto domy milý, lokálne
slovensky znejúci názov, hoci architektúra vyzerá zahranične. Roličky sú súborom rodinných domov, typologicky
by im asi najviac sedelo označenie radové mestské vily.
V slove vila je latentne prítomná aj neštandardná veľkosť,
aj nevšedný luxus. Práve tieto dve kategórie sú atribútmi
opísanej štruktúry.

Tehlový fasádny obklad AKITA spolu
s antracitovou špárovacou hmotou
dodala a realizovala spoločnosť
RUSTIQUE, a.s., www.rustique.sk.
Dodávateľ hliníkových riešení pre
okná, dvere, posuvné systémy, fasády,
slnolamy a projektové aplikácie
REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.,
www.reynaers.sk.
(strana 3)
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uskakovaním akceptuje vejárovitý tvar parcely. Perforácie
hmoty medzi domami umožňujú aj pasantom z vedľajšej
vyššie položenej komunikácie a priľahlých parciel priehľady
na bratislavskú vedutu, medzičasom dynamicky prerastenú
vertikálami nových výškoviek. Tri luxusné byty v jednej vile,
dolný má záhradu, stredný rozľahlú terasu, horný lodžiu
a ako bonus najvyššiu strechu s visutou záhradou s panoramatickým výhľadom. Z komfortnej garáže prístup do každého bytu priamo výťahom. Svetlá výška po strop je 2,9m.
Nezdá sa to, ale tých 20-30 cm rozdielu oproti štandardu
cítiť v atmosfére interiéru. V byte jedného z architektov,
ktorý si ho navrhol a zrealizoval na svoj obraz, zažívam
skutočný gesamtkunstwerk – výborný interiér dizajnovo
kompatibilný s vonkajšou schránkou.
Napriek skepse člena predstavenstva spred sedemnástich
rokov sa luxus na kopec dostavil. Neokázalo. Skôr v kultivovanom architektonickom výraze plných a transparentných
plôch vysokej výtvarnej a estetickej úrovne, v materialite
fasádneho keramického pásika, ktorá tlmenou farebnosťou splýva s prírodnou scenériou pozadia a na rozdiel od
prevažujúcich bielych omietaných plôch okolitých stavieb
má predpoklad starnúť do krásy.

Autorský kolektív nie je na kopci pod Vtáčnikom nováčikom. Dokonca sa dá povedať, že tu skúša všetky
hmotnostné kategórie. Od obytného komplexu Vinohradis
cez Roličky, koncepčne blízku radovku rodinných domov
Eleven až po individuálne luxusné vily na korune aktuálne
zastavaného briežka.

Časom azda realita opraví aj návod na použitie tohto
podhorského pásma – územný plán zóny. Na bývanie
konvertoval každú piaď viníc, no úplne vynechal úvahy
o verejných priestoroch, parkoch a vybavenosti. Držme
palce aspoň realizácii transformácie Tupého ulice na
komunikáciu s korektnou šírkou a s chodníkom. Prečo sa
však aj to dobre naplánované v rozvoji mesta musí vždy
diať až na základe zúfalého tlaku kritickej masy?

Koncept Roličiek je zarážajúco jednoduchý – deväť rovnakých domov, radených aditívne vedľa seba, na okrajoch

Peter Moravčík je architekt,
vedie ateliér PMArchitekti.

Názov

Domy Roličky

Adresa

Na Roličkách 2–18, Bratislava

Autori

Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek

Spolupráca

Tomáš Fojtik, Michal Kyselica, Soňa Dianová

Investor

MIVO

Projekt

2015 – 2016

Realizácia

2017 – 2019

Pozemok

6 890 m2

Zastavaná plocha

1 998 m2

Úžitková plocha

9 080 m2
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Do hôr, z mesta
Dovolenkový rezort Demänová Village je dlhodobo sa rozvíjajúci projekt na okraji
Liptovského Mikuláša. Začal sa skupinkou modulárnych stavieb reštaurácie Pinus,
recepcie a wellness centra a pokračuje ďalšou sériou objektov s príbuznou DNA.
Architekti sú stále tí istí, nové zásahy reprezentujú ďalšie variácie ich rukopisu
a premyslené košatenie pôvodnej idey. Tri rovnaké apartmánové
domy, drevostavby, horská rétorika v civilnejšom podaní.
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architekti.sk
Apartmánové
drevostavby,
Demänová
Village
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Situácia

Detail riešenia balkónov

VPUST

MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA
HYDROIZOLACI

Ø 204

Ø 130
330 x 330

Ø 50
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DETAIL RIEŠENIA BALKÓNOV

Priečny rez

Pôdorys -1

PRIEČNY REZ

1.PP

Axonometria

Pôdorys 1 + 2

TYPICKÉ PODLAŽIE

Recenzia
Matej Kurajda

Koncom roka 2020 sa spoločnosťou začala šíriť iniciatíva
OZ pre Dolinu, ktorej petícia za stavebnú uzáveru sa
postavila proti turistickému drancovaniu v jednom z našich
najväčších lyžiarskych stredísk v Demänovskej doline.
Poukázala na spoločenské zlyhanie pri ochrane a užívaní
prírody a horskej krajiny. Je podstatné si uvedomiť, ako
vážne sa na základe tohto enormného dopytu po vysokohorskej rekreácii zmenila tvár Demänovskej doliny.
Z prežívania prírodného dedičstva sa stalo konzumné
požívanie akejsi komponovanej scény horskej krajiny. Je
otázne, kde sa v tomto procese stratila idea o horách ako
nedosiahnuteľnej mytologickej krajine, nepodmaniteľnej
prírode, ktorej krásy si musíme zaslúžiť prekonaním jej
i svojho diskomfortu. Dostupnosť horských oblastí v zmysle
dopravy, napojenia informačných sietí, služieb, právnej
regulácie sa svojím charakterom približuje mestskému
prostrediu. Súčasný masový turizmus preberá všetky
znaky priemyselnej výroby do takej miery, že začal narúšať
krajinu, od ktorej je bytostne závislý.
Dá sa na základe tejto skutočnosti povedať, že za
tento stav nesieme spoločenskú zodpovednosť aj my
architekti? Vieme adekvátne reagovať na tento problém
a správnou mierou a názorom prispieť do verejného
diskurzu o tomto probléme?
Apartmánové domy Demänová Village prichádzajú
s jasným vstupom do súčasnej diskusie o architektúre
v horských oblastiach. Projekt reaguje na situáciu výstavby
v regióne racionálne a svojím situovaním uprednostnil prirodzený rast urbanizovaného okraja Liptovského Mikuláša.
Vyhol sa priamej deštrukcii horskej krajiny, ktorá v súčasnosti prebieha v Demänovskej doline. Idea jasne pracuje
s vytrhnutím návštevníka z komponovanej scény hotelových služieb prerastených lyžiarskymi svahmi, lanovkami
a čistého konzumného požívania k možnosti spoznávania
celej okolitej krajiny a regionálneho turizmu Liptova.
Pri tomto projekte sa dá hovoriť o stretnutí uvedomelého
investora a šikovného architekta, ktorý pochádza z tohto
regiónu. Apartmánové domy sú súčasťou komplexu so

Vybavenie kúpeľní od sanitárnej
keramiky, vodovodných batérií
až po sprchové vaničky dodala
spoločnosť LAUFEN.
www.laufen.sk
(2. strana obálky)
Spoločnosť Beťkoprojekt pracovala
na statike pre apartmánové
domy v Demänovej.
www.betkoprojekt.sk
(strana 89)
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zázemím na využitie potenciálu komunitného využívania
daného miesta. Nevznikol monotónny blok s funkciou
bývania, ale plnohodnotný areál, ktorý reaguje na potreby
jeho užívateľov či už vo forme detských ihrísk, malých
lyžiarskych zjazdoviek, alebo občianskej vybavenosti
v podobe reštaurácie a obchodov.
Domy sú koncipované ako elementárne jednoduché
objemy so sedlovou strechou, s kontrastným čiernym
spracovaním fasády a výrazným rastrom balkónov.
Nevznikla banálna architektúra vychádzajúca z neregionálneho pseudovysokohorského prostredia, ale názor, ako by
mala súčasná architektúra vyzerať v horskej krajine. Domy
nelákajú presýteným dizajnom, stavili na kvalitu a jednoduchosť. Týmto stvárnením a situovaním na miernom kopci
tvoria výrazný prvok v okolitej výstavbe. Z určitého hľadiska
to môžeme vnímať ako schválnosť, v podstate však táto
forma vychádza z existujúcich vzťahov a obmedzení danej
lokality. Konštrukčné riešenie na báze dreva nadväzuje na
tradičnú regionálnu architektúru horskej oblasti.
Tento projekt vnímam ako správny názor na architektúru
horského prostredia. Nezasahuje do horskej krajiny
priamo, stavia na urbanistickom rozvoji okolitých obcí
a z centralizovaného ekonomického zisku prechádza do
regionálneho. Tento trend sa objavuje iba v posledných
rokoch a výnimočne. Pre jeho prehnanú mierku nemôžem
tvrdiť, že je optimálnym príkladom, ako by sme mali k tejto
téme pristupovať, no je projektom, ktorý má našliapnuté
správnym smerom. Dúfam, že takýto prístup, či už architekta, alebo investora, sa bude naďalej rozvíjať a prinášať
správny pohľad na to, ako sa k tejto problematike stavať.

Matej Kurajda je architekt, pôsobí v ateliéri GRAU, je členom
združenia Archtung, ktoré má pod taktovkou Noc architektúry,
Manifest a pod., témou architektúry a spoločnosti v horskej
krajine sa zaoberal aj v rámci diplomovej práce Na hory!

Názov

Apartmánové drevostavby FGH, rezort Demänová Village

Adresa

Liptovský Mikuláš, Demänová 031 01

Autori

architekti.sk - Martin Rezník, Matúš Polák, Juraj Makový

Investor

X-home

Projekt

2019

Realizácia

2020

Plocha pozemku

4 950 m2

Zastavaná plocha

3 x 340 m2

Úžitková plocha

3 x 980 m2

Obstavaný priestor

3 x 5 100 m3

Stavebné náklady

4 mil. €

REALIZÁCIA

Ján Mazúr

TEXT: ELENA ALEXY, FOTO: MAREK VELČEK

Nevidím dôvod, prečo
by zo súťaží mali ostať
šuplíkové projekty
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ĽUDIA

Záujem zveľaďovať Bratislavu a jej verejný priestor dlhé roky prebiehal viac-menej
ako súbor parciálnych snáh aktivistického razenia. Tieto zmysluplné, no predsa
len osamotené a nekoordinované misie pred dvoma rokmi nahradil Metropolitný
inštitút Bratislavy s pomerne exaktne nastavenou pôsobnosťou aj stratégiou
postupného napĺňania plánov a ideálov. MIB sa zatiaľ najvýraznejšie angažoval
v oblasti organizovania architektonických súťaží, revitalizácie zanedbaných
verejných priestorov a vzkriesení mestského nájomného bývania. Jeho agenda
má však omnoho širší záber spätý s radom zaujímavých postáv, ktoré sa ako
experti ocitli v internom osadenstve tejto organizácie – Milota Sidorová, Peter
Lényi, Roman Žitňanský, Michal Marcinov a ďalší. Tím MIB riadi Ján Mazúr, právnik
s bohatou históriou iniciatív zameraných na skvalitňovanie verejného života
v meste. Aký má byť MIB pod jeho vedením?

Nedávno vás menovali do funkcie riaditeľa
Metropolitného inštitútu Bratislavy, hoci
tento post ste dočasne zastávali viac-menej
od začiatku jeho existencie. Aká je vaša
osobná hlavná misia?
MIB je dnes stabilizovaná organizácia s prehľadnou štruktúrou a napojením na mesto a jeho
organizácie. Mojou ambíciou je maximálne využiť
odborné kapacity MIB na zníženie investičného
dlhu mesta v oblasti verejných priestorov
v strednodobom a dlhodobom horizonte. Na
to využívame svoje kapacity tvorby verejných
priestorov a súťaží. Ďalej je mojou ambíciou,
aby MIB kvalitne viedol strategické dlhodobé
plánovanie mesta, čo zahŕňa prioritne tvorbu
hlavného strategického plánu mesta Bratislava
2030, no aj spracovanie územného plánu. MIB sa
má dívať na mesto v horizonte mnohých rokov,
prekonávať svojím záberom volebné cykly, aby
sa jasne pomenovali a riešili dlhodobé výzvy
a potreby mesta.
Bratislava sa zaradila k európskym mestám,
ktoré majú vypracovaný Manuál verejných
priestorov. Tento dokument nedeklarujete
ako legislatívny nástroj, aká je teda jeho
autorita v kontexte procesov tvorby mestských priestorov?
Manuál verejných priestorov je pre mestské
organizácie záväzný, pre ostatných odporúčací
dokument. Jeho „autorita“ je však v podstate
prirodzená. Ešte sa len chystá väčšia distribúcia
pre mestské časti, no naše princípy a štandardy, ktoré sú verejne dostupné na internete,
už dnes využívajú aj mestské časti. Obracajú
sa na nás s konkrétnymi otázkami, ako by mali
osádzať stĺpiky, ako robiť dobré chodníky.
Potrebu usmernení sme videli od začiatku
a potvrdila sa nám.
Rovnako zo strany súkromných developerov
dostávame spätnú väzbu – sú radi, že mesto
jasne komunikuje, aký štandard vo verejnom
priestore očakáva. Preto si nemyslím, že niektorá
zo strán odmieta používať kvalitné princípy.
MIB je ešte stále pomerne čerstvá inštitúcia
so zameraním na napĺňanie vízie budúceho
obrazu Bratislavy. Podobne však vnímame
aj Útvar hlavnej architektky Bratislavy, ktorý
reprezentuje etablovanú platformu s dlhšou históriou. Ako máte vymedzené polia
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pôsobnosti, resp. ako sú tieto dve inštitúcie
zosynchronizované vo svojej činnosti?
MIB a Útvar hlavnej architektky majú v súčasnosti úplne rozdielne kompetencie, hoci zvonku
sa môže zdať, že sa ich činnosť prekrýva. Aj
historicky, keď vznikal Útvar hlavného architekta, mal iné úlohy a kompetencie oproti
úlohám, ktorými je dnes poverený Metropolitný
inštitút Bratislavy. MIB má väčšie kapacity a širšie
postavené úlohy. Komplexnosť rozvoja metropolitného regiónu dnes zahŕňa vo vecnej rovine
aj sociálne, ekonomické či environmentálne
aspekty, v procesnej rovine aj participatívne
procesy prípravy a prerokúvania územnoplánovacích dokumentácií, čo vyžaduje väčší a rôznorodý tím a inštitucionálne ukotvenie.
Viacerí členovia MIB vrátane vás spolupracovali na projekte Plán Bratislava súčasného
primátora, architekta Matúša Valla. MIB
zároveň vystupuje ako autonómna inštitúcia. V tejto súvislosti ste isto zaznamenali
kritické hlasy, ktoré upozorňujú, že táto
previazanosť vlastne odporuje princípu
nezávislosti. Aké sú argumenty v prospech
MIB ako svojbytnej jednotky?
MIB je odborná koncepčná inštitúcia a príspevková organizácia mesta. Vydávame odborné
stanoviská k témam zo svojej agendy. To, ako sa
k nim mesto postaví, je zase na zodpovednosti
mesta. MIB pripravil koncepčný materiál Manuál
verejných priestorov, hovoríme, ako treba tvoriť
a obnovovať verejný priestor – keby si ich mesto
neosvojilo, mal by menšiu pozornosť, no robili by
sme ho rovnako. Výhodou MIB aj Bratislavy je, že
aktuálny primátor si uvedomuje dôležitosť tém,
ako je kvalitný verejný priestor a rozvoj mesta.
Aspekt odbornosti možno vnímať aj v dlhodobom strategickom plánovaní mesta, ktorým je
MIB poverený prostredníctvom formátu PHSR
(Bratislava 2030), ktorý presahuje jednotlivé
politické cykly.
Jedným z projektov, na ktorých ste sa
intenzívne podieľali, je Živé námestie – súťaž
na premenu troch námestí v Bratislave –
Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie
a Kamenného námestia. V užšom kole
medzinárodnej súťaže uspeli štyri zahraničné tímy. Prečo porotu nepresvedčil ani
jeden zo slovenských uchádzačov?
ĽUDIA

Porota vyberala anonymne, preto nevedela,
či hodnotí ateliér, ktorý je zo Slovenska alebo
z inej krajiny. Keď sa pozrieme na tímy, ktoré
zvíťazili alebo sa posunuli do druhej etapy
súťaže, vidieť, že ide o ateliéry, ktoré jednoducho už majú skúsenosti s realizáciou veľkých
obnov. Živé námestie, teda tri námestia v centre
mesta: Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie, bude obnovovať
berlínsky ateliér Loidl Landschaftsarchitekten
Berlin GmbH v spolupráci so štúdiom BPR Dr.
Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG, ktoré je
nemeckým top expertom na dopravu.
Neraz sa stalo, a nielen v Bratislave, že
z veľkých súťažných ambícií sa nakoniec stali „šuplíkové“ projekty. Aká je
najbližšia budúcnosť víťazného návrhu
na trojicu námestí a aké sú jeho časové
realizačné horizonty?
Naše súťaže majú jasnú koncovku – víťazné ateliéry zo súťaží Železná studnička či Komenského
parčík už pracujú na projektovej dokumentácii
a čoskoro sa budú súťažiť dodávatelia na realizáciu, rozpočtové krytie je zabezpečené. Všetky
súťaže sa od začiatku projektujú aj do rozpočtu
mesta. Nevidím dôvod, prečo by z týchto súťaží
mali ostať šuplíkové projekty.
Čo sa týka Živého námestia, presnejší začiatok
realizácie budeme vedieť definovať, keď bude
hotová projektová dokumentácia. Už dnes je
však vysúťažený dodávateľ na všetky stupne
projektovej dokumentácie s jasným harmonogramom. Prvým realizačným krokom bude
archeologický prieskum v Kaplnke sv. Jakuba
aj na ďalších miestach. Práce budú prebiehať
postupne, obnova sa začne v hornej časti
námestia – v priestore Námestia SNP, a bude
pokračovať smerom ku Kamennému námestiu,
kde sa plánujú zásahy do dopravy a riešenie
podzemného parkovania, čo bude časovo
najnáročnejšie.
A odpoveď na vašu otázku – kiežby sme našli
pripravené projekty v šuplíku. Za prípravou
projektovej dokumentácie, vybavením stanovísk
a povolení je obrovský kus práce.

BRATISLAVA:
NÁMESTIE SNP,
KAMENNÉ NÁMESTIE
A NÁMESTIE NEŽNEJ
REVOLÚCIE
Víťaz →

Loidl Landschaftsarchitekten
v spolupráci s dopravnými inžiniermi
z BPR Dr. Schäpertöns Consult (DE)

Aj keby sme sa nedali zviesť lyrizovaným názvom Živé námestie a zľahka oslavnou
rétorikou komunikačnej kampane tejto súťaže, nesporne ide o výnimočnú udalosť.
Prípravná fáza trvala niekoľko rokov, uskutočnil sa širokospektrálny odborný aj
participatívny výskum, zozbieralo sa kvantum užitočných dát. Zadanie znelo:
zjednotiť verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného
námestia do funkčného celku. Náročná úloha. Je tu totiž azda najmasívnejšia
koncentrácia významných diel slovenskej architektúry 20. storočia od autorov
ako Harminc, Belluš, Tvarožek, Ludwig, ale aj Matušík či Bahna. Súťaž má víťaza.
K známym lokálnym menám, ktoré formovali túto časť Bratislavy, pribudne berlínsky
ateliér Loidl Landschaftsarchitekten.
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THE SITE IS LOCATED ON THE BORDER OF HISTORIC OLD TOWN. OUR PROPOSAL TRANSFORMS THE THREE SQUARES INTO A DESTINATION IN THE CONTEXT OF THE BRATISLAVA CITY. UNIFIED PAVING PROVIDES OVERALL IDENTITY AND THE THREE ATRACTORS - ONE ON EACH SQUARE
EMPHASIZE THE UNIQUE CHARACTER OF EACH OF THEM. THE RESULT IS THE PUBLIC SPACE THAT RESPECTS AND ENHANCES THE CULTURE AND HERITAGE, WHILE PROVIDING A PLATFORM FOR CONTEMPORARY ACTIVITIES AND LARGE EVENTS.

Sitting at the bench on SNP square

01

Walking along Treškonova

Visiting the archeological remains before going to the market

Sitting under the tree canopies at Kamenne square

SNP SQ UARE AND K AM ENNE SQUARE, BRATISL AVA

WORK SHOP

CO M PETI TI VE D I AL O GUE 2 0 1 9 /2 0 2 0

0 9 /1 1 /2 0 2 0

THE PROPOSAL OF THE KAMENNE SQUARE CREATES A CENTERPOINT - THE CIRCLE UNIFIES OTHERWISE HETEROGENEOUS CONTEXT OF THE SQUARE, CREATING A NEW SPACE FOR EVERYDAY ACTIVITIES OR LARGER EVENTS.THE EDGE OF THE CIRCLE IS DEFINED BY THE TREES THAT
ARE PLANTED SO THAT THEY ALLOW FUNCTIONS UNDERNEATH THE CANOPIES BUT ALSO CREATE VISUAL AND SPATIAL CONNECTIONS IN SPACE.

Sadar + Vuga (SLO)
KAMENNE SQUARE

The potential of Kamenne square lies in a different context to the rest of the site. It’s edges are heterogeneous, buildings of modern rather than
medieval proportions and the surfaces almost entirely without character. Therefore the proposal concentrates on creating a square from within,
rather by being defined by the facades of the surrounding buildings.
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Manderlak

FOUR PLACES - FOUR FACES / ŠTYRI MIESTA - ŠTYRI TVÁRE

T

DI
PE

01

RO
A

02

03

BA
BE

04

SU
RES

UD
OD

AXONOMETRIC PROJECTION / AXONOMETRIA
01 the green place / zelené námestie
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01 THE GREEN PLACE / ZELENÉ NÁMESTIE

02 THE GRAND BOULEVARD / HLAVNÝ BULVÁR

03 THE MARKET PLACE / TRŽNICA
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The area surrounding the SNP memorial appears strongly as a green heart,
central to the intersecting streets and historical facades. Separating this space
from the existing tree alley along the northwest façade helps to state the
importance of the site and define its footprint.

A familiar form in Bratislava, the continuous treed alleyways guide the flow of
pedestrian traffic and offer a lively atmosphere beneath their canopies. Managing
the aging trees and adding new planting in void spaces will provide a lively parterre
and a clear continuous space along major streets.

The lively space outside the market hall is a place for gathering, sitting and spending time. In completing the now
partial bosque of trees, a shady, welcoming atmosphere provides for guests. Where trees are not possible due to
underground restrictions, the pattern is completed with regularly spaced circular seating platforms.

In a
pres
and
runo

Okolie pamätníka SNP je výrazne zelené srdce miesta, ktoré je stredobodom
križujúcich sa ulíc a historických fasád. Oddelenie tohto priestoru od existujúcej
stromovej aleje pozdĺž severozápadnej fasády pomáha definovať význam
lokality a definovať jej stopu.

Súvislé stromové aleje, známe v Bratislave, usmerňujú tok chodcov a pod ich
korunami ponúkajú jedinečnú atmosféru. Revitalizácia starnúcich stromov a pridanie
novej výsadby do prázdnych priestorov poskytne živý parter a jasný súvislý priestor
pozdĺž hlavných ulíc.

Rušný priestor pred budovou tržnice je miestom na zhromažďovanie, sedenie a trávenie času. Navrhnuté je
dokončovanie bosketu stromov, ktorý poskytuje hosťom tienistú a príjemnú atmosféru. Tam, kde nie je možné
vysadit stromy kvôli obmedzeniam v podzemí, je vzor doplnený pravidelne rozmiestnenými kruhovými podestami
na sedenie.

Na
štru
križu
príje

FOUR PLACES - FOUR FACES / ŠTYRI MIESTA - ŠTYRI TVÁRE

VISUAL CONNECTIVITY

Kalvínsky kostol

Kostol Navštívenia Panny Márie

Hotel Kyje
pamatník SNP
Kostol svatého Ladislava

primary visual connections
hlavné vizuálne osy

Stará tržnica

secondary visual connections
vedľajšie vizuálne osy

Manderla

Obytný dom

dominant structures dominanty priestoru
connection to other streets / prepojenie na ostané ulice

LIGHTING IMPROVEMENTS

ERSITY/ MIESTO ROZMANITOSTI

Rehwaldt Landscape Architects (DE)
URBAN FORM
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The diversity of changes and decisions leading to the
present state of Kamenne Square have resulted in a
challenging task - predicting its future form. Disputes in
ownership, the question of suitability for an underground
garage location have prompted an adaptable solution. The
concept of an urban plantage makes immediate use of the
space and has the ability to be altered to suit immediate
short term changes as well long-term future needs and

SÚŤAŽ
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SNP Square and Kamenné Square, Bratislava
Competitive Dialogue 2019/2020

Workshop
no. 2

Rusina Frei architekti
OMGEVING

Rusina Frei (CZ)

KAMENNÉ SQUARE / The modern and open space has urban charm. Faster movement is not a problem here. There is a free, multipurpose area in the center of the square. The paving here has a larger scale. At the edges it turns into green areas with groups of trees. New functions are brought into the space by a circular pavilion, forming a typical urban element, formerly common in the streets of Bratislava. A special accent is added by the
square fountain made of water jets.

52

SÚŤAŽ

Komisia

Priebeh

Matúš Vallo (SK, primátor Bratislavy), Zuzana
Aufrichtová (SK, starostka Starého Mesta),
Igor Marko (SK/GB, architekt), Michal Fišer (CZ,
architekt), Marko Studen (SLO, architekt), Daniel
Zimmermann (AT, krajinný architekt), Pierre Alain
Trévelo (FR, architekt)
Náhradníci: Antonín Novák (CZ, architekt),
Juraj Šujan (SK, architekt, poradca primátora),
Michal Marcinov (SK, krajinný architekt,
MIB, Živé námestie), Roman Žitňanský (SK,
architekt, MIB)

1. fáza

2. fáza

23 tímov, 17 tímov splnilo súťažné podmienky,
16 tímov predložilo portfólio referencií,
odborná porota vybrala 4 tímy:

Rozpracovanie návrhov formou tzv.
súťažného dialógu (konferencia, dva
workshopy – diskusia s členmi komisie,
odborníkmi a lokálnymi aktérmi)

LOIDL BPR (DE)
SADAR + VUGA (SLO)
REHWALDT Landscape Architects (DE)
RUSINA FREI (CZ)

Podrobnosti na www.zivenamestie.sk

Komentáre
Peter Szalay
Bude opäť výkladnou skriňou mesta?

Andrej Alexy
Námestie alebo park?

Spojené územie Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia, fragment nikdy nerealizovaného „ringu“, sa od
vzniku Bratislavy ako hlavného mesta nazývalo výkladnou skriňou
republiky. Dodnes je jedným z najdôležitejších ohnísk života mesta,
napriek tomu nemá ucelenú tvár ani malebnú kompozíciu, akú
nachádzame v centrách európskych miest. Na prelome milénia
iniciovalo mesto prvú súťaž s cieľom sceliť námestie, ktoré by
malo byť hodné európskej metropoly, ako tvrdil vtedajší primátor.
Riešením mal byť „podzemný urbanizmus“. Niekoľkomiliardový plán
podzemného viacpodlažného námestia však stroskotal na nezáujme
súkromných investorov.

Námestie SNP je dlhodobo zanedbávaným územím, ktoré dnes, žiaľ,
ani náhodou nepripomína centrum hlavného mesta. Aj preto nedávno
potešila informácia, že mesto v spolupráci s MIB pripravuje súťaž
na revitalizáciu tohto azda najvýznamnejšieho priestoru Bratislavy.
Dnes už poznáme víťaza, ktorého vybrala porota spomedzi štyroch
finalistov. Loidl Landschaftsarchitekten sú renomovaní krajinní
architekti. Možno aj preto víťazný návrh pripomína skôr úhľadne
parkovo komponovanú krajinu než námestie. Vizuálne veľmi kultivované riešenie ponúka naoko „ľúbivé“ vizualizácie preplnené stromami,
pre každé oko nepochybne atraktívne. Autori síce deklarujú, že chcú
podporiť vnímanie architektonicky významných budov 20. storočia,
ktoré sa tu nachádzajú, jedným dychom však dodávajú, že zvýšia
plochu zelene až o tretinu. Nezostáva nič iné, iba veriť, že sa im tieto
protichodné zámery podarí zrealizovať. Návrh zohľadňuje najnovšie
environmentálne trendy, pridáva zeleň, akosi sa však pozabudlo
na to, že námestie ma plniť aj mestské funkcie ako napríklad zhromažďovanie. Nie náhodou sa jedno s trojice námestí pýši názvom
Námestie Nežnej revolúcie. Alebo sa azda v „postpandemickej“ dobe
so zhromaždeniami už nepočíta?

Aktuálne vyhodnotená súťaž na toto územie už vychádzala z oveľa
pragmatickejších predstáv. Scelenie tohto priestoru nechce docieliť
budovaním nových štruktúr, ale, naopak, hľadaním najminimálnejších
vstupov k zjednoteniu týchto námestí. Mesto spolu s vlastným
riešením lokality testovalo aj nezvyčajný formát súťaže – súťažný
dialóg, v ktorom súťažiaci diskutovali o svojich návrhoch s porotou
aj s odborníkmi, a v priebehu dvojkolovej súťaže sa kryštalizovali
nielen názory súťažiacich, ale aj vyhlasovateľov. Súťaž tak reflektuje
koncepčne zrelý zámer mesta presahujúci naivný budovateľský
naratív spred dvadsiatich rokov a je skôr hľadaním reakcie na budúcu
teplejšiu a suchšiu Bratislavu. Rozšírenie zelene, vodné hospodárstvo
a redukcia dopravy sa stali leitmotívom návrhov všetkých štyroch
súťažiacich tímov. Ten víťazný od nemeckého tímu Loidl riešil spomínané témy najdôslednejšie. Automobily vylúčili aj z časti Špitálskej
ulice a vytvorili tak nerušené pešie prepojenie medzi Kamenným
námestím a Námestím SNP, o tretinu zvýšili plochy zelene a navrhli
sofistikované využitie dažďovej vody. Oproti originálnemu nápadu
druhého najvyššie oceneného ateliéru Rehwaldt, ktorý v najkomplikovanejšom priestore pred niekdajším Priorom plánoval škôlku
mladých stromov či oprieť vyhliadkové plošiny o solitérny bytový
dom z 30. rokov minulého storočia, sa javí víťazný návrh so zvlneným
terénom samoúčelne predizajnovaný. V každom prípade práve
riešenie priestoru pred Kamenným námestím môže nakoniec viesť
k stabilizácii územia dlhodobo atakovaného developerom. Práve
redukovanie stavebnej aktivity v priestore môže byť najefektívnejším
environmentálnym aj najprogresívnejším tvorivým prístupom, ktorý
táto súťaž priniesla.

Andrej Alexy pôsobí v ateliéri Alexy & Alexy architekti v Bratislave,
zároveň spoločne s Michalom Bogárom vedie vertikálny ateliér Alexy/
Bogár na FAD STU.

Peter Szalay, historik architektúry, oddelenie
architektúry Historického ústavu SAV
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Súťažiaci mali nesporne náročnú úlohu zjednotiť do funkčného
celku verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie
a Kamenného námestia, a hoci tieto nie sú komponované v jasných
geometrických tvaroch, poloha v centre a koncentrácia význačnej
architektúry predurčuje ich význam. Riešenie takýchto spojitých
námestí je úžasná príležitosť, ako každému z nich vdýchnuť osobitú
pečať, špecifickú funkciu a neopakovateľnú atmosféru. Ich spájaním
nemusí byť iba súčet, ale násobenie účinku. Týmto očakávaniam sa
asi najviac priblížili slovinskí architekti Sadar + Vuga. V ich podaní je
trojica námestí plnohodnotným verejným, no najmä typicky mestským priestorom, na ktorého výraze sa právom podieľajú aj okolité
budovy. Víťazný návrh ateliéru Loidl Lanschaftsarchitekten z tohto
pohľadu natoľko presvedčivý nie je. Zeleň nepomáha definovať
priestory, naopak, prispieva k ich väčšej roztrieštenosti a neprehľadnosti. Vytváranie neprirodzených umelých terénnych vĺn už poznáme
z rôznych developerských projektov, je to overený spôsob, ako naplniť predpísané koeficienty územného plánu, no na námestí v centre
mesta je tento krajinársky výrazový prostriedok samoúčelný a mätúci.
Na jednej strane je potešiteľné, že mesto chce investovať do obnovy
tohto významného priestoru so zámerom naštartovať kultivačný
proces, ktorý aktivuje majiteľov nehnuteľností, ako aj verejnosť, aby
sa správala kultúrnejšie. Na druhej strane, je škoda, že súťaž nešla
viac do hĺbky a neriešila aj objektové dotvorenie jednotlivých námestí
so zreteľom na priestor pred bývalým Priorom (dnešným Tescom)
a že víťazný návrh je viac parkom, než námestím.

SÚŤAŽ

TEXT: BENJAMÍN BRÁDŇANSKÝ, FOTO: N/A

RADIKÁLNA
OCHRANA

Prípadová štúdia: Kino Palace Nitra
Kino Palace v Nitre je objekt navrhnutý architektom Friedrichom Weinwurmom.
Náš návrh 1 rekonštrukcie tohto kina a jeho adaptácie na kultúrne centrum
považuje návrat k autentickému projektu Friedricha Weinwurma za nevhodný
a nemožný. Namiesto silnej a jasnej, ale fiktívnej rekonštrukcie do nostalgického
stavu ponúkame proces oslabovania pôvodných a budúcich fiktívnych
weinwurmovských foriem.
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Ku kinu sa dochovali neúplné pôvodné plány
signované architektom z roku 1925, tie isté
pôvodné plány obsahujú aj korekciu červeným
perom vykonanú pravdepodobne schvaľujúcim
orgánom. Existujú aj plány z roku 1931, no bez
identifikácie architekta. Tieto sú inou variáciou
pôvodných aj úradom korigovaných plánov.
A nakoniec existuje postavená verzia, ktorá je
výraznou prestavbou („v druhej polovici dvadsiateho storočia bol objekt prestavaný a pôvodný
rukopis autora sa vytratil2“) niektorého z predošlých plánov alebo kombinácie plánov.
Naša stratégia, ktorú voláme „Radikálna
ochrana“ (stratégiu sme okrem tútorovania
v akademickom ateliéri Halada – Brádňanský na
VŠVU v Bratislave3 zároveň testovali v niekoľkých
prípadových architektonických štúdiách, toto
je jedna z nich), nemusí voliť medzi historickými
vrstvami tú, ktorá dostane najväčšiu váhu, ani
vytvárať ďalšiu hypotetickú variáciu len z použitých historických prvkov – zjednodušením
a sploštením Weinwurmovej architektonickej
stratégie na aplikáciu jeho formálneho jazyka.
„Radikálna ochrana“ nie je konzervačnou stratégiou, ale ochraňuje objekt rozvíjaním pôvodnej
autorskej stratégie a architektonických kvalít
pôvodného diela.
Navrhujeme zásadnú výmenu, navrhujeme
destabilizáciu ikony – zmenu zo stavu, v ktorom
je forma obsahom (zjednodušujúci návrat
k pôvodnej fasáde a figúre), až do bodu, kde
sa obsah stáva formou. Navrhujeme zámenu
ikonického za indexové.

Ikonické stavia na vonkajšej formálnej
podobnosti nového či obnoveného objektu
pôvodnému, už len odhadovanému domu.
Indexovými znakmi sú pre nás podpovrchové
vzťahy domu zobrazené v časovej bohatosti
aj znaky architektonického postupu, ktorý
k týmto vzťahom viedol.
Weinwurm pracuje s otvormi vo fasáde nie ako
s kompozičnými prvkami pôsobiacimi len smerom von, bez vzťahu s vnútrom. Fasáda nemá
autonómne kompozičné pravidlá, autor ju však
používa ako identifikátor významov odohrávajúcich sa vnútri, za jej membránou. Architekt
o tomto vzťahu hovorí: „Ak by moji stavebníci
liezli po fasáde a nachádzali by v tom výnimočné
potešenie, možno by som sa rozhodol vyzdobiť
ju ornamentálnymi pomôckami, keďže sa však
združujú vnútri domu, v obytných priestoroch,
terasách, strešných záhradách, považujem
za nutné prispôsobiť vonkajšok vnútornému
usporiadaniu priestorov.“4
Stratégia „Radikálnej ochrany“ v tejto prípadovej
štúdii pracuje s rozvíjaním weinwurmovského
vzťahu fasády a vnútornej hierarchizácie
programu – významu funkcie, tieto vzťahy sú
zakódované v štyroch rôznych reprezentáciách
domu. Postupujeme tak, že všetky dochované
fasády meníme na diagramy obsahujúce
základné kompozičné vzťahy. Diagramy fasád
vrstvíme na seba. Pridávame vrstvu reprezentujúcu aktuálne nami navrhované zmeny v dispozícii (nové schodisko a pod.). Vzniknutú štruktúru
vnímame ako eisenmanovský palimpsest.

Pohľad z ulice
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Výsledné čítanie a zápis do navrhovaného
objemu/fasády sú zmiešaninou potlačených
a vyzdvihnutých pôvodných informácií. Miznutie,
objavovanie stien, otvorov, ríms a kompozície
hmoty by mali byť späté s funkciami a ich
hierarchickým postavením voči sebe. Výsledná
aktualizácia tohto diagramu do formy je zároveň
kritikou posadnutosti štýlom (slepého používania pôvodného autorského štýlu namiesto
aplikácie autentickej stratégie). Zámerne sa
vyhýba modernistickým formám a materiálom,
namiesto toho cituje súčasný belgický príklad
kancelárie architecten de vylder vinck taillieu.
Výsledná aktualizácia si nerobí nijaký nárok
na správne riešenie. Jednak by mohla byť iná,
mohlo by vzniknúť niekoľko možných diagramov
a všetky by boli rovnako správne, a jednak naša
stratégia „Radikálnej ochrany“ svojou podstatou
legitimizuje otvorený proces bez konca.

1

Návrh do architektonickej súťaže na riešenie
rekonštrukcie kina Palace v Nitre, autori
návrhu N/A: Benjamín Brádňanský, Vít Halada,
spolupráca Maroš Greš, Mária Novotná, rok
návrhu 2019
2 2021 architekti, súťažné zadanie
„Rekonštrukcia kina Palace v Nitre“, 2019
3 STUDENÝ, Ján – HALADA, Vít (editori):
Stratégie (Ikonické ruiny). Bratislava : KAT
VŠVU, 2019. s. 50-57.
4 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Friedrich
Weinwurm. Architekt/Architect. Bratislava :
Slovart, 2014. s. 34.
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Fasády - vývoj

Fasády - geometrické vzťahy

Rezoperspektíva
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Fasády - porovnanie zmien

-palimpseste

Fasády – niektoré dôležité prvky
v navrhovanej fasáde – palimpseste

Perspektíva
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Fasáda – výsledok prekrývania a miešania

Vďaka masívnej prezentačnej kampani dokonale poznáme plány na rozvoj územia okolo Istropolisu. Potvrdilo sa, že developerská spoločnosť vlastniaca ťažiskové územie akceptuje na
realizáciu svojich zámerov iba vyčistené plochy.
Paralela priestorová
Nevdojak mi prichádza na um bazén v neďalekom CENTRALI. Zájdem si občas zaplávať do
miestnej dvadsaťpäťky. Často sa však otočím už
na recepcii – polovica bazéna je rezervovaná na
firemné hry, jedna dráha pre profesionálny klub
a vo zvyšných dvoch sa tlačí mĺkvo kmitajúca
skupina priamočiarych a ostatných submisívne
sa uhýbajúcich plavcov.
Voľakedy tu stáli kúpele Centrál s olympijským
50-metrovým bazénom. Ten síce pre nekvalitnú
realizáciu a zlé spravovanie zanikol za kratší čas,
než ho postavili, no bola to päťdesiatka, akých
by Bratislava potrebovala ešte aspoň tri. Miesto
toho tu máme bazén kratší o polovicu a s plochou až štvornásobne menšou.
Pri pohľade na pôdorysy ešte stojaceho starého
Istropolisu na jednej strane a na plány nového na
druhej strane vidím v prvom prípade existujúcu
stavbu s veľkou a jednou malou sálou, kinosálou,
ďalšou malou divadelnou sálou a s množstvom
zmysluplne využiteľných priestorov na kultúrne,
umelecké aj kongresové aktivity v gracióznej
architektonicko-urbanistickej konštelácii zafixovanej 50-ročnej histórie. V druhom prípade je
to komprimovaný sálový koncentrát, pridružený
k ťažiskovému developmentu. Kultúra zredukovaná na povinné minimum. Paralela s redukciou
bazéna z Centrálu je neodbytná.
Paralela procesná
Pred pár rokmi sme tu mali pohon na úplne nový
areál RTVS. Skoro tucet developerov vo vízii
garantovaného nájomného od štátu ponúklo
nové areály v Bratislave i mimo nej. Nakoniec
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zvíťazil zdravý rozum, verejnoprávna TV ostala
v kvalitných priestoroch na to vybudovaných –
zhodou okolností takisto za totality.
Dianie okolo nového NKKC – Národného kultúrneho a spoločenského či kongresového centra
– pripomína spomínaný príbeh. Štát podhadzuje
kosť namiesto toho, aby sa riadne chopil vesla
a ako investor a developer transparentným
procesom postavil „statky národné“. Doba
socialistických direktív aj mitterandovských gest
à la „Grands Projets“ je zrejme preč. Korektný
príkladný priebeh je však potrebným precedensom. Hoci jeden sa v podobe rekonštrukcie SNG
zrejme črtá, režimy hokejových a futbalových
národných investícií takými určite neboli.
Na NKKC je horúcim kandidátom práve lokalita
Trnavského mýta. Celkom opodstatnene – veď
hotové NKKC tu už stojí. Vyskytol sa len malý procesný problém – najprv ho treba zbúrať, aby uvoľnil
priestor lukratívnemu developmentu. A v komprimovanej podobe sa presunul vedľa. Zdravý rozum
hovorí o opačnom garde. V stabilizovanom území
za štátne modernizovať a dostavať. V rozvojovom
území umožniť privátnemu sektoru maximum na
zahojenie jeho developerských ambícií.
Aby bolo všetkým jasné – pri úvahe o zachovaní
existujúcich budov areálu ani najzarytejšiemu
fanúšikovi tejto stavby nejde o jej zachovanie
v stave, v akom je teraz. Ide o kreatívne využitie
potenciálu samotnej stavby, ale aj okolitého
voľného urbanistického priestoru – transformáciu modernizáciou, dostavbou, prístavbou,
nadstavbou – všetkým, čím by mohol areál
v optike súčasných nárokov opätovne začať
slúžiť funkcii, na ktorú bol vybudovaný a po
ktorej je dnes vysoký verejný dopyt. Developer
má možno desiatky návrhov od renomovaných
ateliérov, ktoré urbanizovali „zelenú lúku“. Nikdy
však nepreukázal – dokonca ani v povinnej
alternatíve EIA posudzovania –, že cesta bez
VÝZVA

TEXT: PETER MORAVČÍK, FOTO: OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ / IKONY

ISTROPOLIS: OHROZENÝ DRUH

celoplošnej asanácie areálu skutočne nie je
zmysluplné východisko.
Tarantino na Trnavskom mýte
Mám rád pointy tarantinovských výkladov
alternatívnej reality. Človeka oslobodzuje od
traumy, keď tehotnú Sharon Tatovú nerozkrájajú
Mansonovi fanatici, ale sami skončia neslávne.
Rovnako ako keď celá verchuška nacistickej
tretej ríše vrátane „najvyššieho“ uhorí v parížskom odbojovom kine.
V Tarantinovom príbehu o Istropolise by
v aktuálnej situácii celý komplex „ruiny“ Domu
odborov, techniky a kultúry odkúpil štát, ktorý
by v existujúcej stavbe s veľkou a malou sálou,
kinosálou, ďalšou malou divadelnou sálou
a s množstvom zmysluplne využiteľných priestorov vrátane jednoduchej možnosti prestavby
administratívy na hotel uvidel ideálnu platformu
na realizáciu moderného národného kultúrneho centra. Navyše by využiteľné priestory
v okolí areálu partnersky ponúkol súkromnému
sektoru na exploatáciu v spoločensky výhodných a domyslených regulách. Na to všetko
by zorganizoval novú architektonickú súťaž,
kde by hlavnou premisou bolo zachovanie,
modernizácia a upgrade existujúcej stavebnej
podstaty. Katarzia by prišla v podobe pocitu, že
nová kultúrna hodnota vznikla nadviazaním na tú
existujúcu. A nie jej barbarskou demoláciou.
Epilóg
Tohtoročným laureátom Pritzkerovej ceny za
architektúru je dvojica francúzskych architektov
z ateliéru Lacaton & Vassal. Anne Lacatonová
konštatuje: „Transformácia je vždy príležitosťou
lepšie pracovať s tým, čo už existuje. Búranie je
krátkozraké rozhodnutie vychádzajúce zo snahy
veci uľahčovať. Pri búraní dochádza k strate
mnohých vecí – strate energie, strate materiálu
a strate histórie. Ide o akt násilia s veľmi negatívnym sociálnym vplyvom.“

PREŠOV
+ PAVOL ŠILLA

VEĽMI SUBJEKTÍVNY
SPRIEVODCA MESTOM
1.

4.

Gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa
(Hlavná 2871)
Naša prešovská „cerkev“ už bola vo svojej
bohatej histórii rímskokatolíckym chrámom aj
evanjelickým kostolom. Tam, kde stál kedysi
východný oltár, je dnes hlavný vstup a oltár sa
presunul na západ. V podobnom duchu sa tu
časom zmenil aj samotný obrad, ten „západný“
vystriedal „východný“. Je to miesto, kde nájdete
ikonostas žiariaci na pozadí barokovej výzdoby,
miesto, ktoré je pre mňa magickým symbolom
spojenia východnej tradície so západným Rímom.

Bývalá kolónia železničiarskych domčekov
(Ul. 17. novembra)
Bolo by pekné mať v Prešove malú Čínu,
taliansku uličku či rusínsku štvrť. Nič z toho tu
zatiaľ nemáme, aj keď zvlášť tej rusínskej štvrti
ozaj držím palce. Máme tu však jedno kúzelné
miesto, kde sa môžete ocitnúť v Škandinávii
aj bez prekročenia okresu. Mikrourbanizmus
kompaktných dvojdomčekov, úzke uličky
prepletajúce sa malými dvormi a predzáhradkami, to všetko bez plotov, na Slovensku čosi
nepredstaviteľné...

2.

5.

Wave
(Hlavná 121)
Veľa spomienok, veľa zážitkov, veľa podnetov,
veľa hudby, veľa nápojov, veľa priateľov... Hovorí
sa, že všetkého veľa škodí, no toto nikdy nebude
tento prípad. Už teraz sa teším na sezónu 2021!

Byt Milana Halagu a dom Dušana Pončáka
(Pavlovičovo námestie a Vajanského ulica)
Steny malej garsónky na Pavlovičovom námestí
boli nasiaknuté cigaretovým dymom a pokryté
obrazmi Milana Halagu, tie viseli tak nahusto, až
vytvárali jednu veľkú súvislú kubistickú koláž. Ten
byt už neexistuje, preto mi musíte veriť, že aj tu
u nás na „Pavlovičáku“ sme mali kus Montmartru.
Zato dom s ateliérom Dušana Pončáka ešte vždy
stojí a patrilo by sa sprístupniť ho verejnosti.
Ľudia by tak objavili čarovný mikrokozmos
skrývajúci sa na Vajanského ulici. Dom s drevenou pavlačou schádzajúcou až do záhrady
plnej plastík, s izbou, ktorej okná boli tesne
nad úrovňou ulice, ateliérom s nedokončeným
monumentálnym reliéfom, s plným trezorom
vzácnych ikon, dom, kde zároveň so vzduchom
dýchate aj umenie.

3.
Námestie Centrum
(Sídlisko III)
Tesne pred dokončením námestia sa pri nás
pristavila pani učiteľka so žiakmi a pýtali sa nás:
„Čo to tu bude?“ Jedno dieťa vykríklo „betónová
džungľa“, druhé sa hneď nato opýtalo: „A prečo
je to betónová džungľa?“ Predstavujem si, že
mnohé z tých detí tu dnes jazdia na kolieskových
korčuliach, kolobežkách, skejtoch a na betónovú
džungľu si v tieni stromov ani nespomenú. Pritom vtedy možno neboli až tak ďaleko od pravdy.
Centrum na „Trojke“ sa stalo živým organizmom
prekypujúcim pestrou diverzitou urbánneho
sveta, darí sa tu ohrozeným druhom rovnako ako
mláďatám, Tarzan si tu dáva freestyle...

6.
Pirôžky na Svätoplukovej
(Svätoplukova 3231)
Stephen Hawking by sa určite čudoval. Cestovanie časom už dávno vynašli, no a Prešovčania
ho úspešne využívajú už zopár desaťročí.
Časový portál sa nachádza v skromnej predajni
pirôžkov na Svätoplukovej ulici, kde sa razom
premiestnite do svojho detstva. Ostáva záhadou,
na akom princípe ten stroj funguje, vie sa iba to,
že sprievodným javom jeho fungovania sú akési
voňavé šúľočky, ktoré sa časom medzi cestovateľmi v čase stali takou obľúbenou pochúťkou.

Pavol Šilla je architekt, člen ateliéru zerozero.
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Svetlo a ticho
Mestský byt v historickej časti Bratislavy. Byt s minulosťou a poctivým základom.
Plný svetla a so symetrickou dispozičnou skladbou. Transformácia uchovala to,
čo bolo dobré. Zásahy nezmenili priestorový program bytu, len ho jemne
skorigovali a do centra diania postavili kuchyňu. Odtiaľ prúdi život do ďalších
miestností. Parametre prevádzky sú postavené univerzálne, pre rodinu aj pre
single režim. Prevláda jemná, decentná škála materiálov aj farebných tónov.
Biela, sivá, čierna a dubové drevo. Upokojujúci poriadok a otvorenosť.
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Kuklica,
Smerek,
Hubinský
Byt HLB,
Bratislava
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Pôvodný stav

Axonometria

Navrhovaný stav

Recenzia
Jana Benková

Obhliadku bytu na Holúbke som zažila za daždivého počasia. Architekt ma už čakal. Volám. Prejdem popod mohutný
oporný múr z kyklopského muriva. Vystupujem po pohodlných schodoch zakliesnených v oporáku. Ocitám sa vo
veľmi príjemnej zelenej predzáhradke dvoch starosvetských nájomných bytových domov. Byt sa nachádza na
druhom podlaží bez výťahu, cesta hore mi ujde, kochám sa
starým schodiskom a jeho itinerárom. Kvety v črepníkoch,
v zakladačoch, biele drevené delené okná a rovnako
zachované dvojkrídlové vstupné dvere do bytov – prevažne
so zaslepenými výplňami.
Som tu. A milé prekvapenie – vstupné dvere, pri ktorých
sa stretneme, sú pôvodné, štulpové a... netesnia. Prešli
pekným repasom, vyšperkované do posledného nového
pridaného detailu – čiernej gule miesto kľučky. Sklená
delená výplň so vzorom pomarančovej kôry „bluruje“ život
vnútri. Perfektné, považujem to za výhru architekta, presadiť nedokonalosť tohto rangu u klienta. Netesnia, nepriľnú
a vidno-nevidno dnu.
Vstúpim, vyzúvam sa. Stojím pred hlavným „spektáklom“
celého interiéru. Delí ma len priehľadná priečka. Ostrov
na mohutnej nohe, v pozadí jednoduchá linka s okázalou
kresbou zrkadleného mramoru. Dokonalý minimalizmus
trochu narúša podsvietenie, resp. vnímateľné nabodovanie LED pásu.
Byt je nádherne presvetlený, predierovaný svetlom, čo
„cimra“, to okno. Zásadnou zmenou prešiel práve obytný
priestor, dominuje mu totemický ostrov, preto padla voľba
na kontrast – kruhový jedálenský stôl, ktorý mu nekonkuruje. Fungujú nenásilne vedľa seba.
Open space je pretkaný dverami – nielen pôvodnými
dvojkrídlovými oproti sebe. Je tu malá enfiláda cez obývačku. Nosnou myšlienkou bytu by okrem jasného rukopisu
architektov mohol byť aj spôsob, ako sa vytratiť či zašiť tak,
aby si to nik nevšimol.
Dispozícia je po naštudovaní jasná, trochu inak ju vnímam
in situ. V byte sa strácajú jasné nadväznosti práve vďaka
skrytým prepojeniam, ktoré sú súčasťou vstavaných
zostáv. Dispozičné riešenie nie je úplne štandardné, ako
by sa mohlo zdať. Z filtra vyhriatej vstupnej haly sa prehliadnuteľnými, nenápadnými dverami dostaneme do izby
a ďalšími do presvetlenej kúpeľne. Očarí ma veľké okno,

Názov

Byt HLB

Adresa

Holubyho ul., Bratislava

Autori

Peter Kuklica, Martin Smerek, Juraj Hubinský

Spolupráca

Ján Kohút

Projekt

9/2018 – 4/2019

Realizácia

11/2019 – 12/2020

Úžitková plocha

145 m2
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výhľad na nádvorie a koruny stromov. Táto poloha kúpeľne
je úplne logická až po zhliadnutí skrytých dverí oproti
z detskej izby. Je otázne, či architekti nechceli porušiť
enfiládu, a teda chceli zachovať aj pôvodné prvky, a tak
pridali ďalšie prepojenie cez šatník... WC rovnako zašité, za
dverami v rámci kuchyne, a opäť nádherne presvetlené.
Obytnému priestoru síce dominuje kuchyňa, no v zásade
ide o minimalistickú zostavu pre klienta a dočasné
návštevy jeho dcéry. Zaujala ma chladne pôsobiaca
„kutica“ za sklenými dverami – lounge s malou vínotékou. Stále si uvedomujem ticho, objem, čisté priehľady,
výhľady na záhradu. Byt je zaliaty pokojom a nie vďaka
neprítomnosti celej rodiny obyvateľov. Obývaciu izbu
veľmi nevnímam, možno preto, lebo je trochu tranzitná
a nebolo ľahké ju obsadiť.
Premena bytu vo vilovej štvrti predstavuje vydarenú
rekonštrukciu pod charakteristickou až principiálnou
čierno-bielou taktovkou autorov, s minimalistickým doťuknutím v podobe dizajnovej koncovky – štýlových čiernych
elektrických zásuviek či prskaných úchytiek. Biele steny,
translucentné ľanové závesy, čierne rámovanie transparentného skla, B & W terazzo, biela kuchyňa – čierne
žilkovanie bieleho mramoru, biely obklad – čierne batérie,
biele stropné svietidlá s čiernymi tykadlami. To všetko zvýraznené hrejivou dubovou podlahou – stromčekom. Všetko
vopred premyslené až obsesívne (ale pozitívne) skombinované v duchu bielo-čiernych kombinácií, ktoré fungujú.
Strohé, čisté a zdôraznené „eye-catching“ detailmi. Veľká
skladačka materiálov, premysleného mobiliára a viac či
menej výrazných akcentov.
Napokon sú tu detaily, ktoré ma ako architektku zaujali.
Napríklad vyriešenie rôznych výškových úrovní nadväzujúcich podláh, filigránske skosenie hrany terazza k drevenej
podlahe, nebadateľné, ale premyslené. Alebo otvorená
linka (dilatácia?) stromčekovej podlahy vyplnená korkom.
Zárubne, skladanie dýh, zúbkatý detail hexagónového
obkladu, práca s typovými kovovými dverami v atypickej
stĺpikovej stene. Množstvo zdanlivo jednoduchých prvkov,
ktoré vyžadujú jemnú a vytrvalú komunikáciu na stavbe,
ustavičný dohľad a nasadenie.
Jana Benková je architektka, dlho pôsobila
v ateliéri GutGut, dnes rozvíja vlastné
architektonické štúdio benkobenko.

Funkčná elegancia
Odevná značka NEHERA pred pár rokmi obnovila polozabudnuté prvorepublikové
dedičstvo priemyselníka Jana Neheru a v programovej inklinácii k dizajnérskej
striedmosti začala šiť dámsku módu. V decembri 2020 otvorila svoju prvú vlajkovú
predajňu. Na „butikový debut“ si zvolila najpríhodnejšie miesto, kozmopolitnú
Viedeň, ktorá rezonuje s distingvovaným étosom značky aj s jej československomonarchistickou tradíciou. Neveľkú predajňu v typickom viedenskom parteri,
v samom srdci metropoly s Dómom svätého Štefana hneď za rohom zariadil
architekt Martin Skoček.
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Martin Skoček
Predajňa
odevov
NEHERA,
Viedeň
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Axonometria

Pôdorys

Recenzia
Michal Lalinský

Navrhovať verejný obchodný interiér pre konkrétnu módnu
značku je istým spôsobom riskantné. Na rozdiel od iných,
toto zadanie má v sebe zakódovanú ambivalenciu, ktorá
neistého autora mätie. Také zadanie je totiž lákavo ľahké
a súčasne mimoriadne náročné. Na jednej strane ako na
tanieri ponúka dostatok impulzov – celý vesmír estetických kódov či tvorivých filozofií, ktoré odevná značka
reprezentuje. Architekt sa nimi môže dosýta inšpirovať
a pretaviť ich do vlastnej interiérovej interpretácie. Na
druhej strane však v sebe musí utlmiť „třeštícího“ autora:
Najdôležitejšie sú odevy a interiér im za žiadnych okolností
nesmie konkurovať svojou nástojčivosťou. Naopak, mal by
ich supremáciu zvýrazňovať a ako neviditeľná „podšívka“
rezonovať s ich dizajnovými hodnotami. Lenže ako, keď sa
vystavený obsah nepredvídateľne obmieňa s ustavičným
prúdom módnych sezón? V tom spočíva osudová pominuteľnosť interiérového žánru; zvládnuť tvorbu butiku
chce kombináciu nadhľadu, skúseností a pokory. Jedným,
druhým i tretím oplýva bratislavský architekt Martin Skoček
(1984) v dostatočnej miere.
Aký minimalizmus?
K Martinovej tvorbe sa často špendlí prívlastok „minimalistický“. Odhliadnuc od toho, že tento pojem sa dnes
celkom devalvuje (je významovo dokonale rozptýlený), nie
je presne tým, čo by vystihovalo podstatu jeho diel. Áno,
zvyčajne pracuje s minimálnou materiálovou paletou a so
striedmou farebnou schémou (či rovno s „bezfarebnosťou“), no určujúcimi princípmi jeho tvorivého prístupu sú
skôr úžitok (v najlepšej tradícii dedičstva funkcionalizmu),
organická utilitárnosť, formálna redukcia a často aj vedomý
formalizmus, očisťovanie tvaroslovia len na to podstatné
a trvalé očarenie prieraznosťou remeselného majstrovstva.
To sú hodnoty na syntetickej strane prístupu Martina
Skočeka; na tej analytickej zas kraľuje jeho citlivý výklad
kontextu diela. Správnosť autorského prístupu dokresľuje
konzistentný rad realizácií architekta rozpoznateľný jasným
rukopisom. Butik NEHERA je pokračovaním v tomto rade:
príznačný tvaroslovnou čistotou, tlmenou škálou farieb
a uprednostnením autentického remesla (podobne ako
v jeho najznámejších prácach, typicky v rodinnom dome V,
Vajnory 2019; v reštaurácii Fach, Bratislava 2016 – v spolupráci s bratom Iljom Skočekom ml. alebo v množstve
súkromných bytov, ktoré Martin realizuje priebežne už od
školských čias na Fakulte architektúry STU, 2005 – 2011).
Mediácia spriatelených strán
Kým predošlé projekty Martina Skočeka boli skôr ponúknutou a potom osvojenou možnosťou uznať autorskú
filozofiu implantovanú do univerza investorov, prípad
NEHERA je už zámerným dialógom s autonómnou tvorbou
„protistrany“. Keďže oba tábory sú zakorenené v tradícii utilitárneho prístupu raného modernizmu, napriek
odlišnosti perspektív dokázali konvergovať do celistvého
súladu. Ponúknutý priestor – čistý, funkčný obdĺžnik

predajne s hlbokými výkladmi v tesnom dotyku ulice na
jednej dlhej strane a s výklenkami zázemia na odvrátenej
strane – predstavuje pevný rámec, v ktorom architekt
inštaloval nenútenú scenériu. Jej hlavnými zložkami sú
rozsiahle plochy stavebného interiéru bez švíkov ponechané v prirodzenej povrchovej štruktúre – obnažený
betón skeletu budovy komunikuje s cementovou stierkou
na podlahe a tradičnými omietkami stien. Napohľad strohý
až asketický podklad je vyhotovený s krajne precíznym
remeselným nasadením. Náročné detaily (napríklad jemná
cezúra v styku dvoch rôznych plôch – takzvaný „letmý
vzdušný bozk“ materiálov) sú pre Martinovu tvorbu typické.
Dodávajú odvážne použitej plošnej monotónnosti ušľachtilosť a v tejto konkrétnej realizácii navyše zrkadlia strihový
jemnocit odevov NEHERA.
Tempus edax
I v nábytku, ktorým vyplnil Martin priestorovú pustatinu, sa
zračí poctivá remeselná esencia dotiahnutá do funkčnej
krajnosti. Zrejme nezámerne a vlastnou cestou sa autor
– tentoraz z pozície dizajnéra – prepracoval k podobným
výsledkom ako americkí Amiši. Vešiaky na šaty, obnažené
nezdobné plinty ako fošne priložené k stenám a šesťmetrový pult (statný stôl evokujúci zariadenie refektárov)
dostali archetypálne obrysy zhotovené z masívneho dubového dreva (v slovenskej dielni Ajnfach). Amišská estetika
odráža podobnú východiskovú pozíciu určenú reduktívnym
názorom autora. Jeho posadnutosť detailom sa prejavuje
aj v stolárčine: Za zmienku stojí napríklad tektonická logika
pretavená do kúzelného spoja vešiakových tyčí s kruhovým
prierezom. Opony prezliekacích kabín a zázemia sú ďalším
vyjadrením estetického asketizmu a utilitarizmu: Na zadnej
scéne predajne vytvárajú zmäkčujúci textúrny ornament
a aj ony, ako ostatne všetko výrazivo použité v interiéri,
prispievajú k zduchovnenej atmosfére. Určitá sakrálnosť
(bez konfesného prechýlenia) je ďalším z často prítomných
aspektov v Martinovej tvorbe; v tejto realizácii slúži na
ritualizáciu individuálneho zážitku z nákupu, pri ktorom
sa zákazník ocitá v intímnejšom, sústredenejšom vzťahu
s prepracovanými odevmi NEHERA.
Tu všetko do seba výborne zapadá: exkluzívne susedstvo
Bauernmarktu aj bezozdobná modernistická budova,
v ktorej butik sídli, rukopis architekta postavený na
vyčírených detailoch či reinterpretácia dizajnérskeho
funkcionalizmu na viacerých úrovniach, sakrálne povznesenie aj naostrená strihová logika – spoločne podliehajú
ideologickej profilácii značky, ktorá hrdo komunikuje svoju
víziu funkčnej elegancie a udržateľnosti.

Michal Lalinský, bytový architekt a publicista,
ktorý sa dlhodobo venuje najmä interiérovému
či nábytkovému dizajnu.

Názov

NEHERA, predajňa odevov

Adresa

Viedeň, Rakúsko

Autor

Martin Skoček

Spolupráca

Pavol Dobšinský, Lucia Miklová, Michaela Dunajská, Miroslav Král

Projekt

2019

Realizácia

2020

Úžitková plocha
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Ľubica
Segečová
Nechať vyznieť to,
čo je dôležité

Knihy, výstavy a identity v intenzívnom spojení s architektúrou. Jedným z typických
čŕt jej rukopisu je redukcia, akási tichá úcta k obsahu, s ktorým pracuje. Bez pátosu,
túžby dekorovať či zbytočne uzurpovať pozornosť. Každý krok je premyslený.
Grafické prvky, typografia, čistá plocha majú logické opodstatnenie hlbšie spojené
s posolstvom, aké má knižný projekt či vizuálna identita sprostredkovať. Asi najviac
trofejí zatiaľ získala za grafický dizajn monografie Henriety Moravčíkovej Friedrich
Weinwurm. Architekt. Čoraz častejšie zveľaďuje aj donedávna prehliadanú tému,
ktorou je vizuálna identita v architektúre. Ľubica Segečová, grafická dizajnérka.
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Hoci ťa poznáme predovšetkým ako
grafickú dizajnérku, vyštudovala si aj
produktový dizajn. Aké je tvoje vnútorné nastavenie?
Na začiatok treba povedať, že na VŠVU som
začala študovať po dlhšom období praxe, až keď
som mala okolo dvadsaťsedem rokov. Dovtedy
som fungovala ako grafická dizajnérka a mala
som skúsenosti z reklamnej agentúry, grafického štúdia aj z práce ako freelancerka. Takže
grafický dizajn bol celkom pragmatické rozhodnutie, ktoré by mohlo vyjsť a aj vyšlo.
V škole už potom bolo prirodzené ohmatávať
hranice, skúmať, čo je za nimi. A prostredníctvom toho spätne reflektovať, čo robím a čo
chcem robiť. Bakalársky stupeň som vyštudovala
na katedre grafického dizajnu, paralelne som
bola na stáži v ateliéri produktového dizajnu.
Magisterské štúdium som už potom dokončila v produktovom dizajne. Táto výhybka mi
poskytla iný pohľad smerom k voľnejšej tvorbe.
Po škole sa však moja história grafickej dizajnérky nedala úplne opustiť. Mala som niekoľko
projektov, ktoré pretrvávali, a prichádzali aj nové.
Popritom som rozvíjala voľnú tvorbu v spoločnom ateliéri Trivjednom, ktorý som založila
spolu so Sylviou Jokelovou a Silvou Lovasovou.
Po čase som však zakotvila v grafickom dizajne
a moje pôsobenie v produktovej tvorbe je skôr
menšinové. Občas sa do niečoho pustím, no čím
ďalej, tým viac sa venujem grafickému dizajnu,
publikáciám, identitám. Navyše, cítila som akúsi
roztrieštenosť viacerými smermi a uvedomila
som si, že sa chcem konečne do niečoho
poriadne zahryznúť a poctivo to budovať.
Naskytlo sa mi niekoľko zaujímavých spoluprác,
ktoré ma povzbudili pokračovať týmto smerom.
Asi nie je náhoda, že sa dlhodobo pohybuješ v oblasti architektúry. Rozmýšľam, či je
to aj preto, lebo tvoríš pár s architektom
Martinom Jančokom, alebo to má predsa
len ešte iný základ.
Architektúra ma priťahovala vždy, no moje
zázemie do týchto sfér nijako nepresahovalo.
Obzory sa mi začali viac otvárať v kontexte
VŠVU v rámci nových sociálnych vzťahov, ktoré
boli iné než v mojom pôvodnom prostredí.
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Ale isto, významnú rolu zohráva aj fakt, že
žijem s architektom. Táto téma je v mojom
živote stále prítomná a sústavne posilňovaná
spoločným záujmom.
Rozmýšľam však, či sa to dá ukotviť v nejakom
konkrétnom momente. Myslím, že zásadným
impulzom bola spolupráca s Máriou Topolčanskou, pôsobila vtedy na FA STU, a v rámci
jedného semestra sme spolu vytvárali tzv.
fakezine, časopis, ktorý bol výstupom medzinárodného seminára, ktorý Mária viedla.
Semester bol koncipovaný ako pedagogický
nástroj, ktorý neprinášal len sériu prednášok
na vybrané témy z oblasti urbanity stredoeurópskych miest a reflexiu študentov na tieto
prednášky, ale zamýšľal sa aj nad princípmi
komunikácie medzi študentmi a pedagógmi.
Fakezine teda nebol iba zadaním pre grafického dizajnéra, predstavoval veľmi komplexný
proces sprevádzaný diskusiami o rôznych
metódach vedenia semestra a formách motivovania študentov na premýšľanie a výskum.
Po tejto skúsenosti nasledovala kniha Moderné
a/alebo totalitné pre tím Henriety Moravčíkovej
v oddelení architektúry Ústavu stavebníctva
a architektúry SAV. Podarilo sa mi vyhrať súťaž
na grafický dizajn. A potom sa to už nabaľovalo,
prišli ďalšie spolupráce s Máriou Topolčanskou
a Henrietou Moravčíkovou a pribúdali nové
projekty o architektúre.
Si autorkou grafického dizajnu viacerých
významných publikácií o architektúre.
Vyžaduje si takýto typ knižnej tvorby
špecifický prístup?
Asi najdôležitejšie je, že téma ma musí zaujať.
Musí ma baviť o nej čítať a niečo sa dozvedieť.
Možno mám výhodu, že s architektúrou som už
dlhšie v kontakte a takýto spôsob uvažovania
je mi blízky. Podstatné je, že ľudia, ktorí tieto
publikácie tvoria, už nepotrebujú presviedčať,
ide o vzájomný rešpekt, podobné koncepčné
rozmýšľanie a obohacovanie pohľadov.
Špecifikum prístupu však spočíva hlavne v uvedomení, že obsah, ktorý spracúvam, predstavuje
silnú autorskú výpoveď. Aby som mohla vytvoriť
adekvátnu platformu, musím sa oprieť o istú
mieru rešpektu k obsahu a nechať vyznieť to,
čo je dôležité. Drvivá väčšina kníh, na ktorých
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som pracovala, sa nejakým spôsobom týkala
architektúry alebo vizuálneho umenia, takže
odlišnosť prístupov ani veľmi opísať neviem.
Ešte pomerne nedávno nebolo zvykom
uvažovať o vizuálnej identite architektonického diela už počas jeho navrhovania.
V našich končinách bol vypuklým príkladom český ateliér Projektil, ktorý v prípade
Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci
Králové, no najmä Národnej technickej
knižnice v Prahe viac-menej od začiatku
spolupracoval s grafickými dizajnérmi.
Odvtedy je to už isto bežnejší prístup, ale
ako je na tom slovenská scéna?
Národná technická knižnica je natoľko komplexný projekt, že v našom regióne dodnes
nemá obdobu v miere zapojenia grafického
dizajnu. Projektil architekti spolupracovali
s Petrom Babákom zo štúdia Laboratoř, hlavné
výtvarné dielo vytvoril umelec Dan Perjovschi. Je
to výrazný príklad, ako by sa malo pristupovať
k takémuto typu verejných stavieb. U nás vyzerá
nádejne rekonštrukcia Slovenskej národnej
galérie v Bratislave, kde vstupujú do procesu
grafickí dizajnéri Pavlína Morháčová a Braňo
Matis. Je to veľký projekt, na ktorom pracujú už
niekoľko rokov.
Keď to však zjednoduším, myslím, že na
Slovensku sa už pomaly dostávame z fázy,
keď bola vizuálna identita budovy neznámym
pojmom. Keď si napríklad predstavíme budovu
Fresh Marketu v Bratislave, text na fasáde
vyzerá ako omylom prevzatý a zrealizovaný
„placeholder“ z lacnej architektonickej vizualizácie. Takýto prístup sa už, našťastie, vyskytuje
čoraz zriedkavejšie.
Najmä pri menších projektoch to už začína byť
novým normálom, architekti kladú dôraz na
vizuálnu identitu svojho diela a kvalitný informačný systém a chápu, že zapojením grafického
dizajnéra už v procese pridávajú do svojej práce
ďalšiu kvalitatívnu vrstvu. Potom je to „win-win“
situácia pre všetky strany. Verím, že sa to časom
prejaví aj vo väčšej mierke.
Viackrát si spolupracovala s ateliérom
GutGut, vytvorila si vizuálnu identitu dvoch
príkladných konverzií – Mlynice v Bratislave

← ↑ Mlynica, Bratislava, architekti: GutGut,
vizuálna identita: Ľubica Segečová, foto: BoysPlayNice
↙
Sundeck, denný a nočný klub na Dunaji, architekti: GutGut,
vizuálna identita: Ľubica Segečová, foto: archív autorky
↓
Smaltovňa Lučenec, architekti: GutGut,
vizuálna identita: Ľubica Segečová, foto: Nora a Jakub
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a lučeneckej Smaltovne. V akej fáze
projektu si vstúpila do deja? Ako prebieha
takáto spolupráca?
Pri oboch projektoch som bola v podstate úplne
od začiatku. Keď som bola v Mlynici prvýkrát,
bola to nedotknutá ruina. Nejaké projekčné
práce už síce prebiehali, no fyzicky sa tam ešte
nič nedialo. Ešte zaujímavejší príbeh má však
z môjho pohľadu Smaltovňa. Bola to surová
ruina, ktorú kúpil miestny podnikateľ v Lučenci.
S GutGut architektmi sme prišli na stretnutie
s investorom a bol to pre mňa šok. Perfektne
zorientovaný investor ma poslal rovno do
miestneho múzea, kde ma čakala historička
s pripravenými materiálmi o histórii Smaltovne.
Strávila som tam asi dve hodiny a k dokumentom som dostala aj podrobný výklad. Tento
prístup a záujem boli naozaj nevídané. V každom
prípade, podstatou spolupráce s architektmi
je pochopenie ich zámeru. Čím skôr pribudne
grafický dizajnér do tímu, tým lepšie vie reagovať na vyvíjajúci sa architektonický návrh a tým
lepšie potom prispieť k dobrému výsledku.
Do akej miery potrebuješ poznať projekt?
Všímam si na sebe, že sa neraz opýtam na
detaily, ktoré môžu byť z pohľadu architektov
udivujúce alebo čudné. Potrebujem však poznať
kontext či okolnosti vzniku, aby som si vedela
poskladať celkový obraz, vytvoriť si názor a toto
všetko potom interpretovať grafickým dizajnom.
Túto skladačku veľakrát dopĺňajú aj zdanlivo
nepodstatné detaily.
Zvyčajne dostanem od architektov komplexný
elaborát, ktorý mi slúži ako podklad, projekt
sa, samozrejme, v čase vyvíja a podklady sa
aktualizujú. Dôležitá je fyzická návšteva miesta,
prípadne aj stretnutie s investorom. Býva to
pomerne intenzívna komunikácia, riešime
možné alternatívy, hľadáme spoločné prieniky.

Informačné systémy v architektúre sú
výrazne spojené s typografiou, písmom.
Kreuješ písmo sama alebo spolupracuješ s dizajnérmi, ktorí sa špecializujú na
jeho tvorbu?
Je to rôzne a závisí to od toho, čo si konkrétna
identita vyžaduje. Logotyp Mlynice vznikol ako
prepis konštrukcie písmena M, ktoré je poskladané z neónových exteriérových trubíc. Najprv
som teda navrhla svietiaci objekt na budovu,
z ktorého vzniklo logo, a informačný systém na
to nadviazal, použila som už hotové písmo, ku
ktorému som vytvárala piktogramy. Písmo sa
muselo hodiť na vytvorenie šablón, cez ktoré
sa infosystém nanášal priamo na rôzne povrchy
a materiály v budove.
Pri Smaltovni to však bolo inak, bola tam silná
história miesta a množstvo dobových materiálov, Smaltovňa mala emblémy a značky, ktoré
používala na svojich výrobkoch. V tomto prípade
som sa rozhodla ísť inou cestou a prizvala som
českého typografa Jana Čumlivského, ktorý
vytvoril abecedu a nové písmo z historických
podkladov. Prekreslil aj znak leva, ktorý Smaltovňa používala, a tak sa dostal do súčasného
kontextu. Písmo vytvorené na mieru môže
investor používať ako vizuálnu identitu už vo
svojej réžii.
Posledné dva roky si bola členkou poroty
CE ZA AR. Aká to bola skúsenosť? Zmenilo
to tvoje vnímanie slovenskej architektúry?
Bola to fantastická skúsenosť a v podstate
aj vysnívaná. Od roka 2014 riešim CE ZA AR
z pohľadu vizuálnej identity, vytváram katalógy aj vizuálne kampane, takže do CE ZA AR
som ponorená už dlhšie, no toto bol pohľad
z opačnej strany a omnoho hlbší.
Rozprávať sa s autormi priamo na mieste,
pochopiť, čo sa inak nedá odčítať z fotografií

ani z publikácie, zažiť priestor naživo... Bol to
jedinečný zážitok, stráviť intenzívnych päť
dní cestovaním po stavbách a diskutovaním
o nich s ostatnými porotcami. Myslím si, že
je skvelé, že komora kladie na činnosť poroty
taký veľký dôraz.
Na čom aktuálne pracuješ?
V procese dokončenia je identita lode Sundeck
na ľavom brehu Dunaja (spolupráca s ateliérom
GutGut). Na trupe už svieti typografia naklonená
k slnku, dokončujem menšie vstupy na lodi
a internetovú stránku. Po dlhom čase sa opäť
teším zo spolupráce s Máriou Topolčanskou,
momentálne vyučuje na pražskej AVU teóriu
architektúry a od minulého roku spolu komunikujeme o knihe, ktorá by mala byť výstupom
tohto predmetu. Témou je výskum dostupnosti
bývania a právo na bývanie v Českej republike.
S Ninou Gažovičovou chystáme publikáciu
o sochárovi Petrovi Rollerovi a jeho fenoméne kameňov – Petrogramov, ktoré sa dajú
nachádzať v uliciach Bratislavy. Dokončujeme
implementáciu novej identity Slovenskej komory
architektov a pripravuje sa 20. ročník CE ZA AR,
súčasťou bude aj nová publikácia, na ktorej Inštitút Slovenskej komory architektov spolupracuje
s Henrietou Moravčíkovou a Laurou Pastorekovou s fotografiami Jana Kekeliho. S ateliérom
PLURAL a Líviou Gažovou spolupracujem na sérii
intervencií do Domu umenia v Piešťanoch. Je pre
mňa nová skúsenosť pracovať s takou významnou a krásnou stavbou. Zoznam aktuálnych
projektov je ešte o čosi dlhší, teší ma, že napriek
udalostiam posledného roku sa vlastne žiadne
projekty nezrušili, len pozastavili. Práve naopak,
pribúdalo ich viac, ako býva zvykom.

Fakezine, editorka: Mária Topolčanská,
grafický dizajn: Ľubica Segečová,
foto: Daniela Dostálková
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Architektúra a dizajn sú (v tradícii
nášho stredoeurópskeho chápania)
dve podstatne odlišné, nie však od
seba nezávislé oblasti, ktoré síce
smerujú k spoločnému cieľu, no
svoj akt odvádzajú z rozdielnych
perspektív. Sú ako silové polia, ktoré
pôsobia v jednotnom univerze
– životnom prostredí človeka,
a vlastnými siločiarami súbežne
ovplyvňujú jeho bytie. Občas sa
interferencia architektúry a dizajnu
stane takou silnou, že napriek
rozdielnosti splývajú: Najčastejšie
vtedy, ak sa k dizajnérskym návrhom
dostávajú architekti, alebo ak
dizajnéri narábajú vo svojej tvorbe
s architektonickými kategóriami.
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DIZAJN

TEXT: MICHAL LALINSKÝ

REZONANCIA

Tektonika
Názov modulárnych políc Steláž prezradí, s akým inšpiračným zdrojom pracovali ich autori: Hovorové slová šteláž
alebo štelajzňa pomenúvajú regály zostavené z horizontálnych políc a jasne etymologicky odkazujú na nemecké
„stellen“ (v zmysle „stavať“). Systémový odkladací nástroj Steláž sa podriaďuje flexibilite úžitku a stojí na horizontálnej skladbe preglejkových políc so zvislými výplňovými dielmi z rozmanitých materiálov. „Stavanie“ má zakódované
vo svojej podstate. Nečudo. Navrhli ho aktívne činní architekti Stanislav Meliš a Jozef Michalko, pričom v riešení
uplatnili typické staviteľské zmýšľanie s kategóriami ako tektonika, orientácia, organizácia, štruktúra či dispozícia.
Dopracovali sa k podobným výsledkom ako napríklad bratia Bouroullecovci (stavebnica Self shelf, Vitra, 2004)
alebo Ray a Charles Eamesovci (ESU, Herman Miller, 1950). Podobne ako v ich prípade, ani Steláž slovenských
architektov nie je konečný dizajnérsky objekt, ale otvorená stavebná platforma účelového zamerania, metaarchitektonické nutkanie zostavovať a skladať konštrukty fungujúceho bytia.

Modulárna nábytková zostava Steláž, 2017 – 2021, Stanislav Meliš, Jozef Michalko (melismichalko.sk, s. r. o.)
Foto: Katarína Bako

Štruktúra
„Už dlhšie sledujem čoraz silnejší trend v architektúre, ktorým sú dekoratívne panely využívajúce tenké drevené profily v horizontálnom alebo
vertikálnom umiestnení,“ vysvetľuje dizajnér Leo Čellár podstatu svojho nového návrhu – skrinkovej série Link+. „Pretavenie tohto trendu do
dizajnu Javoriny som vnímal ako zaujímavú výzvu a som rád, že výsledkom je práve komoda Link+.“ Podtatranské nábytkárske dielne v tejto kolekcii skutočne pracujú s architektonickou kategóriou štruktúry, keď starší obľúbený model Link inovujú v pútavej „fasádnej“ hre, striedaní rytmu
zvislíc a plochých plánov, vo vytváraní expresívneho, a predsa umierneného napätia, ktoré ďalej posúva prirodzenú estetiku masívneho dreva, takú
typickú pre výrobné družstvo Javorina. Dizajnérska výstavba skriniek koriguje holú logiku tektonickej stavby ozdobnými prvkami: šikmo zrezanými
paspartami vonkajšieho rámu či frézovanými latkami sklopných dvierok.

Jedálenské komody Link+, 2021, Leo Čellár (Javorina)

Jedálenský stôl Tabou, 2021, Michal Hagara (Ateliér Michal Hagara)
Foto: Richard Köhler

Materiál
Dizajnér a nábytkár Michal Hagara sa dlhodobo venuje skúmaniu trvalých hodnôt dedičstva architektonického funkcionalizmu. V najnovšej práci – jedálenskom stole Tabou sa k tejto svojej obľúbenej téme
opäť približuje z pozície materiálnosti. Tentoraz siahol rovno po „najarchitektonickejšom“ z možných
materiálov – surovom betóne. V kontexte nábytkového dizajnu to predstavuje rázny autorský extrémizmus. Diela z Ateliéru Michala Hagaru vystihuje snaha o inherentnú ušľachtilosť, preto aj stôl Tabou dbá
o kultivovaný dizajnérsky výraz založený na monumentálnej doske z fosilizovaného bahenného duba.
Podopiera ho dvojica hliníkových nosníkov a je ukotvený do sochársky i gravitačne nástojčivého bloku.
Výrazom cituje populárny „béton brut“, teda povrchovo neošetrený betón s priznanými reliéfnymi
stopami po debnení a pre intenzívnejší architektonický zážitok prederavený kruhovým otvorom. Dizajnér
tým zreteľne odkazuje na typickú manieru architektonického brutalizmu.

Séria keramických objektov – váz Pelike, 2021,
Simona Janišová

Referencia
Prostredníctvom zberateľských objektov autorskej keramiky Pelike sa výtvarníčka a dizajnérka Simona Janišová vydala na ďalekú cestu. Hlboko v čase a priestore si zašla po inšpiráciu
do antického Grécka, presnejšie do typologického registra starovekej keramiky. S cieľom
interpretovať tradičný druh nádoby s dvoma ušami „pelike“, experimentovať na pôdoryse
úžitkového objektu a pritom sa dotknúť sochárskej figurácie pripravila niekoľko neveľkých
objektov. Ak Simona Janišová priznáva zdroj antiky v tvorivej mytológii série Pelike, nemožno
sa pri pohľade na statické ženské akty ubrániť dojmu stvárnenia kariatíd. S tým rozdielom, že
namiesto stavebného architrávu sa na hlavách osudovo trpiteľských žien ocitajú predmetné
amfory. Dlhodobo prítomným rysom v premýšľaní autorky je téma nádoby ako predmetu
uzatvárajúceho obsah a jej rezonancie s ľudským telom (takisto vypĺňaným obsahom). Prípad
Pelike stvárňuje tento motív explicitne, s dôrazom na archetypálnu predstavu tela – matky,
podobenstvo plnosti. Vázy sú spracované z rozličných druhov keramiky a expresívne dotvorené neklasickými technikami glazúr.

Miesto
O dizajnérskej kategórii postelí sa niekedy hovorí ako o „malej architektúre“. Nie
v zmysle komplexného stavebného diela, skôr v poetickom nahliadaní na „topos“,
miesto v miestnosti či rozhranie na priesečníku dvoch svetov jedného života. V tom
tvrdení možno zahliadnuť racionálny základ, ak sa zoberie na zreteľ prehistória
a dávna evolúcia lôžok. Posteľ podobne ako dom predstavuje v podstate ohraničené
útočisko, kam sa človek uchyľuje, uzatvára pred okolitým svetom. Ide len o mieru
intimity. Posteľ Zoe od považských nábytkárov Domark, ktorá je typologickou variáciou žiadaných gaučov značky (využíva podobné prvky ako napríklad model Sella
Cosa, Peter Bohuš, 2019), reprezentuje kultivovaný formát útočiska: s tenučkými, no
pevne rozkročenými kovovými nohami, so zvýšenou bariérou čalúneného záhlavia
a s diskrétnosťou podriadenou úžitku, so svižne vedenými líniami formy a remeselne
prepracovaným detailom je svojráznym zhmotnením rozhrania – úspornou (abstrahovanou) architektonickou bránou do ríše snov.

Čalúnená posteľ Zoe, 2019/2020, Dagmar Marková (Domark)

alebo praktická cesta,
ako von z krízy?
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MANIFEST

TEXT: ZUZANA DUCHOVÁ

Nový európsky
Bauhaus

Abstraktný eurooptimizmus

Hranica medzi šírením paniky a znepokojujúcim alarmizmom je veľmi tenká. Nový
európsky Bauhaus (NEB) hlása zastavenie ilúzie večného rastu. Jeho zásadnou
vlastnosťou je, že kombinuje rozhodnutia vysokej politiky s praxou kreatívneho
priemyslu. Nový európsky Bauhaus by nemal byť čisto filozofický a diskusný formát,
ale vychádza z potrieb Zelenej dohody (Green Deal). Cieľ je jasný – zníženie
emisií a kvalitnejší život. Pri klimatickej kríze ide o prežitie ľudského druhu. Pri
tvorbe (nového) životného prostredia dostávajú slovo aj architekti a profesionáli
v stavebníctve.

Nový európsky Bauhaus je iniciatíva, ktorá
nastoľuje dialóg medzi vedou a technológiou,
umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn,
ktorý nájde riešenia každodenných problémov.
Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia,
architekti, študenti a ďalší sa môžu zapájať do
diskusie a tvorby politík riadenia stavebného
sektora, na ktorý sa viaže množstvo ďalšieho
biznisu i výskumu. To, čo je na tejto iniciatíve
zásadné, je jej snaha o komplexnosť a inklúziu
a presvedčenie, že v tejto kríze, o ktorej existencii už niet pochýb, by sme si mali pomôcť
v podstate všetci spolu a koordinovať by to mali
odborníci. Nie výlučne politici, ktorých často
vedie snaha o moc a vplyv. Systémové zmeny
sa nespravia samy, treba na ne vplyv kritickej
masy vedcov a reálnych odborníkov z praxe.
Momentálne teda prebieha celoeurópske sieťovanie odborníkov, ktorí majú k témam tvorby
udržateľného prostredia čo povedať. Oficiálnym
partnerom NEB na Slovensku sa stala iniciatíva
Manifest 2020, ktorá si kladie za cieľ skúmať
vplyvy stavebníctva na životné prostredie.
Zmena klímy a postupná strata biodiverzity sa
stávajú najzávažnejšími problémami našej doby.
Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré zodpovedajú takmer za 40 percent
globálnych emisií oxidu uhličitého (CO2), teda
majú významný vplyv na životné prostredie. Ak
chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických
podmienok na Zemi, bude potrebná zmena
paradigmy správania všetkých účastníkov
stavebného sektora. Zodpovednosť bude ležať
na pleciach architektov, stavebných inžinierov,
ako aj investorov a klientov, spoločne s ktorými je potrebné navrhovať budovy, mestá
a infraštruktúru ako neoddeliteľné súčasti
väčšieho, ustavične sa obnovujúceho, udržateľného systému.
Súčasný výskum a nové technológie ponúkajú
riešenia, ktoré umožňujú začať túto transformáciu neodkladne. To, čo však doposiaľ chýba, je
kolektívna vôľa, spoločný záujem. Preto sa musí
pristúpiť k tvorbe nových legislatívnych nástrojov i nástrojov podpory dobrej praxe, musia sa
presadzovať riešenia vedúce k nižšiemu vplyvu
navrhovaných budov na životné prostredie,
hodnotiť nové projekty s ohľadom na prínos
k zmierneniu klimatických zmien a povzbudiť
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klientov, aby tento prístup prijali a uprednostnili,
obnovovať jestvujúce budovy a predlžovať
ich životnosť vždy, keď je to uskutočniteľné,
pracovať s jestvujúcou matériou ako základom
udržateľnosti, znižovať množstvo zdrojov
spotrebovaných pri výstavbe i počas prevádzky
budov aj prostredníctvom hodnotenia životného cyklu budovy, využívať pri návrhu budov
prednostne princípy udržateľnej architektúry
a pasívneho štandardu s cieľom tvorby budov
s takmer nulovou spotrebou energie.
To všetko by sa malo diať pri dodržaní architektonickej kvality a kultúry novej i jestvujúcej
výstavby – preto je jedným z troch kľúčových
pojmov NEB výraz „beautiful“, v slovenskom
preklade hovoríme o estetickom. V širšom
meradle ide aj o kultúrne hodnoty a kvalitu.
Pojem „sustainable“ ako udržateľnosť je,
pravdaže, v ostatnej dobe veľmi naliehavý. Výraz
„together“, pre všetkých, hovorí, že pri týchto
témach sa, prirodzene, nedá riadiť iba hranicami
štátov EÚ, je nutné uvedomovať si, že „sme
v tom spolu“.
Reštriktívne alebo kolaboratívne?
Ak chceme skutočne dosiahnuť spomínanú
(pozitívnu) zmenu, určite by sme našli viac
nástrojov – tvrdé opatrenia, pokuty, penalizácie... Kultúrna spoločnosť si uvedomuje, že
ozajstná udržateľnosť prichádza s pochopením
širších súvislostí a prijatím týchto zásad kritickou masou odborníkov. O implementáciu
širokého participatívneho prieskumu sa
postará interný vedecký orgán pri Európskej
komisii – Spoločné výskumné centrum (Joint
Research Center, JRC), ktorého úlohami sú
pomoc politickým útvarom Komisie, riešenie
spoločenských výziev a vývoj nových metód,
nástrojov a noriem, výmena odborných
znalostí s členskými štátmi, vedeckou obcou
a medzinárodnými partnermi, podpora investície do inovácií v rámci programu Horizont
2020, realizácia výskumu podporovaného
z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany. Agendu ekológie rieši JRC už
od svojho vzniku, ktorý sa datuje do roka 1957.
Spoločné výskumné centrum bolo pôvodne
založené na základe Zmluvy o Euratome.
MANIFEST

Pravdaže, napokon sa prísnejším pravidlám
nevyhneme, prístup NEB však berie do úvahy aj
určité „mäkké faktory“ tvorby životného prostredia a nastavovanie novej spoločenskej klímy.
Nový európsky Bauhaus nám môže pomôcť
s kultúrnou zmenou, ktorá bude nevyhnutná na
dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody.
Budeme musieť zmeniť svoje hodnoty a znížiť
svoje štandardy. Všetci si uvedomujeme, že
nadužívanie materiálnych vecí prekročilo mieru.
Pandémia nám ukázala veľa možných ciest a riešení a v súčasnosti sa často debatuje o potrebe
riešiť podobu postpandemického sveta. Pointou
je správna vyváženosť a prepojenosť celkov.
Nestačí byť iba „krásny“, iba udržateľný a inkluzívny – dôležitá je kombinácia a vzťahy. Vzťahy
medzi jednotlivými odvetviami a ich spoločné
synergie. Tento projekt sa netýka len stavebníctva, ale aj školstva, vedy, výskumu, dopravy,
zdravotníctva a mnohých ďalších oblastí. Ekologické opatrenia sa už implementujú v podstate
po celom svete, takže nejde o žiadnu novinku.
V akom štádiu je Nový európsky Bauhaus
a ako sa ľudia a organizácie môžu zapojiť?
„Jednou z možností je zapojiť sa do súťaže.
Organizátori sa rozhodli udeliť ceny projektom,
ktoré už existujú a ktoré sa osvedčili v rôznych
kategóriách. Môže ísť napríklad o inovatívne
materiály, ďalšou oblasťou je obehovosť, projekty sociálneho charakteru atď. Zapojiť sa môžu
všetci ľudia, nielen odborníci, stačí do konca
júna poslať cez webovú stránku inovatívne
riešenia, príklady dobrej praxe, ale napríklad aj
definíciu problému, s ktorým sa stretávajú. Ceny
budú vyhlásené v lete. Vtedy sa končí fáza
spolutvorby programu, Spoločné výskumné
centrum spracuje tieto podklady. V septembri
v rámci správy o stave Únie by mala predsedníčka Európskej komisie oznámiť, na čo sme
v tejto fáze prišli" – hovorí slovenská členka
okrúhleho stola predsedníčky Európskej
komisie pre túto iniciatívu Mária Beňačková
Rišková, nezávislá odborníčka v oblastiach
dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva,
ktorá zároveň reprezentuje iniciatívu Nový
európsky Bauhaus na Slovensku.
Zuzana Duchová je kurátorka
a kultúrna manažérka

Materiál

O OSUD TEHLY
SA NEBOJÍM

FOTO: TOMÁŠ MANINA

Rozhovor s Pavlom Paňákom

Niekdajšiu tehelňu v Čachticiach na úpätí Karpát objavil architekt Pavol Paňák pred vyše dvadsiatimi
piatimi rokmi. Súbor pozoruhodných objektov prešiel postupnými premenami, pričom práve tehla tu
prepája minulosť so súčasnosťou.

Prístavba víkendového domu si podmanila odbornú porotu prestížnej architektonickej
súťaže CE ZA AR natoľko, že ju ocenila víťazstvom v kategórii Fenomény.

86

DOBRÁ PRÁCA

„Fyzický komfort, ktorý prináša murovaná tehla, iným
stavebným materiálom jednoducho nenahradíte.“
Zaujímalo nás, prečo architekt Pavol Paňák
vyzdvihuje tehlu ako stavebný materiál. Tehle
predpovedá nezastupiteľné miesto v našej
architektúre aj v budúcnosti.
Čo môžem očakávať, ak sa rozhodnem postaviť si dom a mojou prioritou je trvácnosť?
V takom prípade rozhodne nemôžete očakávať
lacnú a rýchlu výstavbu. Také myslenie je krátkodobé a bez vyhliadky. Stavať rýchlo a lacno je
veľká pasca. Človek si musí vidieť ďalej od nosa.
Nie sú problémom financie? Ľudia
radšej investujú do zariadenia interiéru
než do hrubej stavby.
Rozhodnutie stavať dom robíte raz v živote. Ide
o príliš vážne rozhodnutie kapitálovo sa zaťažiť.
Nemali by ste ho znehodnotiť tým, že to urobíte
lacno a rýchlo. Dnes máte možnosť požičať
si viac peňazí, aby ste si postavili drahší dom.
Musíte si však byť vedomý toho, že sa ho oplatí
postaviť, veď užívať ho budete nielen vy, ale aj
vaše deti a ich deti. Solídne postavený dom je
odolný proti mnohým zmenám.
Ako vnímajú ľudia tehlový dom?
Tehla má dve elementárne vlastnosti, pre ktoré
bude stále žiadaná. Má výborné stavebno-fyzikálne vlastnosti a je veľmi skladobná. Z neveľkého
formátu tehly dokážete spraviť vlastne čokoľvek.
Je to taká stavebnica. V tom je jej potenciál a sila.
Tieto dve vlastnosti sú rozhodujúce.
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Nezmení tento pohľad súčasný trend
ľahkých konštrukcií?
Dnes je módne postaviť korpus domu z nejakého
lacného materiálu, dať naň tepelnú izoláciu
a omietnuť ho. Taký dom síce postavím rýchlo
a isto aj lacnejšie, no je to veľký rozdiel. Dom má
slúžiť desaťročia. Elementárny fyzický komfort,
ktorý ponúka tehlová stavba, nikdy nevykompenzujete takýmito rýchlymi náhradami. Tehla
ponúka v tomto smere najkvalitnejšie bývanie.
Stavebno-fyzikálna vlastnosť tehly je veľmi
komplexná. A v tej veľkej komplexnosti spočíva
jej čaro.
Je ukážkou týchto jedinečných vlastností aj tehlový strop na prístavbe vašej
chaty v Čachticiach?
Na tejto prístavbe som použil tehly, ktoré som
pôvodne vybúral pri prestavbe starej tehliarskej
pece na ateliér. Tehla pod strechou má nesmierny význam. Ťažký krov mi umožňuje vetrať
toľko, koľko potrebujem, a teplota vnútri sa
nezmení. To si pri dnešných ľahkých krovoch,
bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie, nemôžete dovoliť bez toho, aby teplota radikálne
neklesla.
Čo by ste na tehle ešte vyzdvihli?
Ďalšia dôležitá vlastnosť tehly je, že dokáže
naplniť aj istý druh kultúrnej ambície – z tehly
môžete postaviť úplne jednoduchý a zároveň veľmi ozdobný dom. A pritom pracujete
stále s tou istou tehlou. Môžete stavať dom
DOBRÁ PRÁCA

s ornamentmi, motívmi alebo si postavíte úplne
racionálnu debničku.
Mali ste možnosť byť súčasťou poroty medzinárodnej súťaže Brick Award organizovanej
spoločnosťou Wienerberger. Ako pracujú
s tehlou architekti v iných krajinách sveta?
Bolo nesmierne zaujímavé vidieť špičkové výkony
z celého sveta na jednu tému. Nadchlo ma,
keď som videl, ako s tou istou tehlou pracujú
geograficky rozličné regióny a pomocou nej
reflektujú vlastnú kultúru. To, že tehla dokáže
saturovať rozdielne identity a naplniť istý druh
kultúrnej ambície, je jedna z jej univerzálnych
vlastností.
Má teda tehla ako stavebný materiál opodstatnenie aj v budúcnosti?
O osud tehly sa nebojím. Dokedy sa bude stavať,
dovtedy tu bude tehla. Má univerzálne vlastnosti.
Dokáže naplniť ambíciu originality. Ľahko sa
s ňou manipuluje. Nepotrebujete mať technologické zázemie, aby ste z nej postavili dom. Stačí
malta a tehla. Doslova ručná práca.
Aké sú architektonické kvality tehly?
Tehla má nevyčerpateľnú ponuku vo výraze
architektúry, a to nielen vo výraze povrchu.
Ponúka rôzne štruktúry a farby. Tehla je super.

Článok vznikol v spolupráci
so spoločnosťou Wienerberger.
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Dizajn manuál pešej zóny mesta
Liptovský Mikuláš

Architektonické štúdio Atrium 2021

MANUÁL TVORBY
VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV

Mesto Liptovský Mikuláš

Bratislavský manuál je koncipovaný ako balík viacerých dokumentov.
Prvým je tzv. Manifest, ktorý analyzuje stav verejných priestorov
Bratislavy a definuje základné hodnoty kvalitného mestského
života. V závere je pozoruhodná pomôcka pre verejnú správu či
pre súkromný sektor – formulár s otázkami, ktoré slúžia na posudzovanie verejných priestranstiev, či už ide o súťažné návrhy, alebo
o konkrétny architektonický, resp. urbanistický projekt. Druhá
časť manuálu s názvom Princípy a štandardy prináša jasné postupy
a zásady, ako sa k vytýčenej kvalite dopracovať. Návody sa zatiaľ
týkajú šiestich oblastí – lavičiek, stojanov na bicykle, odpadkových
košov, exteriérových terás, stĺpikov a rozvodových inštalačných skríň.
MIB deklaruje manuál ako otvorený dokument, je teda predpoklad
dopracovania ďalších tém (napr. verejné osvetlenie, zeleň, technická
infraštruktúra a pod.), ale aj aktualizácie v čase. MIB zaradil do
komplexného prístupu aj ďalšiu zložku – vizuálnu identitu. Grafická
koncepcia, typografia, ilustrácie – aj toto sú silné stránky manuálu,
ktoré prispievajú k jeho schopnosti správne komunikovať s používateľmi, a tým aj formovať verejnú mienku.

Košické štúdio Atrium sa okrem architektonickej a urbanistickej
tvorby venuje knižným projektom zameraným na kultiváciu verejných
priestranstiev. K sérii tzv. Mestských zásahov, ktorou obsiahli veľkú
časť slovenských miest, pridali ďalšiu edičnú a najmä koncepčnú
aktivitu – manuály. Dizajn manuál pešej zóny mesta Liptovský Mikuláš
má rozumný rozsah, niečo vyše 30 strán, a člení sa na tri kapitoly:
Označenie prevádzok, Exteriérové terasy a Regulácia umiestnenia
terás v pešej zóne. Je to teda zúžený pohľad na verejný priestor,
v pozadí však ako maják žiari úsilie zaviesť jasné pravidlá pre reklamné
prvky, ktoré v obraze ulíc a námestí predstavujú najhúževnatejšie
devastačné činitele. Autorský tím si ako základný metodický nástroj
zvolil ukážky zlých a dobrých príkladov, ktoré sú textovo aj graficky
podané tak, aby boli nielen zrozumiteľné, no zároveň motivovali
na jednoduchú zmenu.

TEXT: ELENA ALEXY

Manuály

Ocenenie

INSAID AWARDS

Domácu interiérovú tvorbu donedávna hodnotila jediná kategória ocenenia
CE ZA AR. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID však prišla
s novou, širšou súťažou, ktorá zohľadňuje typologickú rôznorodosť interiérov
a s tým súvisiacu špecifickosť autorského prístupu. Po prvom, kvalitne obsadenom ročníku je aktuálne vyhlásený druhý ročník súťaže. Porota pracuje v zložení
Michal Staško, Tomáš Šebo, Zuzana Cambelová, Júlia Kunovská, Bohuš Kubinský, Peter Daniel, Sylvia Jokelová a Michaela Hantabalová a projekty posudzuje
v kategóriách Privátny interiér, Pracovisko, Horeca, Obchod, Občiansky interiér
a Študent. Prihlasovať sa možno do 30. júna 2021, vyhlásenie víťazov sa plánuje
na jeseň. Viac na www.insaid.sk.
← Minuloročný laureát INSAID AWARDS v kategórii Občiansky interiér:
Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod Kostolom dona Bosca
v Bratislave-Trnávke, autori: Michal Lang a Borislav Benedek,
foto: Welin Nagyová
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Statika

BEŤKOPROJEKT
Viacpodlažná drevostavba bola zaujímavá
výzva, vravia statici projektu Demänová Village
Komplex rekreačných objektov v srdci Liptova
známy ako Demänová Village je v našich končinách ojedinelý z viacerých pohľadov. Architektonicky výrazný, nízkoenergetický a pritom
v absolútnom súlade s okolitou prírodou. Ako
zaujímavú výzvu ho hodnotia aj statici z projekčnej kancelárie Beťkoprojekt. „Pri objektoch
s investičnými apartmánmi ide o kombináciu
železobetónovej stavby a viacpodlažnej drevostavby, aké sa v takej podlažnosti na Slovensku
takmer nerobia. K projektu nás prizval Martin
Rezník a Matúš Polák z Architekti.sk, s ktorými
spolupracujeme už viac než desať rokov. Ich
ambiciózny plán nás ihneď oslovil,“ prezradil
Ľudovít Beťko ml.
Pomohol dobre vystavaný tím
Precízny architektonický charakter stavby
si vyžadoval mnoho stavebno-technických
detailov šitých na mieru. „Medzi kľúčové otázky
patrilo riešenie priestorovej tuhosti celej
stavby a statiky ako celku, popasovali sme sa
aj s požiarno-bezpečnostným riešením stavby
vzhľadom na vyšší počet podlaží objektov.
V neposlednom rade sme mysleli na množstvo
detailov, z ktorých spomeniem napríklad
pohľadové zábradlia na balkónoch z oceľovej
pásoviny a zo sieťovín,“ vysvetlil Ľudovít Beťko,
ktorý so svojím tímom pracoval na tom, aby
objekt na jednej strane spĺňal všetky normy,
na druhej strane aby dodržali architektonický
zámer do posledného detailu. Okrem toho
museli zvládnuť aj časové tlaky, ktoré pri
projekte prirodzene vznikali. „Našou veľkou
výhodou pri takomto type zákaziek je početný
tím projektantov, v ktorom sú skúsení statici
s vyše tridsaťročnou praxou, ale aj mladí a draví
profesionáli, ktorým sú blízke inovácie. Vďaka
tomu dokážeme prichádzať s rýchlymi a efektívnymi riešeniami. Inak to nebolo ani pri projekte
Demänová Village,“ doplnil Ľudovít Beťko. Ten so
svojimi statikmi aktuálne pracuje na viacerých
zaujímavých stavbách po celom Slovensku od
obchodného centra v Kriváni cez viaceré bytové
domy v Bratislave a Košiciach až po priemyselné
a logistické haly.

www.betkoprojekt.sk
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IKONY
Koncepcia: Archtung
Vizuálne spracovanie webu: Lucia Mlynčeková a Potvory
(Pawel Ratajczyk, Mateusz Słowakiewicz)
Odborná garancia a texty: Martin Zaiček
Na prelome rokov 2020 a 2021 sme na RTVS zaznamenali nevšedný
úkaz – odvysielanie prvej série dokumentárneho cyklu Ikony. Filmový
projekt o mimoriadnych architektoch druhej polovice 20. storočia bol
však už predtým známy v užších odborných a kultúrnych kruhoch. No
až televízna premiéra otvorila Ikony širokej verejnosti a tým aj posilnila
podstatu projektu – upozorňovať na unikátnosť povojnovej tvorby na
Slovensku a korigovať odmietavý postoj voči tzv. totalitnej architektúre, ktorý je opakovane spúšťačom jej postupnej likvidácie.
Iniciátor Ikon – občianske združenie Archtung – sa dosiahnutím
dôležitej televíznej méty neuspokojil a s projektom pokračuje v online
prostredí. Nová internetová stránka však nie je len sumarizovaním už
urobenej práce s archívom jednotlivých dielov, ale preniká do ďalších
vrstiev histórie, pamäti aj poznania. Obsah spoločne s vizuálnou
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koncepciou predstavuje autonómne dielo. Grafickí dizajnéri z česko-poľského štúdia Potvory pracovali s motívom architektonických
kresieb, farebnosť pozadia zámerne ukotvili do rôznych odtieňoch
sivej, ktorú doplnili živými farbami obľúbených tónov modernizmu.
Texty sprevádza audiovizuálny obsah – zostrih archívnych videí,
dobové aj súčasné fotografie a autorské koláže.
Web Ikony je postavený ako nultý diel celej série, miestami až
zábavnou interaktívnou formou uvádza do deja a sprostredkúva
informačný základ k filmovým dokumentom. Kladie otázky, prináša
odpovede, oprašuje silné slová reprezentantov slovenskej povojnovej
architektúry. Je sa nad čím zamýšľať. A nielen v spojitosti s našou
kultúrnou identitou, ale aj vo väzbe na súčasnú spoločenskú reflexiu
architektonickej tvorby.
Projekt webdokumentu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.
www.ikony.tv
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TEXT: ELENA ALEXY

Film + web

DOG REPUBLIC,
CZIESYN/
ČESKÝ TĚŠÍN
Tútori: Andrej Olah, Matej Kurajda
Účastníci: Alexandra Májska, Maria Katarzyna Kwiatkowska,
Julia Zubek, Gosia Wybieralska, Ola Darwaj, Bartosz Teodorczyk,
Robert Rossler, Kuba Kozaczenko, Dóra Veres, Eryk Szczepański
„Psí výbeh v Českom Těšíne je nejasne definovaný verejný priestor.
Situovaný v strategickej polohe na brehu rieky, na rozhraní dvoch
štátov a predsa jedného mesta. Bez programu, môže byť čímkoľvek.
Neponúka nijaký atraktor – bod záujmu. Zámerne tak vytvárame
dominantný a vizuálne silný kompaktný objekt. Miesto tradičného
rozloženia jednotlivých prekážok ich organizujeme do priestorovej
štruktúry jedného centrálneho objektu. Vzniká monument, ktorý nie
je len umeleckým dielom, ale aj funkčným prvkom. V prvom pláne
tvoria štruktúru prekážky na amatérsky tréning psov ako praktické
funkčné využitie. V druhom pláne svojou masou dopĺňa verejný
priestor ako vizuálny a estetický symbol. Funkčný monument.“ autori
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Dog Republic je inštalácia vo verejnom priestore psieho výbehu
v parku v centrálnej časti česko-poľského pohraničného mesta
Český Těšín. Vznikla za sedem dní, počas medzinárodného študentského workshopu pod vedením architektov z bratislavského štúdia
Grau – Andreja Olaha a Mateja Kurajdu. Čo si študenti vymysleli, to
aj vlastnými rukami zhotovili. Trojmetrová rámová štruktúra z dreva
obsahuje základné tréningové prvky, ako je tunel, kladina a rampa.
Priestorovú kompozíciu vyvažuje drevená lavica na sedenie ako zázemie pre psičkársku socializáciu. I keď hlavným zadaním bolo navrhnúť
funkčné vybavenie psieho výbehu a vyskúšať si prácu s drevom,
pointou projektu je výtvarná štúdia súčasných podôb geometrického ornamentu, úvaha o jeho opodstatnení, estetike a schopnosti
podporovať sociálnu udržateľnosť miesta.

DOBRÁ PRÁCA

TEXT: ELENA ALEXY, FOTO: DAWID MAJEWSKI

Inštalácia

Kniha

BRATISLAVA
(NE)PLÁNOVANÉ MESTO/
(UN)PLANNED CITY
Autori: Henrieta Moravčíková, Peter Szalay,
Katarína Haberlandová, Laura Krišteková,
Monika Bočková
Vydavateľ: Slovart
Jazyk: slovenský, anglický
Prekladateľ: Martin Tharp
Počet strán: 624
Formát: 215 x 310 mm
Rok vydania: 2020
EAN: 978-80 556-4696-1

Bratislava, mesto bez plánu?
Recenzia Martin Zaiček
Slovenský literárny trh netrpí nadbytkom
kníh o architektúre. Odborných reflexií v tejto
oblasti je ako šafranu. S výnimkou malých
nezávislých vydavateľstiev sa publikovaniu
architektonickej reflexie venuje vydavateľstvo
Slovart. Partnerstvo tohto veľkého vydavateľského domu a oddelenia architektúry pôvodne
Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej
akadémie vied, od roka 2018 patriaceho pod
Historický ústav SAV, už niekoľko rokov prináša
cenné výskumné publikácie.
Poslednou je kniha Bratislava (ne)plánované
mesto. Na rozdiel od názvu tejto knihy je
výsledkom intenzívneho a plánovaného výskumu
realizovaného oddelením architektúry Historického ústavu SAV. Svojím rozsahom ide o vynikajúci výstup, prvý svojho druhu na Slovensku. Po
knižnej reflexii hlavného mesta s názvom Atlas
bratislavských sídlisk od kolektívu autorov okolo
profesorky Henriety Moravčíkovej ide o ďalšiu
výpravnú správu o premenách Bratislavy v 20.
storočí. Navyše, je to prvá reflexia vývoja urbanizmu hlavného mesta od najstarších dochovaných záznamov systematického plánovania
mesta až po súčasnosť.
Kniha nás sprevádza cenným archívnym materiálom, ktorý zostavil tím vedeckých pracovníkov
počas výskumu trvajúceho od roka 2014. Medzi
objavenými materiálmi nájdeme aj zabudnuté
urbanistické štúdie a plány rozvoja z obdobia
skonu monarchie, napríklad smerný plán od
Antala Palócziho z roku 1917, ktorý aj napriek
tomu, že ho mesto nikdy verejne neprijalo,
predvídavo smeroval rozvoj mesta na východné
nížiny, do priestoru nív, mokradí a ramien Dunaja.
Komplexnosť výskumu dokladá aj výsledné
usporiadanie obsahu publikácie. Parciálne
analýzy mestských situácií Bratislavy sa opierajú
o systém dvanástich mestských priestorov,
ktoré definoval katalánsky architekt a filozof
Ignasi de Solà-Morales. Zrozumiteľnosť skúmaných situácií umožňuje názorná metodológia
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výskumu postavená na priestorových axonometrických zobrazeniach pomocou grafických
3D modelácií, ktoré pripravila Laura Pastoreková a Monika Bočková. Celkovú atraktívnosť
knihy zvyšuje i kvalitné grafické spracovanie od
Dávida Kalatu.
Knihu dopĺňa krátka fotografická esej od Olje
Triaška Stefanovićovej. Sú to fotky, ktoré na
prvý pohľad nezaujmú, ba v kontexte ostatného
historiografického a archívneho materiálu
v publikácii sa zdajú redundantné. Až postupne,
prechádzajúc obsahom knihy, vracajú čitateľa
späť k (na)vnímaniu známych lokalít mesta z inej
perspektívy. Apokalyptická vyprázdnenosť
dvanástich situácií, ktorá je zároveň záznamom
našej pandemickej prítomnosti, upriamuje
pozornosť na stavebné, priestorové až urbanistické situácie v meste, ktoré sú odkazom
veľkých ideí plánovania Bratislavy. Tieto miesta
sa neplánovane stali fragmentom pôvodnej
ambície. Rozsiahly výskum v mnohom potvrdil
dojem z mesta ako vrstveného palimpsestu protichodných ideí, ktoré sa zhmotňovali v procese
prerušovaného (systematického) plánovania.
Ostatne, tento proces je sprievodným javom
– dôsledkom násobných zmien spoločenskej,
ekonomickej a kultúrnej paradigmy v priebehu
20. storočia. Kniha predstavuje cenný základ
odbornej diskusie – tá by mala v súčasnosti prebiehať aj na prahu ďalšej veľkej zmeny paradigmy,
ktorá bude tentoraz niesť titul ekologická.
Ako sami autori uvádzajú, „jediný spôsob, ako
pomôcť predstaviteľom mesta a verejnosti
konkurovať myšlienkam developerov a veľkým
trhovým intervenciám do organizmu mesta,
je poskytnúť im vedomosti o urbánnej histórii
plánovania a výstavby mesta“. Táto pomoc
je smelou ambíciou, ktorá azda po rokoch
nezáujmu o plánovanie mesta v urbanizme
padne na úrodnú pôdu. Rozsah a hĺbka publikovaného výskumu môžu výrazným spôsobom
prispieť k zvýšeniu povedomia o dejinách (ne)
plánovania Bratislavy.

Martin Zaiček je architekt, venuje sa výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia, pôsobí
v občianskom združení Archimera.
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Produkty & technológie

KNAUF CEILING
SOLUTIONS

Dvaja z najuznávanejších výrobcov podhľadov na svete, Armstrong Ceiling
Solutions a Knauf AMF, spojili sily a ponúkli to najlepšie fúziou do jednej
z popredných značiek na trhu Knauf Ceiling Solutions.
Spojením širokej škály vysoko funkčných systémových riešení vzniklo komplexné portfólio rôznorodých materiálov, ktoré dáva architektom ešte väčší
výber než kedykoľvek predtým. Od ekologicky udržateľných minerálnych riešení
cez systémové metalické a akusticky optimalizované technológie z dreva
a vlny spolu s rôznorodými tvarmi, textúrami a farbami inšpirujú na vytvorenie
udržateľných dizajnových priestorov, ktoré premenia interiér na úžasné zážitky.
Viac informácií nájdete na www.knaufceilingsolutions.com.

→
Mesh Canopy MT –
zavesený podhľad
z kovovej sieťoviny
↓
Stôl a lavica
zo série Picnic,
Materia, Kinnarps

PICNIC,
UNI LARGE
A MATSUMOTO
Skupina značiek Kinnarps – Materia, Skandiform a NC Nordic Care prináša
rozmanitú škálu nových produktov.
Každá z dizajnových značiek si zakladá na individuálnom výraze a jedinečnosti.
Všetko s cieľom vytvoriť komplexné riešenia interiérov, ktoré sa zameriavajú na
udržateľnosť, funkčnosť a dizajn. Materia vyvíja a vyrába dizajnový nábytok na
kreatívne stretnutia a dynamickú prácu. Aktuálnou novinkou je Picnic – stôl,
ktorý pôsobí jednoduchým, no hravým dojmom. Séria Picnic obsahuje aj rad
originálnych lavíc. Ďalšou novinkou je všestranný konferenčný stôl Uni Large
určený do moderných stretávacích priestorov. Radová pohovka Ambient kladie
dôraz na dizajn a komfort. Hoci je masívna, má čistý, minimalistický a elegantný
tvar. Značka Skandiform čerpá inšpiráciu zo škandinávskej dizajnérskej tradície,
ktorá odráža krásu prírody a rozsiahlu farebnú škálu. Tohtoročnou novinkou je
Matsumoto – všestranný stôl na notebook, ktorý poskytuje pohodlnú pracovnú
plochu alebo poslúži ako príručný stolík.

Viac informácií nájdete na www.kinnarps.sk
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FA STU Bratislava
www.martinskocek.sk

Martin Rezník (*1980), FA STU Bratislava
Matúš Polák (*1978), FA STU Bratislava
Juraj Makový (*1988), FA STU Bratislava
www.architekti.sk
Práce a ocenenia
● Dvojdom v lese, Bratislava ● BigSEE Architecture Award 2020, víťaz
● Škôlka nad vinicou, Limbach, Life ChallengeAward 2016, hlavná cena
● Bytový dom Avana, Stupava CE ZA AR 2016
Foto: Bobo Boška

Tomáš Szőke (*1981), FA STU Bratislava
Ivan Príkopský (*1979), FA STU
Katarína Príkopská (*1981), FA STU Bratislava
www.toito.sk

Práce a ocenenia
● Rodinný dom 3.0, Bernolákovo, CE ZA AR 2019 ● Dom P, Moravany nad
Váhom, Cena ARCH 2019, nominácia ● Mladá rodinná usadlosť, Budmerice,
Cena ARCH 2019, nominácia ● Byt Kohút a Zuzana, Nitra, CE ZA AR 2013

Foto: Katarína Príkopská

Foto: Nora a Jakub

Práce a ocenenia
● Dom V, Vajnory, Mies van der Rohe Award 2022, národná nominácia
● Reštaurácia FACH, Bratislava, Interiér roka 2016 ● Byt L10, Bratislava,
CE ZA AR 2015 ● Grape Festival, Piešťany ● Hotel Albrecht, Bratislava,
CE ZA AR 2009

Martin Skoček (*1984)

architekti.sk

Spoločné práce a ocenenia
● Likérka, Trenčianske Teplice ● Loft Mlynica, Bratislava ● Reštaurácia
Sushi-oyshi, Trenčín, BigSEE Architecture Award 2019 ● Snežienka,
Bratislava, architektonická súťaž 2020, 1. cena ● Event House, Žilina

TOITO

Práce a ocenenia
● Rodinný dom pri lese, Petřikov (CZ), BigSEE Architecture Award 2020,
víťaz ● NOCU FOOD & WINE, Bratislava, BigSEE Interior Design Award 2020,
víťaz ● Kultúrne centrum Sedhion, Senegal, medzinárodná súťaž 2018, finalista ● Vinárstvo In Vino a múzeum Zoya, Modra (Mies van der Rohe Award
2011, národná nominácia, CE ZA AR 2010) ● Obytný súbor Boria, Bratislava,
Stavba roka 2008 ● Hotel Aston, Bratislava, CE ZA AR 2005

Peter Kuklica (*1989), FA STU Bratislava
Martin Smerek (*1985), FA STU Bratislava
Juraj Hubinský (*1986), FA STU Bratislava
www.kuklica-smerek.com
www.jurajhubinsky.com

Kalin Cakov (*1970), FA STU Bratislava
Metodiy Monev (*1977), FA STU Bratislava
Ján Obušek (*1978) FA STU Bratislava
www.cakovandpartners.sk

Ján Studený (*1966), FA STU Bratislava, ČVUT Praha, AVU Praha,
Vedúci Ateliéru, architektúry A3, KAT VŠVU Bratislava
www.ksastudeny.sk

Práce a ocenenia
Športová hala pre telesnú výchovu, Nová Paka (CZ), medzinárodná súťaž
2020, 1. cena ● Care for Architecture, národná expozícia v CS pavilóne na 15.
bienále architektúry v Benátkach 2016, medzinárodná súťaž, 1. cena ● Dukla
športová, areál športu Pardubice (CZ), medzinárodná súťaž 2016, 2. cena
● Rodinný dom, Partizánska, Bratislava, Cena Dušana Jurkoviča 2015
● Rodinný dom Mníšek pod Brdy (CZ), Grand Prix 2014, Mies van der Rohe
Award 2013, národná nominácia, Dům roku 2018 ● Rodinný dom, Černošice (CZ), Cena ARCH 2008, Grand Prix 2008, Piranesi Award 2008, Mies
van der Rohe Award 2009, výber poroty, The Young Architect of the Year
2001 (GB) ● Next, Modular, národná expozícia v CS pavilóne na 8. bienále
architektúry v Benátkach 2002, medzinárodná súťaž, 1. cena ● Rodinný dom,
Stupava, Cena ARCH 2001, Cena Dušana Jurkoviča 2001, Mies van der Rohe
Award 2001, národná nominácia

Kuklica – Smerek architekti + Hubinský

cakov + partners

Studený architekti

Kto je kto

Odkaz

Spletitá jednoduchosť
Nič nie je jednoduché a nič nie je čisté, povedal Benoît
Mandelbrot, objaviteľ fraktálnej geometrie: „Oblaky nie sú
gule, hory nie sú kužele, pobrežia nie sú kruhy a kôra nie je
hladká, ani blesky neputujú po priamke.“ Modernistická
snaha pretvoriť premenlivosť sveta do niečoho geometricky
absolútneho, na ovládateľný a predvídateľný matematický
vzorec, sa ukázala neracionálna a spolu s diktátorstvom sa
stali vražednou kombináciou.
Zakódovaná ľudská túžba po celistvej architektúre vrátane
všetkých sprievodných protikladov nie je iba reakciou na
negatívnu banalitu modernej architektúry. Ľudia túžia vtlačiť
do formovania hmoty pečať duše, čo je ich projekciou
aktívnych postojov k svetu a životu.
Úryvok z knihy Liany Rosinovej Čistá biela (je mýtus).
Bratislava : OZ Brak, 2020. s. 259.
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SÚ DOBRÝM DÔVODOM NA OSLAVU.
S viac ako 26 miliónmi vyrobených okien a dverí sme značkou
okien číslo 1 v Európe. A to 100 % made in Austria.

www.internorm-okna.sk

