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Editoriál

27. ročník časopisu ARCH bychom
chtěli učinit přelomovým. Věková
hranice dospělosti byla dosažena,
všechny benefity let dospívání jsou
nenávratně ztraceny. Nesnesitelná
lehkost bytí je konfrontována s tíhou společenské zodpovědnosti.
„Je lepší shořet než vyhasnout,“
zpívá Neil Young v písni, která se
nechtěně stala mottem předčasně
zesnulých hudebních ikon popkultury z tzv. Klubu 27. Záměrem pro
tento a následující roky časopisu
není směřování k tomu či onomu
konci, ale spíše rozdmýchání ohně
z vloni zažehlé jiskřičky. Za její
podnícení, ilustrované navenek
především vizuální proměnou
časopisu, patří velké poděkování
Eleně Alexy. Aktuální výzvou, před
níž se nacházíme, je navázat na
její práci i proměnou obsahovou,
která by ještě více naplnila jedinečnost tištěného média v době
dominance těch internetových.
Kromě tradičních i několika nových
redakčních rubrik, mapujících
aktuální dění na kulturním poli
s důrazem na architekturu, proto
přicházíme s novým formátem
prezentace architektonických děl.
Klíčem k němu je kurátorování.
Tato dnes již poměrně rozšířená
interdisciplinární činnost není
architektonické profesi příliš
vzdálená. Ostatně jeden z jejích
průkopníků ve světě umění Walter
Hopps přirovnával práci kurátora
k práci dirigenta, který se snaží
nastolit soulad v orchestru plném
individualit.1 Kéž by bylo v procesu
projektování a realizace na Slovensku více takových virtuózů na
všech pozicích… Když jsem před
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lety sestavoval číslo známého
českého architektonického časopisu zaměřené na kurátorování
architektury,2 pokoušeli jsme se
jeho prostřednictvím aktualizovat
i tradiční roli architekta. Místo
pozice neomylného tvůrce-mistra
zastávajícího určitou nadřazenou,
řídící roli jsme o něm uvažovali
otevřeněji jako o mediátorovi
architektonických situací v tvůrčím
procesu založeném na vyjednávání
mezi různými aktéry na různých
úrovních, na mezioborové spolupráci, na kritickém myšlení, citlivosti apod. A tento otevřený aktivní
přístup by mělo kurátorování iniciovat i v případě časopisu ARCH.
Osobnost externího kurátora nebo
kurátorky, kteří vás od tohoto čísla
budou provázet hlavní částí obsahu, vás uvítá již na autorsky pojaté
fotografii na obálce. Kurátor(ka) je
vybírán(a) redakcí, resp. redakční
radou, z řad praktikujících architektů a architektek, kteří představují důležitou součást slovenské
architektonické scény, případně
zajišťují vysoce kvalifikovaný
pohled na ni ze zahraničí (slovenští autoři a autorky působící mimo
Slovensko, resp. zahraniční autoři
a autorky se zájmem o slovenskou
scénu). Kurátor(ka) seznamuje
čtenáře se svým architektonickým
uvažováním a na jeho základě
vybírá realizace do čísla, podrobně zdůvodňuje a komentuje
výběr. Spolu s ostatními kurátory
a kurátorkami v daném roce
tvoří porotu ceny ARCH, přičemž
nominovanými díly na ni se stávají
díla jimi vybraná, tedy s výjimkou
jejich vlastních. Kromě důrazu

na osobní výpověď jednotlivých
kurátorů a kurátorek je zásadní
také zajištění jejich názorové
plurality. Čtyři letošní čísla proto
budou kurátorovat zcela rozdílné
osobnosti architektury.
Jako prvolezec byl vybrán Števo
Polakovič z bratislavského architektonického ateliéru GutGut. Tato
volba má mnoho různých důvodů.
Števo se pohybuje na scéně již
několik dekád, přičemž si stále
zachovává neutuchající tvůrčí
svěžest. Přístup ateliéru GutGut,
charakteristický otevřeností architektonické formy a empatickým
kombinováním nového se starým,
postupem času inicioval jeden
z výrazných oddenků slovenské
architektonické scény. Števovy
aktivity zároveň přesahují úzké
pojetí architektury jako stavebního umění. V rámci svých mnoha
spoluprací popularizuje architekturu mezi laickou veřejností
a učí o ní uvažovat nové generace
budoucích autorů a autorek. V neposlední řadě je velmi odvážným
a schopným improvizátorem, který
byl ochoten kývnout na naši snad
až příliš volně definovanou nabídku
k sestavení jarního vydání letošního časopisu ARCH. Pevně věříme,
že výsledek této velmi podnětné
spolupráce bude pro čtenáře
inspirativní a spustí proces opětovného uchopení architektonického
média profesní komunitou, pro niž
je nejen určen, ale která jej především spoluvytváří.

Jakub Kopec, šéfredaktor

Obsah

01

04

10

Editoriál

Architektúru treba
prežiť

Bytový dom na
Palackého ulici
v Bratislave

Jakub Kopec

Rozhovor s kurátorom čísla
Števom Polakovičom

Marko, Kropiláková, Šmotlák

36

44

50

Mestský úrad
Leopoldov

Dom Kep,
Kambodža

Dom v oceľovom
korzete, Praha-Suchdol

zerozero

Sadovsky & Architects

Šépka architekti

80

84

88

Architektúra je
Nielen hlina
omnoho väčšie umenie, Rozhovor s Matyásom Zagibom
než si uvedomujeme

Za bratislavským
Istropolisom
Peter Žalman

Rozhovor s Petrom Mazalánom

92

93

94

Celok je menší ako
súčet jeho častí

Právo na opravu –
Manifest opraviteľnosti
na cestu 21. storočím

Titul Európske hlavné
mesto kultúry je len
štartovacia čiara rozvoja
mesta a regiónu

Jana Babušiaková

Mária Beňačková Rišková

Rozhovor s Petrom Radkoffom

98

99

100

20 rokov ceny
za architektúru
CE ZA AR 20

V korunách stromov

Za Iľjom Skočkom,
odišiel vynikajúci
architekt a veľký
umelec života

Michal Hvorecký

Július Brutus

Juraj Hermann, Henrieta Moravčíková

30
Ubytovanie v kaštieli
Coburgovcov, Jelšava
18
Nová Dunajská, Bratislava
10
Bytový dom na Palackého
ulici v Bratislave

2

24
Loft, Bratislava

18

24

30

Nová Dunajská,
Bratislava

Loft,
Bratislava

Ubytovanie v kaštieli
Coburgovcov, Jelšava

JRKVC

GutGut

2021 architekti, Ateliér HAUS, Light Lab

56

70

76

Vyhliadka Špička,
Tanvald

Urbanistická súťaž:
Vízia rozvoja obce
Bernolákovo

Dočasná architektúra
na pozadí pandémie

Mjölk architekti

Simona Kolimárová

Rea Dilhoffová

89

90

91

O dizajne doma

Architektúra
výstavy Ceny Oskára
Čepana 2021

Matej Gavula:
Promenáda

Rozhovor s Marošom Schmidtom

Miroslava Urbanová

Zuzana Duchová

97

97

98

Bratislavské
moderné fontány

Klub rozkoše

Otázky a odpovede

Ľudmila Kasaj Poláčková

Zuzana Duchová

Ľubica Hustá

102

104

Dom v stráni 001

English Summary

Komiks

36
Mestský úrad Leopoldov

44
Dom Kep, Kambodža

50
Dom v oceľovom korzete,
Praha – Suchdol

56
Vyhliadka Špička, Tanvald

Števo Polakovič:
Architektúru treba prežiť

FOTO: JÁN KEKELI

„Všetky vybrané stavby sú istým spôsobom normálne a obyčajné. Všetky sú kontextuálne na základe tejto normálnosti, obyčajnosti, nevyčnievania, zaradenia
do kontextu. Môžu fungovať nielen ako príklad, ale aj ako vzor, ako sa dá stavať
a udržiavať kvalitu stavania v čase, bez snahy o upútanie pozornosti, bez prehnanej exhibície. A pre mňa úplne zásadná vec, všetky sú istým spôsobom akoby
zjednodušené na základ toho, čo považujem za architektúru.“
4
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JAKUB KOPEC: Co pro tebe
představuje architektura?
ŠTEVO POLAKOVIČ: To, čo som hovoril
o Hertzbergerovi. Navrhovať a stavať môžeš
len to, čo si prežil. My sa snažíme prežívať
maximum. S Lukášom (Kordíkom, pozn. red.)
sme vekovo veľmi rozdielni, niektoré veci sme
v čase, keď som bol mladší, absolvovali spolu,
teraz je to, samozrejme, iné, Lukáš má malé
deti. Ja už mám zase vnúčatá, to je iné fungovanie. Je to o prežívaní, o tom, čo si zažil a čo
to dennodenne prináša. Už som milosrdnejší,
neiritujú ma ani horšie priestory, nie som
taký vnímavý na tieto veci. Už sa mi to spája
s niečím iným.
J. K.: Říkal jsi mi, že ti dal dobrou definici
architektury nearchitekt.
Š. P.: Nepamätám si tú definíciu. Ale určite sme
ako architekti svojou profesiou deformovaní
a vnímame veci inak než bežní ľudia. A hlavne
pre nearchitektov staviame, tí by nám mali
dávať spätnú väzbu. Nejde len o pekné veci,
ale aj o funkčné, o určitú podprahovú pohodu.
Ako architekti často tvoríme veľmi intuitívne
a nie vždy sa to podarí. Niekedy je až nepochopiteľné, ako dobre sa ľudia cítia v priestoroch,
ktoré architekti vôbec neberú. Mnohé podniky,
pracovné miesta a podobne, ktoré by architekt
vôbec nezobral, nejakým spôsobom fungujú
a ľudia to berú. Jedna vec je architektonické
nastavenie a sledovanie architektov architektmi, taká „naša hra“, a iná vec je to, čo funguje medzi ľuďmi. Je veľmi veľa priestorov, ktoré
architekti vôbec neoceňujú, ale ľudia sa v nich
cítia príjemne. Je to veľmi zložité. My architekti
radi niečo vytvárame, čím tvrdšie, jednoznačnejšie, architektonickejšie, tým lepšie, ale
pritom to tak vôbec nemusí fungovať.
J. K.: Také jsi použil termín protoarchitektura.
Díval jsem se, co o něm psal Petr Rezek, zmiňoval jako výchozí právě tyto základní pocity
a intuitivní potřeby.
Š. P.: To asi sedí a čím som starší, tým viac mi
to sedí. Popravde, Rezka som nečítal, to sa
mi deje vekom, vnímaním a už aj množstvom
architektúry, ktoré som videl. Čím som starší,
tým menej potrebujem byť demonštratívny.
Tým menej vnímam, či architektúru vytvárame
pre architektov, aby ju ocenili. Skôr ma oslovujú
obyčajné veci. Čím ďalej, tým viac mám radšej
nenápadné domy, nenápadne zaradené domy
v meste, nenápadné miesta. Keď nič nevytŕča,
nič nevyčnieva a napriek tomu môže byť
zážitok z momentu oveľa silnejší, než keď ideš
okolo domov niektorých súčasných architektov. To sme riešili aj s Petrom Jurkovičom – ideš
okolo domu na Dunajskej, ktorý si ani nevšimneš, a možno práve preto má takú veľkú silu.
Leží na zemi a cítiš, že nie je ani vyšší, ani nižší,
ako by mal byť. S Lukášom sme sa o to pokúsili
na Račianskej, aby vznikol najobyčajnejší dom
v rade. Dnes trošku prevyšuje zástavbu, ale iba
vďaka pridanej časti na Kominárskej. Pôvodne
sme ten dom kreslili o podlažie nižší, staval
sa na dve etapy, keďže išlo o rekonštrukciu.
V prvej etape pôsobil na mňa smiešne, bol
neadekvátne nízky. Potom mal byť o podlažie
vyšší, nakoniec bol o dve, lebo sa k tomu mala
pridať ďalšia časť. Ale zvykol som si na to. Je
to dobrý dom, má svoj majestát. Mnohé domy
v meste sú vyššie než okolie, v očakávaní
a predpovedaní toho, čo sa má ďalej stať.
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Napríklad na Obchodnej boli aj ustúpené od
uličnej čiary, aby ostal priestor a bola rezerva.
Podľa mňa je fajn, že domy sú tam sólo, dnes
pôsobia oveľa silnejšie, než keby bola celá ulica
jednotne spracovaná.
J. K.: Zmiňoval jsi Hermana Hertzbergera. Ten
používal pojem polyvalentní forma – forma,
která sa dá používat různými způsoby, ne
protože je neurčitá, ale právě protože má
nějakou určitost, charakter, formu. Jako příklad
vždy dávám žilinskou synagogu, která byla
svatostánkem, přednáškovou aulou vysoké
školy, kinem, je výstavním prostorem. Ale
týká se to starších staveb obecně, z paláců se
staly galerie, z činžáků kancelářské prostory…
Hledám odpověď na to, jak se přepisuje tato
každodennost do stavebních struktur.
Š. P.: Hertzberger nie je môj najobľúbenejší
architekt, ale rád sa k nemu vraciam. Povedal
peknú vetu v zmysle, keď nemôžeš prostrediu
pomôcť, tak sa mu v každom prípade snaž
aspoň neuškodiť. To jeho realizácie, myslím,
robili. Keď si vezmeme jeho internát s uličným
stravovadlom v Amsterdame a mnohé ďalšie
stavby. Polkruhovú bytovku pri Židovskom
múzeu v Berlíne, dlho bola obrastená viničom.
Alebo Hudobné centrum v Utrechte. Sú to také
normálne a pritom také silné, demonštratívne
stavby. Hertzberger je v tomto veľký majster.
Neboli to iba domy, neboli to iba sólo objekty,
mali normálny polyfunkčný parter, komunikovali s ulicou, boli tam kvetinárstva, stánky… To
je tá jeho polyvalentnosť, schopnosť domov
premieňať sa v čase a reagovať na aktuálne
potreby. Občianske a bytové stavby, ktoré
spolupracujú s ľuďmi, domy, ktoré nemali len
jednu funkciu a dodnes veľmi dobre fungujú
s okolitým prostredím.
J. K.: Jsou to domy ve městě vymezující
prostory soukromé a veřejné a jejich polosoukromé a poloveřejné gradienty podle různých
způsobů jejich používání. Zhmotňují vztahy
různých komunit. V tom je jejich soudržnost,
strukturalismus. Jedna rovina jsou možnosti
opětovného používání prostorů, dalším důležitým aspektem je to, v jakých jsou vztazích.
Dům, ve kterém bydlím, ulice, kterou vymezuje,
čtvrť, v níž se nachází a která se odlišuje od
jiných v rámci města.
Š. P.: Viaceré štvrte vznikli bez ambície byť
štvrťami. Keď si dnes vezmeme napríklad Nové
Mesto, ulice okolo kúpaliska alebo 500 bytov,
keď sa stavali, určite nebola ambícia, aby sa
stali dobrým susedstvom. Mierka, zazelenenie,
sociálne zloženie a podobne to istým spôsobom
možno nechcene predznamenali a stalo sa to.
Zuzana Duchová: Myslíš si, že ako architekt
dokážeš toto namiešať vopred? Anticipovať,
čo bude fungovať?
Š. P.: Vymýšľal by som si, keby som hovoril,
že sa o to nesnažíme, ale otázka je, do akej
miery sa to dá nasimulovať, do akej miery
to vieme spraviť. Ambície sú, vidieť to na
mnohých nedávnych súťažiach na sociálne
bývanie v Bratislave. V istých prostrediach sa
cítime dobre a inak sa tam správame. Svojou
architektúrou sa to snažíme docieliť, niekedy
možno len nenápadnými malými zásahmi.
Keď sme robili projekt Smaltovne, bola celá
za plotom, ktorý sme zbúrali a pridali kus
priestoru privátneho vlastníka mestu. Už sa
ĽUDIA

tam začali diať aktivity – premietanie, koncert,
trh. Myslím si, že to niekedy determinujú veci,
na ktoré spočiatku nevieš v architektúre prísť.
Do Lučenca sme chodili rok a pol, kým sme si
povedali, že urobíme túto vec. Dostali sme dom
spoza plota na ulicu. Jeho predpolie sme veľkoryso spojili s mestom. Nie sme takí osvietení,
aby sme vždy presne vedeli, ktoré momenty by
mohli byť spúšťačmi týchto aktivít, ktoré nie sú
len o dome a jeho bezprostrednom okolí, ale
o tom, aby sa dom mohol stať časťou nejakého vyššieho celku. Atmosféru vytvoria také
nepredvídateľné veci, že skutočne je pre nás
niekedy veľmi ťažké pochopiť ich. Koľkokrát si
aj architekt, aj investor myslia, že to musí byť
výnimočné, ale koncový užívateľ nakoniec najviac oceňuje normálnosť, nevybočenie. Alebo
sú zaujímavé domy so zaujímavým prostredím,
ale ľudia ich nevyhľadávajú.
Veľmi zaujímavý je genius loci východného centra od Štúrovej ulice po Karadžičovu. Pôvodné
obyvateľstvo, zloženie, obyčajný každodenný
život, ktorý sa v historickom centre nedeje,
lebo je príliš turistické, exploatované. Za Liga
pasážou je zrazu iný svet. Obaja tam s Lukášom
bývame, už by som nikde inde bývať nechcel.
Na Grösslingovej sme mali prvý ateliér. Žijú tam
lokálni ľudia a pritom je to centrum mesta. Je
tam architektonická, priestorová kvalita a nie
je vyťažovaná ľuďmi zvonku, je to čisto lokálne
prostredie. Gymnázium, kam sa chodieva hrávať
futbal. Je to prvá republika, akoby to ani nebolo
v tomto meste. Za Karadžičovou sa to mení,
sídlisko 500 bytov už má iný charakter. Stavali
ho v 50. rokoch väzni. Opäť to však nejako
lokálne funguje. Sú tam malé potraviny, chodia
tam miestni ľudia, rozprávajú sa medzi sebou.
Z. D.: Je za tým autentickosť?
Š. P.: Neviem, či sa sídlisko 500 bytov dá nazvať
autentickým. Sú to rovnaké domy, nie sú ničím
architektonicky výrazné. No spája sa to s určitým lokálpatriotizmom. A dnes je to miesto, kam
sa snaží dostať najviac mladých ľudí, ktorí z charakteru tohto prostredia čerpajú. Sú to zvláštne
momenty, ktoré z niečoho vytvoria príjemné
prostredie, kam to ostatných ťahá. Je tam veľa
premenných, nielen kvalita priestoru. Sú knižky
o susedstvách, sú ľudia, ktorí ich zámerne
navštevujú, sťahujú sa do rôznych štvrtí, aby
zažili ich autenticitu a dočasnosť toho celého,
kým sa to nevytratí, nestúpne priveľmi na cene.
Je to fenomén aj v iných mestách. Aj v Londýne
sú dnes najpopulárnejšie východné a severovýchodné časti, ktoré boli kedysi najhoršími
zónami gangov. Boli to Brick Lane, Shoreditch,
dnes je to o kúsok ďalej na sever okolo kanálov,
okolo Victoria Parku. Kedysi sa tam Londýnčania
báli a dnes sú to najpopulárnejšie štvrte. Na
východ od Spitalfields Marketu. Moja dcéra
tam žije desať rokov a cítiť, ako to postupuje,
ako sa hranica lokálnych dostupných štvrtí stále
posúva. Sú autentické, pretože tam nebolo veľa
nejakých extra developerských počinov. Tak si
zachovávajú nezmenený pôvodný charakter.
V každej tej časti sú také maličké príjemné
centrá. Takže celé to postupne obsadzujú
ľudia, ktorí sú vnímaví, ktorí si na toto potrpia
a takýmto spôsobom si to chcú užiť. A keď to
zdražie, tak sa zase iba posunú ďalej.
J. K.: Když jsem před deseti lety přijel z Brna do
vašeho ateliéru na Velehradské udělat s vámi
první rozhovor, celá situace byla tehdy úplně
jiná. Stála tam stará autobusová stanice, čtvrť

ještě nebyla tak vyhledávaná, nové developmenty teprve vznikaly.
Š. P.: Ona aj vyhľadávaná bola, ale práve preto,
lebo tam ešte nebolo to, čo teraz. Dnes od
Páričkovej na sever to ešte stále funguje
po starom, ale opačným smerom sa realita
veľmi zmenila. Sami si to uvedomujeme, ale
uvedomujú si to hlavne lokálni obchodníci.
Predavačka v jednom obchode mi minule
hovorila, že má len štvrtinové obraty, odkedy je
tam obchodné centrum. Schválne ho nechcem
nazvať menom. Len čo sa otvorilo, lokálnych
ľudí likviduje. Pre nich to bola obživa a zároveň
istým spôsobom obrovský moment socializácie, ktorý sa tam o chvíľu už nestane. Možno sa
stane niečo iné, ale nie som si tým istý.
J. K.: Tyto velké stavby, spíše developmenty
než urbanismy, nevytváří žádné lokální vazby.
Š. P.: Určite nie. U nás je to tak, že prídeš do
obchodu, kde je napísané, že iba jeden zákazník s rúškom. Ale keď si príde pani suseda
pohovoriť, nedostaneš sa tam aj pol hodiny,
keby si to naozaj rešpektoval. Takže musíš
vedieť, že môžeš normálne vojsť a nakúpiť si.
Je toľko ľudí, ktorí žijú sami a potrebujú sa prísť
porozprávať, a aj na to tam ten obchod je. To
sa určite v tých nových zariadeniach nestane.
Nechcem ich nijako haniť ani obviňovať, ale
je to proste iba fakt, že sa to stráca a že to
o chvíľu už nebude vôbec… Inak, k ateliéru,
v ktorom dodnes sedíme, sme prišli prakticky
náhodou. Hľadali sme priestor, v tom čase sme
mali prenajatý celý rodinný dom aj so záhradou,
kúsok za Dulovým námestím, na Liptovskej
ulici. Vallo Sadovský hľadali tiež a našli tento, im
bol vtedy ešte veľký a nám to bolo tak akurát,
tak sme ho kúpili a prerobili. Bola to bývalá predajňa rádioamatérskych potrieb, ešte dva-tri
roky k nám architektom chodili ľudia z celého
Slovenska po rádioamatérske súčiastky. Už aj
kríza išla. Ateliér na Liptovskej, to bol ešte ten
obrovský predkrízový boom. Robili sme veľmi
veľa projektov a aj nás bolo veľmi veľa. Doteraz
sa mi stáva, že mi niekto povie, že u nás bol, a ja
si ho nepamätám. Niekto bol u nás tri mesiace,
iný len tri týždne. Na tom najväčšom vrchole
nás bolo až dvadsaťpäť. Stále sme si však
hovorili, že nechceme mať taký veľký ateliér.
Maximálne desať-dvanásť ľudí, a preto sme si
aj našli menší priestor. Sme nastavení tak, že aj
keby sme chceli viac robiť, nie sú na to kapacity. Vedie nás to k typu prác, ktoré chceme
robiť. Tie fakt veľké projekty nás tak vytrápili, až
sme si hovorili, že sme do toho nemali ísť. Naša
terajšia veľkosť by mala byť strop.

máme postarané o robotu do konca života. No
a o pol roka sme nemali nič. Vtedy dobiehal aj
bytový dom na Dunajskej. Zotrvačnosťou sme
ešte asi pol až trištvrte roka fungovali. A potom
zo dňa na deň prestali zvoniť telefóny. Už sme
vedeli, že je to preč. Predtým telefón zvonil od
rána do večera a zrazu ticho.
J. K.: Na vašem architektonickém přístupu
mě vždy fascinovala určitá otevřenost formy.
I vaše nedávná výstava v Českých Budějovicích
se jmenovala Otevřené. Stejně tak váš ateliér
v 500 bytech je otevřený do ulice, skoro jako
nějaká kavárna.
Š. P.: S kaviarňou si nás mýlili veľakrát. Ale to na
tom najviac oceňujeme. Táto ulička je intenzívnejšia, keďže sú na nej aj obchody, každý sa tu
prechádza. Zdravíme sa so susedmi, stojíme
s nimi vonku. Keďže fajčím, veľa s nimi komunikujem. Zmena ročných období a všetky tie
momenty, ktoré na ulici vnímaš cez obrovské
výklady, to je najlepšia vec, ktorá sa nám mohla
stať. Aspoň u mňa to tak je. Aj preto sa nikto
netlačí do zadnej kancelárie, ale všetci sa snažia zdržiavať vpredu a byť v kontakte s ulicou.
J. K.: Zároveň jsem vás vždy vnímal jako takové
rozcestí. Nejen kvůli DAAD, ale i kvůli vašim
kooperacím s dalšími ateliéry, které asi gradovaly ješte v rámci Sparku. Je pro vás spolupráce
zásadní, nebo je to dané jen tím, že některé
z projektů mají větší měřítko?
Š. P.: Aj škola, aj u nás pracuje veľa študentov,
aj DAAD, aj kooperácie nás stále udržujú akoby
bdelých a v strehu. Umožňujú nám byť stále
súčasťou toho najaktuálnejšieho, čo sa práve
deje. Myslím si, že sa do toho navádzame
zámerne, aby sme nejakým spôsobom neustrnuli. Je pravda, že predtým sme viac súťažili
s mnohými inými ateliérmi, dnes to nie je také
intenzívne ako predtým. Stále však udržiavame
dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými sme spolupracovali, aj keď sme sa profesijne rozišli. O to isté
sa snažíme aj so študentmi. Takisto cez festival
sa snažíme, aby sa toto dialo. Musím povedať,
že je to čoraz ťažšie. Subjektov, identít a eg je
veľa. Veľa ich od nás odišlo a osamostatnilo sa,
podľa mňa veľmi dobrých na našej scéne, získavajú ocenenia, nominácie, ako TOITO, Kilo Honč,
MAPA, benkobenkova a ďalší. Stále spolu dobre
vychádzame a napríklad s JRKVC sme robili pred
dvoma rokmi súťaž, teraz priamo spolupracujeme na priamom zadaní. Takže to u nás nie je
tak, že sa s niekým rozídeme a zavrieme dvere,
vždy ide o úplne pragmatické dôvody.

J. K.: Také jste svého času pracovali na
podobně velkých projektech, které skončily
krizí. Zdá se, že je to něco, co jste už hodili
za hlavu.

Z. D.: Ja to vnímam aj tak, že si vždy súčasťou
nejakej kreatívnej dvojice v rámci rôznych
projektov. GutGut s Lukášom Kordíkom, DAAD
s Tatianou Kollarovou, školský ateliér na FAD STU
s Jozefom Bátorom…

Š. P.: Áno, išli sme ešte v niektorých väčších projektoch, dobiehali tie superveľké, predovšetkým
Spark. Tento development sme robili s holandskými partnermi, lietali sme do Amsterdamu
každé dva-tri týždne a oni lietali sem. Lukáš
viedol medzinárodný tím dvadsiatich ateliérov,
desať bolo lokálnych, desať zahraničných, tých
skoro najlepších, ktoré dnes poznáš. Boli tam
slovinské ateliéry, Bevk Perović, SADAR+VUGA,
z rakúskych AllesWirdGut alebo Artec a veľa
ďalších fantastických zahraničných ateliérov,
ktoré investor oslovil na naše odporúčanie. Bol
to obrovský projekt. Vtedy sme si mysleli, že

Š. P.: S Lukášom sme sa dali dokopy úplne automaticky. Najprv ako spojenie dvoch ateliérov.
Keď začalo byť veľa práce v našom pôvodnom
zoskupení s Romanom Halmim, oslovili sme
Lukáša s Petrom Jurkovičom ako novovzniknutý generačný ateliér Raum, spojili sme sily.
A po nejakých rokoch okolo krízy došlo zase
k logickému rozpojeniu, z rodinných aj iných
dôvodov. Nebolo to však rozpojenie na základe
hádok, nenávisti alebo nebodaj niečoho takého.
S Lukášom sme ostali, jeden starší, jeden mladší,
a myslím si, že si výborne rozumieme. Lukáš
má dnes viac sily, viac ťahá ateliér a ja zase
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pridružené projekty – festival, školu. Teda spojenia, ktoré propagujú architektúru, spájajú nás
s inými ľuďmi, dávajú nám iný pocit ukotvenia…
Veľa ľudí, ktorých máme v ateliéri, sú naši alebo
moji bývalí študenti, o chvíľu to budú zase naši
konkurenti v iných firmách, tak to jednoducho
je. Nevnímam to nijako dramaticky. Ľudia prichádzajú a odchádzajú. Bolo by najlepšie, keby sme
všetci ostali navždy spolu a vytvorili jednu veľkú
silu, ale, samozrejme, to sa s mladými egami
nikdy nedá, lebo majú potrebu vytvoriť vlastnú
značku, akoby to bola najdôležitejšia vec na
svete. Veľmi dávno som čítal o ateliéri Mecanoo,
ktorý vytvorilo päť desiatok spolužiakov, ktorí sa
dali dokopy. Skoro celý ročník. Z toho je, samozrejme, dnes už mnoho iných ateliérov. No ten
začiatok a spojenie, entuziazmus, ako keď bola
stará Cvernovka, to pankáčske nocovanie, to
ťa v nejakom momente ozaj prejde. Je to veľká
škoda. Stále hovorím, že keby sme sa neboli
rozpojili, dnes sme najsilnejší ateliér v Európe.
Ale to myslím skôr so zveličením.
J. K.: Líbil se mi postřeh Marty Kropilákové,
která zmiňovala princip fungování Stavoprojektu skrze ateliérové rady, který se po
revoluci vytratil. Dá sa to nějak porovnat
s tímto kooperativním pojetím?
Š. P.: Zažil som aj štátny podnik a dokonca aj
socialistický projekčný ústav. Keď Stavoprojekt
prestal fungovať, ostali niektoré projekčné
ústavy, ktoré sa transformovali najprv na
štátne podniky a dnes sú to dokonca hádam
aj akciovky, neviem presne… Všetko ostatné je
podľa mňa porovnateľné, všetko ostatné funguje podľa mňa tak. Myslím si, že jediný rozdiel
je v tom, že vtedy práca prichádzala a prideľovala sa a človek ju nemusel získavať na základe
vlastných referencií a viac alebo menej excelentnej práce. To je jediná vec, lebo dnes svojou
vlastnou robotou zodpovedáme za tú robotu,
čo dostaneme. To bolo predtým v zásade úplne
jedno. Aj keď, samozrejme, mnohé subjekty
boli vtedy tie najexcelentnejšie, aké si vieme
predstaviť. To bola debata o Ivanovi Markovi
a o iných ľuďoch v Stavoprojekte, ako bol
Dedeček, Matušík, Marcinka a veľa ďalších
dnešných legiend. Ale vtedy ego ani referencia
nepodmieňovali, či robotu dostaneš alebo
nie. To vnímam ako jediný zásadný rozdiel.
Ak chceme normálne fungovať, nemôžeme
si dovoliť prichádzať o ľudí, ktorí sú pre nás
dôležití. A všetka snaha smeruje k tomu.
A potom sú takí, o ktorých prísť chceme. A aj
sa tak rozhodneme.
J. K.: Na závěr tohoto úvodního bloku o tvých
autorských východiscích se ješte zeptám na
chyby. V kontextu každodennosti a normality,
které často zmiňuješ. Na jedné straně je
tato normálnost a na druhé straně normy,
předpisy a standardy, respektive metody
a přístupy, které se je snaží definovat. Není
mezi nimi rozpor?
Š. P.: Včera sme sa o tom veľmi dobre rozprávali s Honzom Šépkom. Myslím si, že norma
má byť iba vodidlom. Norma nie je zákon,
norma je predpis. Dnes sa upravovala norma
o tom, že v jednom dome majú byť iba dve
bytové jednotky miesto troch. Ale každý si aj
tak urobí podľa seba.
J. K.: V tom asi spočívá ta otevřenost. Jedna
věc je otevřenost budoucím uživatelům
a druhá věc potom zkoušení a testování

v rámci samotného navrhování pro ně. Nemyslím ve smyslu nějakého exhibování, ale protože
žadný z návrhů není neomylný a všechno je to
do určité míry i o schopnosti improvizace.
Š. P.: Áno. Jediné, čo si nedovolíme obchádzať,
sú požiarne normy. Neviem si predstaviť, že
by nám v dome niekto zhorel. S tým teraz
bojujeme v rámci projektu hotela v starom
mlyne na Tornali. Sú momenty, keď nechceme
ísť mimo normy, lebo by z toho bola poistná
udalosť. To je jediné, s čím si netrúfame
súperiť. Všetko ostatné aj veľmi radi istým
spôsobom obchádzame.
J. K.: Dnes je tendence projektovat prostřednictvím BIM, v určitých sofistikovaných
modelech, které dohromady prováží celý
projekt… Přitom princip komplexity nespočívá v tom, že je něco úplně pod kontrolou.
Čím je větší komplexita, tím více roste
schopnost improvizace, schopnost reagovat
na měnící se podmínky. Na vaší práci mi
připadá zásadní právě přirozené mixování
toho, co už je, a toho, co se k tomu přidává
a jakým způsobem.
Š. P.: Stále sa to akoby pritvrdzuje k tej zlej
strane. Nič sa neuvoľňuje, dnes máš indexy
viazané s podzemnými podlažiami a nie
na upravený terén. Nechápeš, že to vôbec
niekomu mohlo napadnúť do tých predpisov
dostať. Ale snažíme sa z toho vykorčuľovať,
čo naši investori aj oceňujú. V istom okamihu je to aj referencia, na ktorú sa investor
spolieha, že ho prevedieš celým procesom,
aby si sa dostal k najlepšiemu výsledku aj
preňho. A teraz nehovorím k maximálnemu,
ale k najlepšiemu. Dnes máš normu, že na
radový rodinný dom potrebuješ mať tri áre,
čo je čistý nezmysel. Radové rodinné domy
v Holandsku alebo v Nemecku sa stavajú na
1,2- až 1,5-árových pozemkoch, preto sú
to radové domy. Potom nakreslíš pozemok,
ktorý tie tri áre spĺňa, a zistíš, že sa na ňom
dajú postaviť aj dva domy. Tak si povieš,
že to budú radové dvojdomy. Proste istým
spôsobom tento typ skúseností a možno
niekedy aj nebojácnosti skúsiť to tým
smerom je to, čo od nás investor očakáva.
Preto aj za nami chodí.
J. K.: Jakým způsobem jsi postupoval při
výběru realizací do tohoto čísla ARCHu?
Jak se do něj propisují vaše architektonická východiska?
Š. P.: Aj vďaka tomu, že robím festival, sa
pomerne dobre orientujem v súčasnej nielen
slovenskej architektúre. Pri výbere som
narábal práve so znalosťou toho, čo som
videl, čo poznám. Ktoré sú spriaznené alebo
uvažovaním blízke ateliéry, u ktorých viem, že
nielen jedna stavba, ale aj celá plejáda iných
stavieb a návrhov je taká silná, že sa dá o to
oprieť, a pritom mi pripadá taká sympatická
a normálna, istým spôsobom nevyčnievajúca,
alebo vyčnievajúca touto normálnosťou, že
som sa rozhodol vybrať ich diela.
J. K.: Vybral jsi osm realizací, včetně jedné vaší.
Dokázal bys nějak shrnout, co mají navzájem
společného, případně v čem se liší? V čem
jsou vám blízké?
Š. P.: Už som povedal, že sú to vlastne diela
našich kamarátov a ľudí, ktorých robotu si
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veľmi dlho všímame a vážime. Vážime si ich
presne preto, lebo pracujú možno trošku
inak ako my, ale narábajú s podobným typom
intuície. Vedia, pokiaľ môžu ísť, aby to ešte
stále fungovalo. Myslím si, že to spája úplne
všetky vybrané stavby, ktoré považujem za
obdivuhodné. Sú istým spôsobom normálne
a obyčajné. Všetky sú kontextuálne, na základe tejto normálnosti, obyčajnosti, nevyčnievania, zaradenia do kontextu. Môžu fungovať
nielen ako príklad, ale aj ako vzor, ako sa dá
stavať a udržiavať kvalitu stavania v čase, bez
snahy o upútanie pozornosti, bez prehnanej
exhibície. A pre mňa úplne zásadná vec, všetky
sú istým spôsobom akoby zjednodušené na
základ toho, čo považujem za architektúru.
J. K.: Potěšilo mě, že ne všechny realizace jsou
ze současnosti. Zároveň ta, která byla projektována v 70. letech 20. století, je velmi aktuální
i z dnešního pohledu.
Š. P.: Myslím si, že aj keby sme kopilitový
dom na Palackého ulici v Bratislave nakreslili
dnes, nehanbil by som sa zaň. Ivan Marko bol
veľmi schopný a vnímavý architekt sledujúci
vtedajšie aktuálne dianie. Podobných domov
v Paríži postavil Yves Lion a jeho súčasníci
niekoľko. Tie domy rovnako ako tento ukazujú,
čo architektúra vydrží v čase. Vždy budem mať
pocit, že sa tam dobre býva. To vklinenie domu
do ulice a zároveň rozštiepenie uličného frontu
v jeho zlome je podľa mňa veľmi správne
a dobré a nie každý by ho v tom čase urobil.
Ivan robil fantastické domy a vedel ich kresliť.
Keď som za ním chodil kvôli masterplanu
Dolných Honov, videl som, ako vtedy spracúval
súťažný návrh na ambasádu vo Vietname,
na ktorú Emil Přikryl urobil niekoľko verzií.
Projekt Ivana Marka ovplyvnila tvorba Henriho Gaudina, architekta vtedajšej Parížskej
päťky, kam patril ešte Jean Nouvel, Roland
Castro, Christian de Portzamparc a Henri
Ciriani. Myslím si, že Ivanova pozícia v rámci
slovenskej architektúry je neotrasiteľná. Tvorili
vynikajúci tím s Martou Kropilákovou. Marta
je dodnes vynikajúca architektka skicujúca
krásne voľnou rukou. Raz si ma zavolala, robila
vtedy v Devínskej jeden development, chcela
sa spýtať mladšieho kolegu, čo si o tom myslí.
Išiel som k nej do ateliéru a tam sme sa spolu
rozprávali nad jej skicami, vysvetľovala mi
princípy, limity, prečo práve tak a podobne.
Je to stále veľmi aktívna, energická žena. Keď
som bol v škole, vnímal som ich s Ivanom
ako neotrasiteľnú dvojku. Keby bol ich dom
lepšie udržiavaný a nemal na sebe neskoršie
nešťastné nánosy, je to podľa mňa dodnes
absolútne aktuálna realizácia.
J. K.: Některé z realizací jsou výsostně městské, kromě zmíněného bytového domu také
bytovka na Dunajské nebo váš Loft. Další
jsou v dobrém slova smyslu maloměstskými
záležitostmi, jako městský úřad v Leopoldově, zámek v Jelšavě, možná i Dům v korzetu. Trochu se vymykají dům v Kambodži
a vyhlídka Špička.
Š. P.: Nedalo mi, aby sa do výberu nedostal
aspoň jeden krajinársky moment. Asi nie
je realizácia, ktorá by sa mi od ateliéru
Mjölk nepáčila. Veľmi silno vnímam atribúty
a princípy, z ktorých vychádzajú, dosť sa
podobajú tým našim. Keď sme sa rozprávali
v Liberci v porote Ještěd F Kleci, oni vnímali
našu prácu a my tu ich. Také žonglovanie
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s tým, čo je možné, vyťaženie maxima z toho,
čo je k dispozícii, a spravenie z najobyčajnejších zákaziek tie vysnívané. Mám pocit,
že oni ani my, ani všetci ostatní zúčastnení
autori nevnímame, že by sme museli čakať,
kým príde správna zákazka. Z ktorejkoľvek
zákazky sa snažím urobiť si tú najlepšiu.
Nájdem si to tam. Vypýtam si to. Stojím si
za tým. Samozrejme, nie vždy to vyjde a nie
vždy sa to podarí a nie vždy je to možné.
Ale ku každej určite pristupujem tak, že sa
z nej dá urobiť slušný výsledok. Nielen kvôli
nám, kvôli pochvale alebo referenciám, ale
aj kvôli istému typu zodpovednosti, ktorú
máme. Nemáme pocit, že by sme mohli
mrhať príležitosťami a možno aj dôverou
investorov, ktorí nevedia, do čoho idú.
Sme tu na to, aby sme ich tým previedli,
a snažíme sa o to s čo najväčšou bravúrou,
akú zvládneme. Takto nejako by som to
pomenoval. Vnímame možnosti, ktoré tu
máme, stavebné, finančné a podobne.
A sme v stave nastaviť sa na to, prispôsobiť
sa tomu a napriek všetkým okolnostiam
dostať z toho to dobré.
J. K.: Ale zase ne vždy, když jsou horší podmínky, znamená to i horší dílo. Někdy tato
situace naopak stimuluje i určitou kreativitu.
Š. P.: Skôr väčšiu dávku improvizácie. Už sme
sa o tom niekoľkokrát bavili. Snažím sa za
každých okolností, aj spolu s Lukášom, urobiť
maximum bez toho, aby sme sa vyhovárali na
investora, financie, úrady… Všetko berieme
ako veľmi osobnú vec, ktorú chceme urobiť
čo najlepšie.
Z. D.: Páči sa mi pojem nevyčnievanie. Dnes
sme boli v Leopoldove a pri dokončovanom
mestskom úrade cítiť práve to, že nevyčnieva, ale pritom je zvláštny.
Š. P.: Dúfam, že sa Ika neurazil, že mi ich
návrh prišiel architektonicky najnenápadnejší zo všetkých súťažných. Sila išla práve
z normálnosti a obyčajnosti ich riešenia. Ika
je jeden z architektov, ktorý to vie potvrdiť
aj realizáciou. Túto normálnosť má v sebe
zakorenenú. Ukázal to na nájomných
domoch CMYK a na mnohých svojich ďalších
realizovaných dielach. V Leopoldove sa im
veľmi dobre pracovalo s úplne najobyčajnejšími ľuďmi. Vybrali sa spraviť pre nich úrad
a oni to prijali. A to je na tom najvzácnejšie,
keď vznikne dôvera tohto rangu. Navyše keď
ide o obecné peniaze a obecný prospech.
J. K.: Také je velmi sympatické, že některá
z děl, včetně toho v Leopoldově, ještě nejsou
dokončená. Nebo mají poněkud procesuálnější charakter.
Š.P.: Niektoré diela boli také silné, že hoci
sú nedokončené, chcel som ich ukázať ako
proces, ako správnu cestu a vykročenie
správnym smerom. Stavba nie je dobrá, len
keď je dokončená. Stavba môže byť dobrá,
aj keď je len rozpracovaná. Na toto som
vôbec nebral ohľad, a tak sme aj architektov
oslovovali, aby to brali tak, že je to zachytenie toho, čo je nám veľmi sympatické aj po
ceste. Ešte v procese, ešte pred dokončením a to, že to vieme a ešte aj zdôrazníme,
že to nie je dokončené, no prístup a cesta
robia z toho stopercentne kvalitné zákazky.
Aj keď nie sú zhotovené.

Števo Polakovič je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut (spoločne s Lukášom Kordíkom) s pomerne rozvetvenou pôsobnosťou.
Vo svojej tvorbe od začiatku ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal
laureátom ceny Europan 5 (New housing landscapes, travel and proximity) v košických Ťahanovciach. Od roku 2013 sa venuje aj pedagogickej
činnosti na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, kde viedol Ústav architektúry občianskych budov. V súčasnosti pôsobí na fakulte ako
hosťujúci profesor v rámci vertikálneho ateliéru Polakovič/Bátor. Okrem pedagogickej činnosti a tvorby vo vlastnom ateliéri je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave, ktorý umožňuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch
na medzinárodnej platforme. (www.gutgut.sk)

Marko,
Kropiláková,
Šmotlák
Bytový dom
na Palackého ulici
v Bratislave

FOTO: JÁN KEKELI, ELENA TROKANOVÁ

„Kopilitový dom na Palackého ulici ukazuje, čo architektúra vydrží v čase. Vždy
budem mať pocit, že sa tam dobre býva. To vklinenie domu do ulice a zároveň
rozštiepenie uličného frontu v jeho zlome je podľa mňa veľmi správne a dobré
a nie každý by ho v tom čase urobil. Myslím si, že na tom dome doteraz vidieť, aký
bol invenčný a súčasný, a obstojí aj v porovnaní so zahraničím. Dodnes je podľa
mňa veľmi aktuálny. Aj priestorovo, aj materiálovo.“
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Axonometria

Bytové podlažie

Pôdorys 3.NP

Pôdorys 1.NP
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MARTA KROPILÁKOVÁ: V 70. rokoch sme s Ivanom Markom a Marošom Šmotlákom sedeli
v jednej miestnosti Stavoprojektu. Veľmi dobre
sme si rozumeli. Maroš projektoval a tuho
pritom fajčil, Ivan skicoval a vôbec nefajčil, ja
som nám trom robievala kávu. Dychtivo som
počúvala svojich skúsených kolegov a skákala
im pritom do reči. Marošov otec bol vtedy členom vedenia stavebného bytového družstva.
Po dlhých a zložitých rokovaniach s mestom
získal pre SBD i možnosť asanovať jestvujúce
jedno-, dvojpodlažné objekty s podmienkou,
že všetkým tam sídliacim subjektom poskytne
družstvo náhradné byty a priestory. Keď sa tak
stalo, mesto stanovilo zastavovacie podmienky. Tie boli hlavne dodržanie výšky ríms
susedných objektov; navrhnúť byty v súlade
s THU (technicko-hospodárskymi ukazovateľmi), čo znamenalo, že priemerný byt nesmel
prekročiť 65 m2 úžitkovej plochy, tak ako na
sídliskách; potrebný počet garáží; občianska
vybavenosť; dodržanie noriem osvetlenia
a oslnenia; použiť kombináciu tradičnej
tehlovej a monolitickej konštrukcie.
Zo začiatku bol Maroš líder nášho uvažovania, potom sme sa do toho naplno vložili
všetci. Predošlý trojstupňový proces prípravy
výstavby – projektová úloha, úvodný projekt,
vykonávací projekt – sme zvládli za tri roky.
Veľa vecí nebolo bežných, vtedy sa robili
panelové bytové domy, tu sa konečne dalo
navrhnúť aj niečo iné. Okrem obhajovania
neštandardného návrhu architektonického
16

riešenia bolo treba obhajovať aj realizovateľnosť jeho technického riešenia. Keď v závere
navrhovania vstúpil do hry aj dodávateľ stavby
Stavoindustria, z našej predstavy o návrhu
atypického objektu z tehly a monolitu zostalo
len torzo. Z tehly mohli byť len priečky
a priečne nosné steny. Všetko ostatné –
garáže, stropy a celá fasáda bytovej časti,
len z prefabrikátov, žiadny monolit. Pôvodný
návrh sme museli zásadne konštrukčne
zmeniť. Boj s dodávateľom trval počas celej
šesťročnej realizácie. Pórobetónová fasáda
bola zásadnou podmienkou dodávateľa
a jej následky vidieť doteraz. Napokon bola
kvalita architektúry nového mestského domu
vloženého do jestvujúcej centrálnej časti
mesta ocenená Cenou Zväzu slovenských
architektov za rok 1987.
JAKUB KOPEC: V té době bylo výjimečné
navrhovat bytový dům v centru města. Byly na
něj kladeny nějaké nestandardní požadavky?
M. K.: Najviac nás obmedzovali technicko-hospodárske ukazovatele s maximálnou
priemernou plochou bytu 65 m2. Vzhľadom na
orientáciu pozemku a susedov to bola veľmi
náročná požiadavka, ale návrh ju splnil. Z viacerých dôvodov sme zvolili rozčlenenie nového
domu na dve samostatné časti, posadené na
priebežnú dvojpodlažnú hmotu a siahajúce až
po vrchné podlažie. Vnímali sme priestorovú
uzavretosť dvora, obávali sme sa, že nami
navrhnutá stavba zo strany Palackého ulice
REALIZÁCIA

ho viac zatemní a vo dvore bude všetko viac
rezonovať. Takto sa tam ešte dostáva slnko.
ŠTEVO POLAKOVIČ: Aj oproti susednému
domu vo dvore je to dosť natesno, to by sme
dnes asi nemohli naprojektovať.
M. K.: To teraz s určitosťou neviem posúdiť,
ale náš návrh spĺňal vtedy platné normy na
oslnenie. Hlavne voči protiľahlému domu
od Štefana Svetka. Aj Palackého ulica bola
limitovaná. Vzhľadom na orientáciu na svetové
strany sme ľavú časť domu riešili ako klasický
schodiskový dom s obojstranne orientovanými
bytmi a pravú časť ako jednotraktové krídlo
s prisadenou pavlačou do ulice. Ľavá časť domu
nie je rovnobežná s líniou protiľahlých domov.
Jej natočením sme rozšírili uličný priestor a byty
získali oslnenie aj z tejto strany.
Š. P.: Mali ste povedomie o aktuálnych
zahraničných realizáciách? Vtedy chodili
do každého projekčného ústavu dva časopisy, L’Architecture d’Aujourd’hui a Techniques & Architecture. Nad týmito časopismi
sme sa s Ivanom často bavili.
M. K.: Prístup sme mali nielen k týmto dvom,
Maroš pravidelne odoberal aj časopis Baumeister. Ivan všetky pozorne sledoval, bol veľmi
dobre zorientovaný. Aj riaditeľ Fašang hovorieval, že on je jediný, pre koho je v Stavoprojekte knižnica, často tam sedával. Po dlhšom
čase po realizácii domu, ale aj po realizácii

bratislavského sídliska Dolné Hony, ktorého
bol spoluautorom, sme boli spolu na návšteve
v Londýne. Chcel sa ísť pozrieť na jedno
sídlisko, ktoré mal dobre naštudované a cenil
si jeho novátorstvo. Po dlhej ceste vlakom bol
nakoniec dosť sklamaný, lebo vtedy už z neho
bolo akési imigrantské geto s úplne inou tvárou,
než akú sme poznali z časopisov. Potom už mal
kritickejšie názory na novátorstvo. Hovoril, že
dôležité je, ako každý nový dom život prijme,
resp. ako život ten dom zmení. Nemôžeme
trvať na tom, že je niečo naveky. Ale netreba ani
unáhlene búrať. Celá história stavieb je aj o ich
prestavovaní a novom využití. Tak sme robili aj
súťaž na prestavbu Obchodnej ulice v Bratislave.
Ešte predtým, ako prišla vlna úcty k staršej
architektúre, boli sme názoru, že dom by sa mal
maximálne doužívať a búrať až potom, keď sa
v ňom už nedá nič robiť. Učila som to svoje deti
aj na oblečení. Netreba si stále kupovať nové,
najprv vynoste to, čo ešte funguje. Samozrejme,
preháňam, ale je to úcta k tomu, čo už vzniklo.
Úžitkovosť domu treba vždy overiť. Nevieme ani
to, či sa tak u nás stalo vo viacerých prípadoch
predtým, ako ich zbúrali.
Ešte pred pandemickým prerušením života,
ktoré trvá už dva roky, som plánovala, že
s deťmi pripravíme Ivanovi na jeho vlaňajšiu
osemdesiatku výstavu. Mala by názov imIM, čo
značí In memoriam Ivan Marko. Bola by som
rada, keby po nás niečo ostalo aj na papieri.
Veľa som sa naučila na vysokej škole, ale veľa
som sa naučila práve od Ivana Marka. Bol to
invenčný človek, ktorý sa nebál porušovať
normy. Naučil ma premýšľať takým spôsobom,
že mimo zaužívaných pravidiel je možné
niekedy ich porušiť, najmä keď zaostávajú za
reálnym životom. Všetkých nás učil nebáť sa
vlastných nápadov a vízií.
Š. P.: Myslím si, že na tom dome doteraz vidieť, aký bol invenčný a súčasný,
a obstojí aj v porovnaní so zahraničím.
Dodnes je podľa mňa veľmi aktuálny. Aj
priestorovo, aj materiálovo.
M. K.: Pre ľavú časť domu sú charakteristické
pozdĺžne pásy s farebným keramickým
obkladom, z uličnej strany navzájom oddelené
vertikálami schodísk s kopilitovým zasklením.
Podarilo sa presadiť taký spôsob upevňovania
obkladu na pórobetónové parapetné pásy bytových podlaží, že je doposiaľ neporušený. Štandardná technológia obkladania fasádnych plôch
priečnych nosných stien z nekvalitnej voštinovej
tehly spôsobila poškodenie obkladu a bolo ho
treba sanovať. Pravá časť domu z uličnej strany
je veľkoplošná kopilitová stena, osadená na čelá
priečnych betónových pásov, ktorá uzatvára
a príjemne presvetľuje celú pavlačovú chodbu.
V exteriéri pôsobí jej veľkoplošný vzhľad
kontrastne oproti ľavej časti domu.
J. K.: Jak vnímáte dům po
desítkách let užívání?

GlasBau s. r. o., Gróbska 41 , 900 27
Bernolákovo, www.profilit.sk,
info@profilit.sk
Dodávateľ systémového zasklenia
Pilkington Profilit™ na Slovenskom
a Českom trhu z viacej ako 20 ročnými
skúsenosťami.
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M. K.: Stav parteru je skľučujúci. Oprava
keramických dlaždíc pôsobí ako dočasná.
Ukázalo sa aj to, že plytké vertikálne niky vedľa
schodísk v parteri sú v súčasnosti neudržateľné. Ich prekrytie ešte umocňuje zlý dojem.
Prispieva k tomu aj zvýšený vandalizmus doby,
ktorý zapríčinil rozbitie kopilitových dielov na
prízemí. Prevádzky zmenili pôvodné určenie,
to je v poriadku, ale ich exteriérová úprava
nie je estetická. Horná časť dvojúrovňovej
vybavenosti bola prístupná z priebežného
„uličného chodníka“ z oceľovej konštrukcie
so zábradlím z pororoštov. To už, žiaľ, neplatí,
lebo priechodnosť zrušila dostavba pôvodnej
prevádzky bistra až po zábradlie. Tým sa nielen
zlikvidovala pôvodná idea, ale poškodil sa aj
architektonický vzhľad domu.
Jednopodlažný trakt halovej garáže vysunutý
do dvora stále dobre plní svoju primárnu funkciu. Na jeho pochôdznu strechu sme umiestnili
kompaktnú zostavu detského ihriska pre deti
do 10 – 12 rokov. Práve pre jeho obľúbenosť
deťmi, ktoré na ňom „hartusili“, čo rušilo obyvateľov bloku, ho preniesli do ZOO Bratislava.
Nikto nás neinformoval, kedy celkom zaniklo.
Terasa je teraz prázdna, celkom bez života, ak
nepočítame pozostatky zelene na nej.
Pre mňa radostnejšia časť spoločnej obhliadky
bola v interiéri spoločných častí domu. V dome
použitý kopilit, nedostupný pre vandalov,
bez poškodenia ďalej plní svoj účel. Dom nie
je domom len zvonku, nejde len o kvalitu
bytov, ale aj o interiér vstupných priestorov.
Aj prostredie chodieb je architektúra… Je iné
prichádzať do bytu po zaujímavo presvetlenom
schodisku alebo po svetlej pavlačovej chodbe,
ako keď obyvatelia prechádzajú cez nejakú
bezútešnú a prirodzene neosvetlenú dlhú
chodbu. Je zaujímavé, Števo, že to voláš kopilitový dom, hoci kopilit sa celoplošne uplatnil
iba na jeho menšej časti. Pohľad na ňu ho tak
odlišuje od ostatných domov a je taký vžitý, že
takto ho nazývajú aj laici.
J. K.: Mohl bych se ještě zeptat na dětské hřiště,
které bylo původně ve dvoře?
M. K.: Mala som z neho veľkú radosť. V tých
časoch sa podobné zostavy detských ihrísk
ešte nevyrábali. Obmedzenú časť terasy
som sa rozhodla poňať ako koncentrovaný
kompakt viacerých prvkov. Na výrobu atypickej zostavy som navrhla dostupný materiál,
drevo a oceľ. Po drevenej zošikmenej dráhe
primknutej k zalomenému priehľadnému tunelu
z kovových rúrkových rámov sa dalo jazdiť na
kolobežkách, autíčkach, behať… Bola tam aj
vyhliadková vežička, pieskovisko, šmýkačky,
rebríky. Dodnes mám torzo jeho modelu. Bola
som vtedy šťastná, že som ako veľmi mladá
architektka dostala takú príležitosť.
Tu trochu odbočím. Nebolo samozrejmé
dostať sa k samostatnému autorskému

navrhovaniu. Muselo sa prejsť cez tzv. architektonicko-technickú radu – „ATR“. Mali ju aj
iné projektové ústavy a každý projekt či ideový
návrh sa v nej posudzoval, korigoval, prípadne
zamietal. Boli v nej ľudia s dlhoročnou praxou
a dobrým úsudkom. Malo to svoj význam.
Hodnotenie, poskytnuté rady a odporúčania
boli veľmi kolegiálne a zároveň v záujme toho,
aby ústavy expedovali do výroby čo najkvalitnejšie projekty. Keď som sa neskôr stala
členkou tejto rady, bola to pre mňa pocta.
V deväťdesiatych rokoch, nedlho po zániku
ATR, sme na tejto báze chceli komunikovať vo
fáze prieskumov a rozborov zónu bratislavského Podhradia. Už v pozícii samostatného
architektonického ateliéru, s. r. o., sídliaceho
v sprivatizovanej budove Stavoprojektu, sme
pozvali dve desiatky uznávaných bratislavských architektov, pretože sme mali záujem
o ich názor na ďalší postup. Niečo sme si vypočuli. Napokon jeden z mladších architektov
povedal: „Ako si dovoľujete ťahať z nás rozumy
do vlastnej zákazky?“ Vtedy som si uvedomila, že nastala iná doba. Koniec profesijnej
kolegiality. Za kvalitu hotových projektov budú
zodpovední výlučne ich autori.
Š. P.: Bolo dôležité ísť s kožou na trh a nebáť sa
diskutovať s kolegami. Oponovať, v niektorých
momentoch pochváliť. Je to veľmi zodpovedný moment, pretože sa môžeš aj mýliť a je
dôležité, aby ti to niekto povedal. Inak môžeš
pokračovať vo svojom omyle.
M. K.: Naša práca je spoločensky nesmierne
zodpovedná. Samozrejme, dôležité sú všetky
povolania, ale iba sedem z nich reguluje
na území Európy aj Európska komisia. Šesť
povolaní je zdravotníckeho charakteru a len
jedno je zamerané na architektúru a stavebníctvo. Lebo keby sme zle navrhovali,
môžeme ohrozovať životy ľudí, podobne
ako zdravotníci. Zodpovednosť za kvalitu
sa tak preniesla na architektonické komory
jednotlivých krajín, ktoré umožňujú odborne
spôsobilým osobám vykonávať architektonickú prax len po udelení autorizácie.
Ešte chcem dodať, že som do profesijného
života dostala veľa od výnimočných urbanistov,
profesora Alexyho a profesora Kavana. Veľa
som si odniesla aj z prednášok profesora
Karfíka. Často si spomeniem na to, čo nás učil.
„Architekt sa musí dostať všade, aj tam, kam
laik nie! Musíš všetko vidieť, aby si vedel, ako
to urobiť.“ Je škoda, že táto doba je v mnohom
iná, menej času sa ešte pred projektovaním
venuje diskusiám o tom, ako to čo najlepšie
urobiť. Poznám len málo komunít, ateliérov
pracujúcich v tomto zmysle. My sme v Stavoprojekte bývali spolu od rána až do večera, keď
bolo treba, spolu sme sa aj bavili. Mám pocit, že
ľudia sa dnes tak vzájomne neobohacujú. Ani
pri práci, ani pri štúdiu. Medzi ľuďmi zmúdrieš,
sám doma nie. Výmena názorov a vzájomné
reakcie sú potrebné.

Názov

50 bytových jednotiek s občianskou vybavenosťou

Adresa

Palackého ulica 24, Bratislava-Staré Mesto

Autori

Ivan Marko, Marta Kropiláková, Marián Šmotlák

Investor

Stavebné bytové družstvo Bratislava I

Projekt

1977 – 1979

Realizácia

1980 – 1986

Stavebné náklady

65 423,40 Kčs

REALIZÁCIA

JRKVC
Nová Dunajská,
Bratislava

FOTO: PETER JURKOVIČ

„Obytný dom je nový, ale pritom akoby na ulici stál odjakživa. Cítiť z neho
určitý typ materiálovej kvality, zároveň to nie je nijaká architektonická
exhibícia. Takmer si ho nevšimneš, možno práve preto má takú veľkú silu.
Je mi na ňom veľmi sympatické aj pritiahnutie parteru k zemi, ako keby tam
dom ležal. Je to naozaj asi jedna z kvalitatívne najvydarenejších realizácií
na Dunajskej z posledného obdobia.“
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ŠTEVO POLAKOVIČ: Podarilo sa ti to, čo sa
nepodarilo hociktorému architektovi. Máš
zrealizované dva domy na Dunajskej, pomerne
neďaleko seba, a oba veľmi odlišným prístupom.
Oba riešili aj mierne inú problematiku. Ten prvý,
ktorý sme robili ešte spolu, bol najmä o tom,
ako sa lámala uličná čiara podľa pamiatkarských regúl, keď dom musel byť odstúpený
v priebehu realizácie oproti súťažnému návrhu,
ktorý sme robili ešte s Halmim a Fečíkom,
a vznikla tam zadná stavebná čiara. Zaujíma
ma, či si sa s niečím podobným stretol aj pri
realizácii tohto domu.
PETER JURKOVIČ: Situácia tohto domu bola
iná. Na mieste stál trojpodlažný dom, ktorý
sa asanoval, a prieluka sa využila na stavbu
nového. Pozemok sme potom využili v maximálnej možnej miere vzhľadom na možnosti
daného regulačného bloku. Vôbec nebola
téma, ako pracovať s vnútroblokom, skôr ako
narábať s ulicou ako takou. Dom sme navrhli
na mieste pôvodnej stavby, ktorá bola v jednej
línii so susednými, vo dvore bola ešte prístavba,
ktorá sa takisto asanovala. Dom sme rozšírili
čiastočne aj na miesto jej plochy, aby bol hlbší
a efektívnejší. Zvyšný priestor, ktorý sa po nej
uvoľnil, sa využil ako spoločná záhrada a ako
predzáhradky bytov na druhom nadzemnom
podlaží. V suteréne sa na celej ploche pôdorysu
urobilo podzemné parkovanie.
Š. P.: Bol to v podstate jeden z najhustejšie
zastavaných dvorov na Dunajskej ulici. Aj
pri prvom dome na nej boli na pozemkoch
jednopodlažné vinohradnícke domy, vo veľkej
nekvalite, v zmiešanom vlastníctve, čiže sa to aj
pomerne dlho vybavovalo. Toto je však stavba,
ktorú ste postavili pomerne rýchlo.
P. J.: Áno, bolo to celkom rýchle. Keďže bola
spracovaná štúdia zóny, už dopredu boli dané
veľmi jasné pravidlá. Celá zástavba bola vopred
zadefinovaná a my sme postupovali presne
podľa tejto regulácie. Čo sa týka komunikácie
s pamiatkovým úradom, nerobili sme žiadne
„psie kusy“, prišli sme naozaj vedome s riešením,
ktoré bude akceptované. Jedinou komplikáciou
v povoľovacom procese bola neistota, ako bude
vyzerať ustúpené horné podlažie. Interne sme
preverovali možnosti dvojpodlažných bytov.
Nakoniec sa však zvolila forma štandardného
ustúpeného podlažia s dvojicou bytov so strešnými terasami a rezerva vo výškovej regulácii sa
využila na vyššiu svetlú výšku tohto podlažia.
Je to v podstate veľmi podobné ako pri
prvom dome na Dunajskej. Teda mestský
dom, ktorý bude fungovať aj sám pre seba,
aj do ulice, zapadne do nej a zároveň bude
funkčne vyjadrovať, čím je. To znamená, že

bude mať nejakým spôsobom odlíšený parter,
vyhotovený z kvalitnejších materiálov, aby
bol odolnejší a aby zodpovedal svojej funkcii.
Bude mať telo, štyri bytové podlažia s veľmi
štandardnými okennými otvormi. Čo je vnútri,
to je na fasáde. A potom ustúpené podlažie,
ktoré by znovu mohlo byť akcentované ako
akási koruna. Lebo sme už vopred vedeli, že
tam budú zrejme dva väčšie byty so strešnými
terasami. To bola naša kompozícia.
Zároveň sme sa sústredili na fasádu. Domy
v centre majú aj určitú zodpovednosť k ulici.
Nie je to iba dom sám osebe, zároveň musí
poskytnúť niečo mestu. Pri takýchto projektoch
je teda namieste zaoberať sa fasádou aj ako
výtvarným prvkom. Myslím si, že by to tak malo
byť. Boli sme sa pozrieť na bytové domy vo
Viedni od Sergison Bates, tie boli pre nás veľkou
inšpiráciou. Náš prípad mal byť podobný,
betónový parter, telo zo škriabanej vápenno-cementovej omietky, koruna z trapézového
plechu. To sa podarilo presadiť len čiastočne.
Betónový parter sme mali naprojektovaný,
investor však nevedel nájsť dodávateľa, ktorý by
vedel niečo podobné v rozumnej cene realizovať. Nakoniec sa to skončilo tak, ako sa to
často stáva, pri kontaktnom zateplení a imitácii
betónu. Aj vyhotovenie spoločných interiérov
vnútorných priestorov ovplyvnilo výrazné
šetrenie v posledných fázach projektu.
Podzemné podlažia sú zorganizované tak, aby
sme sa týmto riešením vyhli nutnosti použiť
autovýťah. Uprostred dispozície domu je jedno
vertikálne komunikačné jadro, okolo ktorého
klesajú dosky podzemnej garáže po pol podlažiach. Takisto nadzemné obytné podlažia sme
sa snažili zorganizovať maximálne efektívne.
Komunikácia je v strede dispozície, schodisko je
jednoramenné, umiestnené v rámci otvoreného
priestoru výťahovej haly. Takéto riešenie má
jednu nevýhodu, nie je priamo osvetlené denným svetlom, no na druhej strane je extrémne
efektívne, čo bolo vzhľadom na pomerne malú
pôdorysnú plochu domu prioritou. Dispozície aj
kombinácie bytov sme museli v projektovej fáze
dokumentácie na stavebné povolenie kompletne prekopať. Do hry vstúpila svetelná technika, lodžie, ktoré sme pôvodne zamýšľali pred
obývacími izbami smerom do ulice, sme museli
presunúť do dvora, aby sme dostali maximum
obytných priestorov priamo na južnú fasádu
na Dunajskej. Koncept však zostal rovnaký.
V koncových polohách sú väčšie, „preplávajúce“
byty, v strede sa striedajú dvoj- a trojizbové byty
smerom do ulice a na každom podlaží pribudlo
ešte jedno štúdio orientované do dvora.
Š. P.: Na dome vidieť presne to, čo si spomenul. Je nový, ale pritom akoby na ulici stál

Názov

Bytový dom Nová Dunajská

Adresa

Dunajská ulica 29, Bratislava

Autori

JRKVC – Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla, Kristína Tomanová (www.jrkvc.sk)

Investor

Boax, s. r. o.

Realizácia

2017 – 2018

Pozemok

778 m²

Zastavaná plocha

464 m²

Úžitková plocha

2 306 m²
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odjakživa. Cítiť z neho určitý typ materiálovej kvality, zároveň to nie je nijaká architektonická exhibícia. Je mi na ňom veľmi
sympatické aj pritiahnutie parteru k zemi,
ako keby tam dom ležal.
P. J.: Ďakujem, to bolo naším úmyslom. To,
čo sa, žiaľ, úplne nepodarilo, bol najmä
spomínaný parter. Nie je taký, aký mal byť, no
neuráža. V projekte sme sa snažili presadiť
zavesený obklad z betónových prefabrikátov
s leptanou, resp. vymývanou štruktúrou, no
nepodarilo sa to zrealizovať. Našťastie, použitá brúsená omietka ako imitácia betónu má
aspoň nejakú štruktúru a podobné členenie,
ako sme mali naplánované. V podstate sa to
vyhotovilo veľmi podobne. A ešte jedna vec
ma mrzí. Hore na ustúpenom podlaží sme
mali vymyslený špeciálny obklad z plastických
obkladových panelov. Tie mali svojím kanelovaním vytvárať zaujímavú siluetu objektu
pri pohľade z ulice, v mieste styku s oblohou.
Nakoniec sa však zvolilo riešenie „na istotu“
a investor sa rozhodol ukončiť všetky atiky
štandardným oplechovaním. Aj metalický
náter, ktorý zvýrazňoval plasticitu tejto fasády,
sa v priebehu stavby nahradil „bezpečnejšou“
matnou alternatívou. Ružová farba však
zostala. No aby sme iba nefrflali, s výsledkom
sme veľmi spokojní. Z môjho pohľadu je to
veľmi triezvy návrh, ktorý sa takmer bez
zvyšku realizoval v zamýšľanej forme, z čoho
sa veľmi teším. Mám ho rád.
Š. P.: Nie, tomu domu to veľmi svedčí a naozaj
je to asi jedna z kvalitatívne najvydarenejších
realizácií na Dunajskej z posledného obdobia.
P. J.: Dom nadväzuje na okolitú zástavbu,
komunikuje aj s domom oproti so skoro
identickou omietkou, ktorý vznikal v druhej
polovici 20. storočia. Aj sme to tak nazvali,
že je to vlastne rekonštrukcia, hoci nie
je. Vlastne posledné stavby, čo som robil,
vyzerajú ako rekonštrukcie…
JAKUB KOPEC: Realizace se stihla dokončit
ještě před současnou vlnou zdražování, jestli
se nemýlím, což zřejmě také trochu napomohlo výsledku.
P. J.: Áno, dokončovalo sa ešte
v priebehu minulého roka.
Š. P.: Myslím si, že veľmi veľa investorov
teraz ľutuje, že sa neposunuli s realizáciami ešte rýchlejšie.

GutGut
Loft, Bratislava
FOTO: LUKÁŠ KORDÍK, DANIEL KORDÍK

„Loft dobre ilustruje spôsob, akým pracujeme. Z trojizbáka pevne vymedzeného
stenami sa stal úplne otvorený priestor, kde ani jedna priečka nie je dotiahnutá
až po vrch. Polohy pôvodných vybúraných priečok sme naznačili na drevenej
parketovej podlahe iným vzorom. Nechali sme pôvodnú polohu dverí, ktoré sa
v tom otvorenom priestore stali akýmisi portálmi a naznačujú, ako byt predtým
fungoval. Teraz už žije vlastným životom.“
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Axonometria

Pôdorys pôvodného stavu
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Pôdorys nového stavu
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JAKUB KOPEC: Do výběru staveb jsi
vybral i jednu vlastní realizaci, v níž se
právě nacházíme.
ŠTEVO POLAKOVIČ: Loft dobre ilustruje
spôsob, akým pracujeme. V istej dobe to
bola svojím spôsobom populárna realizácia.
Vyhrali sme za ňu cenu za architektúru, niekoľkokrát bola publikovaná v zahraničných
časopisoch a dodnes nám chodia dopyty na
jej ďalšie publikovanie.
J. K.: Jak se v tomto projektu projevují vaše
architektonická východiska?
LUKÁŠ KORDÍK: Tento byt vychádza na prvý
pohľad z veľmi jednoduchého zadania. Mal tu
byť priestor na počítač, gramofón a obrazy.
Všetko ostatné bola v podstate voľná disciplína.
K tomu sa pridala veľká dôvera klienta, ktorý
prakticky nezasahoval do procesu navrhovania.
Loft je o materiálovej ľahkosti a úprimnosti,
strohosti a účelnosti. A zároveň o otvorenosti,
hravosti a rozvoľnenosti. Loft nie je len o jednej
šikmej funkčnej polotransparentnej stene,
ktorá ho rozdeľuje a súčasne spája. Loft je
kolážou dvoch priestorov, toho pôvodného
a nového. Tieto postupy podľa mňa nájdete vo
viacerých našich projektoch.
Š. P.: Dostali sme veľmi netypické priame
zadanie od investora, pre ktorého sme pracovali úplne prvýkrát. Našiel si nás sám na základe
referencií, náš spôsob práce mu sadol tak, že
ďalšieho architekta už nehľadal. Z pôvodne
trojizbového bytu sme mali spraviť miesto, kde
sa bude dať vyspať, počúvať hudba, pozerať
telka a kam môžu prísť kamaráti a zabaviť sa.
Keď sme sa pýtali na nejaké referencie, povedal, nech sa pozrieme na svoju webovú stránku.
Vedeli sme, že máme absolútnu dôveru. Z trojizbáka pevne vymedzeného stenami sa stal
úplne otvorený priestor, kde ani jedna priečka
nie je dotiahnutá až po vrch. Polohy pôvodných
vybúraných priečok sme naznačili na drevenej
parketovej podlahe iným vzorom. Nechali
sme pôvodnú polohu dverí, ktoré sa v tom
otvorenom priestore stali akýmisi portálmi
a naznačujú, ako byt predtým fungoval. Teraz
už žije vlastným životom a myslím si, že investor
bol nadmieru spokojný. Dnes mu kreslíme
rodinný dom na krásnom mieste s výhľadom
na les vo veľmi strmom svahu na Kramároch.

Keďže Lukáš s ním komunikoval, stali sa,
myslím si, aj dobrými priateľmi a mnohé veci
majú spoločné... To sa nám stáva veľakrát. Búra
sa, skicuje a potom sa ešte na stavbe improvizuje. Jeden zo skvelých príkladov sú aj tieto
portály, ktoré vznikli za jazdy. Neboli v návrhu,
ale v procese sme si povedali, nevyhadzujme
ich, skúsme, čo spravia s dispozíciou. Skúsme,
ako budú oponovať novej dispozícii alebo ju
dopĺňať, alebo jej prekážať. Nakoniec sa stali
neoddeliteľnou súčasťou celého priestoru.
K tomu asi niet čo dodať. Prvýkrát sme si
vyskúšali nefarbenú omietku, sú tu obnažené
železobetónové trámové stropy. Keďže dom
je v oblúku, sú krásne lúčovité. Nikdy predtým
sme nemali možnosť ukázať ich v takej konštelácii. Vybavenie tvorí vzorový, atypický alebo aj
značkový kusový nábytok.
ZUZANA DUCHOVÁ: Vstupnému priestoru
dominuje okrúhly stôl od Richarda Senešiho.
L. K.: Od začiatku dominoval tomuto priestoru
stôl. Vedeli sme, že bude kruhový a s dierou,
ale chceli sme, aby bol aj jedinečný. Počas
rekonštrukcie sme sa spoznali s Richardom
a vtedy sa začal skutočný „rock and roll“. Jeho
nadšenie pre tento projekt bolo obrovské.
Preto je ten stôl taký skvelý. Richard väčšinu
stola vytvoril nekonečným namotávaním
odpadových odrezkov z dýh do formy rezu
kmeňa, tu priamo na mieste v byte. Oceľová
konštrukcia stola vznikala v ateliéri Jakuba
Trajtera, hneď vedľa Mlynice.
Š. P.: Áno. Sochár Seneši, ktorý bežne veci
nerobieva, sa stal súčasťou celého procesu.
Stôl, ktorý je tu úplne atypický, okrúhly, natáčal
z dyhy, spájal ju polyuretánovým lepidlom,
potom brúsil nohy zo zvyškov, čiže to, čo
vzniklo ako orezy po formátovaní dyhy, sa
použilo tiež. Takže čisto ekologická záležitosť.
Ale to natáčanie dyhy bolo nekonečné, trvalo
strašne dlho. Natáčala sa, potom sa brúsila,
zalievala, brúsila a znovu zalievala. Je to originál,
ktorý sa nikde inde nedá vidieť. Numero uno.
J. K.: Mně je zároveň sympatické, že na první
pohled není rozpoznatelné, co tu už bylo
a co jste přidali.

ako keby to tak už nejaký čas bolo. Že to nie
je také vyčistené, vyleštené, ale akoby sa to už
nejaký čas používalo. Tento priestor už má za
sebou niekoľko rokov užívania a stále vyzerá
rovnako. Pretože už na začiatku vyzeral, ako
keby mal v sebe určitú mieru opotrebovanosti.
Tak je to veľakrát v našich rekonštrukciách.
Nesnažíme sa akcentovať nové veci tak presne
a tak dôrazne, aby vytŕčali, ale skôr aby vyzerali,
že sú tam odjakživa.
J. K.: Připomíná mi to Kunstkolchoz Jana Tabora
v Mikulovicích. Statek, který postupně upravoval bez povolení tak, že nebylo na první pohled
jasné, co tam už stálo a co nově přibylo.
Š. P.: Mne je tento prístup veľmi sympatický.
Pavol Paňák to tak robí, viac ľudí to robí
podobným spôsobom. Jana Benková teraz
robila nejaké dve-tri realizácie, ktoré sú veľmi
podobne robené, možno aj preto, lebo vyšla
od nás, je to blízke.
J. K.: Zároveň je to i celkem radikální přístup
v některých ohledech. Co se týče obnažování konstrukcí...
L. K.: V prípade tohto bytu bolo obnažovanie
stropu až nutnosťou pre nezvyčajnú dynamiku vejárovitého usporiadania betónových
rebier v oblúku domu. A keďže ide o úplne
otvorený byt v celej dispozícii, ktorý nemá
steny, rovina stropu v jednom materiáli
a štruktúre ho dokonale prepája. Nemaľovaná jemná omietka dominuje stenám. Bez
rohových líšt pôsobí pomerne mäkko, čím
dobre vyvažuje tvrdosť stropu.
Š. P.: Zároveň to nie je posunuté do polohy
inscenovania. Nie je to akoby len kulisa. Robia
to tak mnohí architekti, ale veľakrát má človek
pocit, že je to skôr mierna scénografia. Hranica
medzi tým je veľmi krehká.
L. K.: Je zaujímavé počúvať, ako sa to dá rôzne
nazvať, charakterizovať. Vznikalo to pomerne
prirodzene. Je to vlastne koláž dvoch dispozícií,
ktoré sa stretávajú v ploche aj v priestore.
Vzniká tak zvláštna dynamika, ktorá ma stále
baví. Je to byt aj scéna v jednom.

Š. P.: To sa v našich projektoch stáva často.
Máme hrozne radi, keď to po realizácii vyzerá,

Názov

Loft

Adresa

Živnostenská, Bratislava

Autori

GutGut – Lukáš Kordík, Števo Polakovič, Samuel Zeman, Jana Benková (www.gutgut.sk)

Investor

Súkromný

Projekt

2014

Realizácia

2014 – 2015

Podlahová plocha

108 m2
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2021 architekti
Ateliér HAUS
Light Lab
Ubytovanie
v kaštieli
Coburgovcov,
Jelšava
FOTO: VLADO ELIÁŠ, PETER LÉNYI
A MIROSLAV ŠESTINA

„Ide o mierne improvizovaný prístup, keď sa dá vstúpiť do stavby a nechať ľudí
prejsť sa po nej a spoznať ju, pri zabezpečení určitých užívateľských potrieb.
Intervencie majú istú architektonicky nezdôrazňovanú kvalitu, sú to vlastne
akési obaly, nosiče na možné ubytovanie. Reflektujú štádium, v akom dnes
kaštieľ je, vrátane vedomia, že asi sa s tým dosť dlho nepodarí nič iné urobiť.
Respektíve, ak áno, tak iba veľmi pomaly a iba po častiach. Vytvárajú fyzický
priestor, ako keby k tomu mohlo dôjsť.“
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JELŠAVA Coburgovský kaštieľ, č. ÚZPF 509/1

situácia 1:750

Pamiatkový objekt:
Druh výskumu:
Výkres:
Spracovatelia:

S
Výkres:

1

Kaštieľ
Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum
2019/07
Slohová analýza - situácia
Mierka:
Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Ľubica Fillová
www.2021.sk
1:750

Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

Situácia
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Axonometria 3.NP a 4.NP
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ŠTEVO POLAKOVIČ: Projekt ma zaujal ako
koncept. Keď nemám dostatok prostriedkov,
nepotrebujem nutne zrekonštruovať celý dom
a viem v ňom umiestniť niečo nové a celý dom
potom slúži ako expozícia. Inverzia pohľadu,
ako s domom narábať, sa k vám veľmi hodí.
Ide o mierne improvizovaný prístup, keď sa dá
vstúpiť do stavby a nechať ľudí prejsť sa po nej
a spoznať ju, pri zabezpečení určitých užívateľských potrieb. Aká bola genéza projektu?
PETER LÉNYI: V januári 2019 nás oslovili Čierne
diery, aby sme navrhli nejaký spôsob ubytovania
v kaštieli v Jelšave, v chudobnej postindustriálnej
oblasti na Gemeri. Kaštieľ sa začal stavať v roku
1763 a potom sa vo viacerých fázach dopĺňal,
prestavoval… Niektoré okná sú nové, iné zamurované, porobili sa kadejaké sanačné zásahy,
ktoré sa dnes už možno považujú za metodicky
nesprávne. Niektoré časti kaštieľa sú zachované
viac, iné menej, niekde sú prepadnuté stropy.
Rozmýšľali sme, akým spôsobom k tomu pristúpiť, lebo zadanie bolo veľmi otvorené, nebolo
presne určené, aký štandard má mať ubytovanie.
Vedeli sme, že sú možno otvorení aj voľnejšiemu
prístupu, než by bol klasický klient. Vtedy nebolo
zrejmé ani to, v ktorej časti kaštieľa sa to má
robiť. Najväčší zážitok sme mali v tých častiach,
ktoré boli najviac rozbité. Tam sme sa cítili
najviac objaviteľsky a v kontraste oproti klasickým pamiatkam, ktoré bývajú sprístupnené až
po celkovej obnove. Išlo o zážitok zo zborených
klenieb a z pohľadu na takýto otvorený priestor,
o sprístupnenie tohto zážitku budúcim návštevníkom. Išlo aj o to, aby budúci návštevníci
mohli prísť viackrát, mali možnosť vidieť, ako sa
veci menia, a aby sa zásahy urobili spôsobom,
ktorý neznemožní ďalšie narábanie s pamiatkou.
Na reálne zrekonštruovanie a pamiatkovú
obnovu by bolo treba milióny eur, ktoré Jelšava
v súčasnosti nemá a, myslím si, ani tak skoro
mať nebude. Hoci minulý rok získali peniaze na
zrekonštruovanie zadnej časti kaštieľa. Od roka
2015 sa tu robia základné záchranné práce.
Mesto najalo Vierku Kozárovú, ktorá vedie partiu
miestnych Rómov a tí priestory čistia, vypratávajú sutiny, stavajú lešenie a pod.
Naše zásahy sú vložené na tretie, respektíve
štvrté nadzemné podlažie. Na prístupovom
schodisku sú stienky, ktorými bude moderovaný vstup. Na treťom podlaží prejde človek
po lávkach ponad strop prepadnutý cez dve
podlažia. K dispozícii bude aj hygienické
zázemie, čiže WC, sprcha a kuchynka. Bude tu
jedna menšia ubytovacia bunka a v nárožnom
priestore obývačka. Tam sa bude dať v relatívnej tepelnej pohode posedieť a užívať si rohový
výhľad. Ďalšia bunka je umiestnená na štvrtom
nadzemnom podlaží nad klenbou, ktorá je
spevnená betónovými pásmi. Je nad sýpkou
a je z nej výhľad na všetky svetové strany.
Pretína ju lávka a jej vráta umožňujú spojiť
priestor do jedného väčšieho v prípade ubytovania rodičov s deťmi. Alebo možno vytvoriť
čiastočné súkromie uzavretím, čím vzniknú

dva samostatné menšie objemy s ponechaným
verejným priechodom v strede.
Š. P.: Ide o samonosné kontajnerové objekty
položené na stropoch?
P. L.: Lávky sú zapustené do nosných stien. Sú
v nich spravené kapsy na osadenie oceľových
profilov, na ktorých sú uložené pororoštové
podlahy a zábradlie. Niektoré bunky sú osadené
takisto na oceľových nosníkoch, ktoré sú položené na betónových rebrách alebo votknuté do
obvodových múrov. Niekde sa musela nanovo
urobiť podlaha. Všade je ponechaný priestor,
aby sa v budúcnosti omietkari dostali k múrom,
prípadne aj k stropu, aby sa stavba okolo
mohla meniť v čase. Kaštieľ je v noci neosvetlený, preto sme oslovili špecialistky z prešovského Light Labu, ktoré navrhli ambientné
osvetlenie, to sa ešte len nainštaluje, má teda
zvýrazňovať skôr samotné priestory a ich
architektúru než naše intervencie.
Š. P.: Intervencie majú istú architektonicky
nezdôrazňovanú kvalitu, sú to vlastne akési
obaly, nosiče na možné ubytovanie. Reflektujú
štádium, v akom dnes kaštieľ je, vrátane vedomia, že asi sa s tým dosť dlho nepodarí nič iné
urobiť. Respektíve, ak áno, tak iba veľmi pomaly
a iba po častiach. Vytvárate tam vlastne fyzický
priestor, ako keby k tomu mohlo dôjsť. Ako ste
rozmýšľali nad tým, keby nastal moment, že sa
bude dať skutočne rekonštruovať? Bunky tam
ostanú? Ako sa s nimi bude narábať? Stanú sa
súčasťou expozície, schránkami na exponáty?
P. L.: Samozrejme, nebránime sa tomu, budeme
len radi, keď tam bunky ostanú. Ale realita bude
skôr iná. Čierne diery si prenajali priestory od
mesta, tuším na 10 rokov, za symbolický nájom
a investovali do intervencií z vlastných peňazí.
Nie je nevyhnutné, aby tam ostali dlhodobo.
Keď náhodou bude postupovať pamiatková
obnova ideálnym spôsobom, naše prvky budú
postupne uhýbať. Sú reverzibilné, prístupné
zvonku, odskočené. Keď sme o projekte rokovali s pamiatkarmi, boli veľmi ústretoví. Jednak
sa tešili z toho, že ide súkromný kapitál na
takúto vec, jednak naše vstupy považovali skôr
za mobiliár. Nevyjadrovali sa k nim tak prísne,
ako by to robili pri permanentnej stavbe.
Š. P.: Ide teda o zloženú architektúru, ktorá
sa môže kedykoľvek premiestniť zas do inej
časti, kde bude prebiehať rekonštrukcia
neskôr. Kaštieľ aj dvor sú pomerne rozľahlé
a impozantné. Predstava, že by sa naraz
zohnali peniaze na obnovu, je asi naozaj
veľmi chimérická.
ONDREJ MARKO: Keď sme debatovali
o technických riešeniach, trochu sme na to
vždy mysleli, snažili sme sa objekty robiť tak,
aby boli recyklovateľné. Oceľ je iba surová,
nenatretá, po odrezaní zvarov sa dá recyklovať možno na tejto, možno na inej pamiatke.

Aj bunky sú tak riešené. Kompletizovali sa najprv priamo v dielni HAUS, potom ich rozobrali,
naložili do dodávky a zobrali sem. Čiže takisto
sú rozoberateľné a opakovane použiteľné.
Š. P.: Náznak provizórnosti je teda práve
v možnom prenesení. Ako to funguje
vnútri buniek? Sú temperované? Alebo len
sezónne využívané?
P. L.: Bunky nie sú temperované. Aj sme nad
tým rozmýšľali, ale nakoniec sme dospeli k rozhodnutiu urobiť veľmi jednoduché turistické
útulne. Ako keď ideš do hôr. Donesieš si spacák
a karimatku alebo tam bude nejaká žinenka, na
ktorej máš možnosť prespať. Je tam vymyslený
veľmi jednoduchý systém vetrania, aby sa tam
človek vedel aj zavrieť, aj aby tam išlo primerané množstvo vzduchu.
O. M.: Temperované je iba hygienické zázemie.
V sprche je elektrické kúrenie.
Š. P.: Čiže je to také spanie pod širákom, keďže
bunka je uložená de facto v exteriéri. Temperované sanitárne zázemie dáva zmysel, aby boli
splnené aspoň základné potreby. Až sa podarí
dorobiť aj ten spoločný priestor, obývačku,
môže dochádzať aj ku kontaktu a k interakcii
medzi návštevníkmi.
P. L.: V kaštieli nie je veľa okien so zasklením,
naozaj je to skôr krytý exteriér. Sú miesta, kde
je spadnutý parapet, takže človek by mohol
vypadnúť von. Povedali sme si, že jediné miesto
v rámci nášho projektu, kde sa budeme snažiť
poskytnúť nejaký komfort nielen v bunke, ale
v celej miestnosti, bude nárožie. Namiesto replík
okien by sme radšej prekryli otvory len surovým
preplátovaním tabuľou skla alebo ich kazetami.
Obývačku doplní aj objekt zázemia, ktorý by mal
integrovať vykurovacie teleso, bar a šatník.
Š. P.: Aká je časová predstava o realizácii tejto
časti, ktorá by to všetko pospájala a zvýraznila
hlavnú myšlienku celej koncepcie?
P. L.: Táto miestnosť pôjde ako posledná.
Nateraz sme ju vyškrtli, lebo nebola až taká
esenciálna. Momentálne bude hotová bunka
s hygienou v trošku inej konfigurácii, než bola
pôvodne navrhnutá. Zostane teda ešte dorobiť
elektrinu a uzavretie schodiska, lebo to bude
fungovať ako únik aj vstup do našich miest zo
zvyšku kaštieľa. Aj keď sa tu poskytne nejaké
ubytovanie, predpoklad je taký, že kaštieľ
nebude jediný cieľ, že tam asi budú chodiť
hlavne ľudia, ktorí si chcú pozrieť okolité
industriálne relikty. Zoberú si so sebou knihu
Čiernych dier, tu prespia a cez deň si pôjdu
pozrieť nejaký viadukt alebo niečo iné.
Š. P.: Niekedy je fajn, keď mestá nemajú
peniaze, nestihne sa toho veľa pokaziť.

Názov

Ubytovanie v kaštieli Coburgovcov

Adresa

Námestie republiky 52, Jelšava

Autori

2021 architekti – Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká (www.2021.sk)

Spoluautori

Ateliér HAUS – Miroslav Šestina, Matúš Šestina (dizajn buniek), Light Lab – Laura Murguía Sánchez, Lenka Balážová (svetelný dizajn)

Investor

Čierne diery

Projekt

2019

Realizácia

2020 – 2022
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zerozero
Mestský úrad
Leopoldov

FOTO: MATEJ HAKÁR

„Je to stavba z verejných zdrojov a vidieť na nej mnoho odvahy, nepôsobí
na mňa ako nízkorozpočtová realizácia. Autori si určili momenty, ktoré vedia
akcentovať za minimálne peniaze, vedeli si nájsť priority, kde pridať a kde
netreba. Považujem ju za výbornú ukážku toho, že aj z verejných peňazí sa
dá navrhnúť a zrealizovať dobrá stavba. Mne osobne pripadá v pozitívnom
zmysle slova najviac obyčajná a normálna.“
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ŠTEVO POLAKOVIČ: Túto realizáciu som
vybral z viacerých dôvodov, aj keď viem, že
stavba ešte nie je dokončená. Vzišla z jednej
z prvých porevolučných súťaží, ktoré boli
naozaj kvalitne pripravené. Nie z obchodnej
súťaže, ale z architektonickej súťaže o návrh
stavby. Obecné zákazky sa väčšinou robili iba
verejným obstarávaním, kde jediným kritériom
bola cena. Bude to jedna z prvých stavieb zrealizovaných týmto spôsobom, pretože za ten
čas sa už dokončilo aj niekoľko iných. Súťažné
podmienky pripravoval ateliér 2021. Obsadenie
bolo mimoriadne silné, zúčastnili sa najlepšie
slovenské štúdiá. Vyhral váš návrh. Povedzme
si teraz, v akom štádiu je stavba.
IRAKLI ERISTAVI: Súťaž sa konala v roku 2014.
Na spracovanie návrhov mali účastníci celé leto,
odovzdávalo sa v septembri. Bola to naša prvá
súťaž po veľmi dlhom čase, po realizácii Kasární
v Košiciach. Hneď sme sa pre súťaž nadchli.
Boli sme sa na miesto pozrieť a projektu sme
sa intenzívne venovali. Rozpočet bol pomerne
nízky, preto sme sa v prvej fáze sústredili na to,
aby stavba nebola opulentná, aby bola čo najviac
normálna a ekonomicky realizovateľná. Keď
bola súťaž vyhodnotená, práve prišli komunálne
voľby. Kontinuita vedenia mesta bola, našťastie,
zabezpečená a na jar 2015 sme podpísali
zmluvu. Na základe aktualizovaných požiadaviek
sme spravili štúdiu a išlo sa do ďalších fáz. Pre
námietky suseda proti tieneniu jeho stavby sa
potom natiahlo územné konanie. Vstúpili sme
do jeho práv a ukázalo sa, že mal pravdu. Mesto
to chcelo riešiť zmenou územného plánu, ale
nakoniec to dopadlo tak, že jeho nehnuteľnosť
odkúpilo, pretože zároveň potrebovali objekt na
jasle. Myslím si, že tie už sú naprojektované. Pri
spracúvaní dokumentácie na stavebné povolenie
sa zmenili požiadavky investora s ohľadom na
zmenu klímy a trvalú udržateľnosť. Architektúra
ostala, ale pomenili sme technológie, zdroj tepla
a spôsob vykurovania a chladenia. Stavať sa
začalo v novembri 2019, do toho prišla pandémia.
Hlavný objekt vrátane interiérov je teraz takmer
dokončený a budova je v prevádzke na základe
kolaudačného rozhodnutia. V sobášnej sieni
už prebehlo niekoľko sobášov. Z nedorobkov
chýbajú len obklady vstupného portálu a zadného vstupu pre zamestnancov. Pôvodný objekt
úradu, nová mestská knižnica, sa dokončuje tiež,
chýba len fasáda a interiéry sú vo fáze dokončovania. Čo nie je vôbec, to je verejný priestor
medzi týmito dvoma budovami, uvažovaný ako
piazzetta s vodným prvkom a výsadbou. Všetko
by sa malo dokončiť hádam v máji 2022. Kým
odrastú stromy a bude to naozaj dobre vyzerať,
uplynie podľa mňa ešte aspoň rok.
Š. P.: Aká bola spolupráca so zadávateľom
z pohľadu obojstranne novej skúsenosti s týmto
spôsobom zadávania zákazky?
I. E.: Naše vzťahy so zadávateľom boli ideálne
až bezprecedentným spôsobom. I keď po
vyhodnotení súťaže nebol bývalý primátor
nadšený víťazným návrhom. Ešte v rámci
výstavy súťažných návrhov dal usporiadať
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hlasovanie pre návštevníkov a, čo bolo zaujímavé, takisto v ňom vyhral náš návrh. Myslím
si, že na začiatku veľmi pomohlo aj to, že
sme vtedy získali dve ceny za architektúru za
Kasárne a že nás ľudia poznali z televízie. Čo
sa týka investičného zámeru, v podmienkach
súťaže bola značne poddimenzovaná suma,
čo sme deklarovali už vo svojom prvotnom
návrhu. Zo začiatku sme mali navrhnuté
najjednoduchšie technologické riešenia. Keď na
základe impulzov zvnútra potom prišli požiadavky na zmeny parametrov budovy v zmysle
udržateľnosti, výška investície výrazne stúpla.
V tejto fáze sme podrobne prehodnocovali
všetky detaily, čo by sa ešte dalo vyhodiť,
zlacniť. Od začiatku však medzi nami panovala
absolútna dôvera a všetky rokovania boli veľmi
konštruktívne. Dokonca aj keď stavbu zabrzdili
problémy s tienením suseda, boli zadávatelia
presvedčení o našom projekte a boli spokojní
s výsledkami súťaže. V rámci štúdie sme si spolu
všetko detailne prechádzali. Asi nikdy v živote
sme takú podrobnú štúdiu nerobili. Spracovali
sme aj veľa modelov. Zobrali sme vedenie
mesta na exkurziu po svojich stavbách, do
Kasární, na námestie v Prešove. Myslím si, že
sme si získali ich dôveru. V procese realizácie
sa, samozrejme, vyskytli problémy, napríklad
v koordinácii jednotlivých profesií. Náročná
bola výroba betónových prefabrikátov. Nikdy
sa nedá dopredu odhadnúť presná cena týchto
atypických prvkov. Tam boli rezervy ohľadom
projektovej prípravy. Ale spolupráca ako taká
bola výborná.
PAVOL ŠILLA: Neviem, ale možno to súvisí aj
s tým, že vo vedení mesta je v porovnaní s inými
samosprávami výsostne ženský kolektív.
Š. P.: Je to stavba z verejných zdrojov a vidieť
na nej mnoho odvahy, nepôsobí na mňa ako
nízkorozpočtová realizácia. Nič sa na nej
nepodcenilo, jej akcenty sú správne zvolené.
Považujem ju za výbornú ukážku toho, že aj
z verejných peňazí sa dá navrhnúť a zrealizovať dobrá stavba. Odvtedy sa udialo oveľa
viac dobrých súťaží a ukazuje sa, že dobre
nastavené podmienky a porota môžu vniesť do
verejnej sféry veľa architektonickej kvality a pri
správnom výbere dodávateľov a nepodcenení
istých okolností aj realizačnej kvality. Z ktorej
časti tohto procesu si mal najväčšie obavy?
I. E.: Keď sme po súťaži začali dopracúvať
projekt a prišli sme s myšlienkou akcentovať
dôležité priestory, pomohlo to, že sa neriešilo,
koľko to bude stáť. Keď sme preberali návrhy
klenieb na vizualizáciách a modeloch, prevládol
pocit, že chceme dostať niečo výnimočné,
a neriešili sa možné problémy. Realizačne to
nakoniec nebolo také komplikované. Najzložitejšie to bolo s výrobou spomínaných betónových prefabrikátov. V procese realizácie každej
stavby sa vždy vyskytnú nejaké problémy. Na
tomto mieste by som chcel vyzdvihnúť konštruktívny a profesionálny prístup realizátora.
Celkovo sme s kvalitou prác a priebežným
výsledkom veľmi spokojní.
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Š. P.: Peter Jurkovič nám to takisto hovoril
o vyhotovení sokla na bytovom dome na Dunajskej ulici, kde sa dokonca nahrádzal materiál.
I. E.: Ešte k tomu poviem, že určite je rozdiel
pracovať pre samosprávy rôzne veľkých miest.
V malom meste sa všetci poznajú, „vidia si do
hrncov“. Zažili sme normálne slušne správanie,
bez manipulovania, lobovania za príbuzných,
externého tlaku na nahrádzanie typových
výrobkov, zariaďovacích prvkov interiéru a pod.
Investor sa správal vecne a korektne, všetko si
dal vysvetliť. To je dosť výnimočný prípad.
Š. P.: Tento prístup malého mesta je chvályhodný. Kredibilitu vášho návrhu asi zvýšilo
aj hlasovanie miestnych. Mne osobne prišiel
v pozitívnom zmysle slova najviac obyčajný
a normálny. Civilnosť tohto riešenia možno
bola rozhodujúca aj v zdôvodnení nárastu
rozpočtu. Nevnímam tam architektonickú
exhibíciu na úkor iných kvalít. Všetko je
adekvátne a jednoducho zvládnuté.
I. E.: Dobre fungovali argumenty robiť riešenia
„naozaj“. Toto je „naozaj“ tehla bez zateplenia,
tu je výpočet, ktorý riešenie tepelne technicky
dokladuje. Toto je „naozaj“ betón, nie je vždy
pekný, ale je trvácny.
JAKUB KOPEC: Kromě této materiálové
stránky stavby je charakteristická už zmiňovaná přítomnost určité monumentality
vybraných prostor, svatební síně nebo
zasedací místnosti. Klenby, práce s nepřímým
světlem nebo velká nástěnná reliéfní mapa
města svědčí o potřebě přidané hodnoty nad
rámec utilitárních potřeb zadavatele.
I. E.: Zadávateľa sme presvedčili, že presne
toto potrebujú. Zasadačku sme niekoľkokrát
presúvali, kým sa ocitla v dispozícii na tomto
mieste. V súťažnom návrhu bola integrovaná
do sobášnej siene, siahala cez dve podlažia,
nemala klenbu. Princípom bolo vytvoriť určitý
nezameniteľný charakter priestorov, ktoré sú
významovo nadradené. Aby boli zaujímavé aj
po rokoch, keď sa zariadenie interiéru môže
zmeniť. Zasadačku sme zámerne postavili bez
okien so svetlíkom, aby sa úradníci sústredili
na rokovanie alebo na prezentáciu a nepozerali sa von, keď sa tam riešia vážne veci. Reliéf
prišiel ako náhradné riešenie miesto tapisérie,
nakoniec ho však z finančných dôvodov
neurobili štukatérsky, ako sme chceli. To sa
týka aj štátneho znaku a erbu Leopoldova
v sobášnej sieni.
J. K.: Jak budete řešit velký dozvuk pod klenbou
ve svatební síni?
I. E.: To je ešte v procese konzultácií s odborníkom na túto problematiku. Uvažujeme
o koberci, tapisérii alebo o reliéfe zo zvukopohltivého materiálu.

Situácia

Schémy

Priečny rez

Pôdorys 2.NP

Pozdĺžny rez

Pôdorys 1.NP

Obvodové steny sú vymurované z tehál
Porotherm 50 T Profi od spoločnosti
Wienerberger.
Tehly plnené minerálnou vatou vyhovujú požiadavke pre domy s takmer
nulovou potrebou energie aj bez dodatočného zateplenia. Na vnútorné steny
boli použité tehly Porotherm Profi
a Porotherm AKU.
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Názov

Mestský úrad Leopoldov

Adresa

Hlohovecká cesta 104/2, Leopoldov

Autori

zerozero – Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený (www.zerozero.sk)

Spolupráca

Martin Ratkoš (stavebné riešenie), Vladimír Durbák a Viliam Hrubovčák (statika)

Investor

Mesto Leopoldov

Projekt

2015 – 2018

Realizácia

2019 – 2022

Plocha riešeného územia

1 988,50 m²

Plocha verejného priestoru

1 229,37 m²

Zastavaná plocha rekonštrukcie

306,13 m²

Zastavaná plocha novostavby

428,93 m²

Úžitková plocha rekonštrukcie

266,52 m²

Úžitková plocha novostavby

845,67 m²
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Sadovsky
& Architects
Dom Kep,
Kambodža

FOTO: ARCHÍV AUTOROV

„Fascinuje ma jednoduchosť celej stavby. Ľudia si dom už nejako
obsadia a príroda doň nejako vojde, exteriér s interiérom sa akoby
zlejú. Za normálnych okolností takto vyzerajúca tvrdá vec, skoro
kontajnerový dom odliaty z jedného materiálu, sa zrazu úplne bez
problémov stane harmonickou súčasťou mäkkého prostredia. Až
neviem, či dom obsadil prostredie alebo prostredie obsadilo dom.“
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OLIVER SADOVSKÝ: Zadanie na tento dom sme dostali od rodiny,
ktorá dlhodobo žije v Kambodži. Dom sa nachádza v Kepe, čo je
relatívne ospalé mestečko v juhozápadnom cípe krajiny, v kontakte
s morom. Samotný pozemok leží na okraji džungle, vo zvlnenej
husto zazelenenej oblasti asi dva kilometre od pobrežia. Prvýkrát
sme navrhovali bez toho, aby sme mohli navštíviť pozemok, a pracovali sme naozaj len s veľmi obmedzenými informáciami a znalosťami o danom mieste. V podstate sme mali len dve fotky a skicu
pozemku od investora. Snažili sme sa aspoň trochu naštudovať
niečo z kambodžskej stavebnej kultúry a našli sme typický drevený
dom na koloch. Tie pragmaticky držia dom vyššie nad terénom,
kde okrem povodní z monzúnových dažďov číha aj nebezpečenstvo v podobe rôznych hlodavcov a hmyzu. Náš prvý koncept
domu bol postavený na týchto princípoch a bol prevažne z dreva
a ocele. Ukázalo sa však, že tieto materiály sú v dnešnej dobe úplne
nevhodné. Drevo je veľmi drahé a oceľ veľmi zle odoláva silným
morským vetrom, koroduje. Preto sme museli celý koncept zmeniť.
Kep má celkom zaujímavú históriu v 20. storočí. V 50. a 60. rokoch
zažil krátky rozmach, keď z neho chceli urobiť akési Saint-Tropez Kambodže. A počas tohto obdobia tam vznikli veľmi pekné
modernistické vily. Boli tam aktívni architekti, ktorí študovali
vo Francúzsku, medzi inými aj slávny miestny architekt Vann
Molyvann. Túto krátku etapu ukončilo prevzatie moci Červenými
Kmérmi, nasledujúca genocída a úplný rozklad celej krajiny.
Jediné, čo sa z tohto obdobia zachovalo, sú betónové ruiny týchto
víl. Týmto pátraním sme sa dostali k tomu, že betón je materiál,
ktorý absolútne spĺňa naše požiadavky, je dostatočne robustný
a odolný proti vplyvom podnebia a zároveň s ním vedia celkom
dobre pracovať aj lokálni ľudia.
A tak sme prerobili koncept na betónový átriový dom. Džungľa,
teda miestna príroda, má v Kambodži naozaj úplne inú dynamiku
a silu, než sme zvyknutí. Chceli sme vytvoriť jasnú hranicu medzi
domom a prírodou. Rozhodli sme sa, že vyčistíme časť pozemku,
postavíme átriový dom, džungľa sa znovu akoby pritisne k nemu
a átrium ostane chráneným priestorom. Dom má jednoduchý
štvorcový pôdorys, pričom sme niektoré hmoty vytiahli hore a tak
vznikli prekryté exteriéry pod nimi, ktoré sú organicky pričlenené
k domu. V tomto podnebnom pásme hranica interiéru a exteriéru
akoby neexistuje. Ak je exteriér prekrytý, môže sa využívať v podstate rovnako ako interiér. Tak vznikli priestory vstupu do bazéna,
veľkej jedálne, vstupu do átria pod vežou, kde sme pretiahli hmotu
ešte o jedno poschodie vyššie a dosiahli tak aj možnosť výhľadu na
krajinu. Aktívny život v dome sa odohráva na úrovni terénu, spálne
sú umiestnené v samostatných kubusoch o poschodie vyššie
a medzi izbami sa prechádza v exteriéri.
Prvýkrát sme robili dom niekde, kde nemáme na stavbu žiaden
dosah. Na jednej strane to bolo veľmi oslobodzujúce, namiesto
urputnej snahy mať všetko pod kontrolou sme sa museli absolútne
spoľahnúť na remeselnú zručnosť lokálnych majstrov. Tomu sme
museli prispôsobiť aj dokumentáciu, dom je vo svojej podstate
extrémne jednoduchý a realizačný projekt mal podobu okótovanej
štúdie. Celá architektúra sa zredukovala iba na najzákladnejšie
prvky, steny, priestory a otvory. Potom už sa pridajú len výplne
otvorov a je to hotové. Vďaka miestnej klíme netreba riešiť žiadne
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skladby, detaily, izolácie a pod. Odpadli dilemy s výberom materiálov a prvkov, pracovalo sa prevažne len s lokálnymi materiálmi
a dodávateľmi. Autorský dozor prebiehal online, klient nám len
posielal fotky. Väčšinou sme ani nemali žiadne pripomienky, aj
keď niečo urobili inak ako v dokumentácii, bolo to akceptovateľné
a aspoň to malo lokálne čaro. Napríklad strom uprostred átria
pôvodne nemal byť, no niekde na pozemku našli 120-ročný, ktorý
mi zrazu poslali, že ho tam presadili. Hovoril som si, že nemá šancu
sa uchytiť, no kým dom dostavali, strom priestor úplne vyplnil
a dnes už presahuje aj zábradlie. Takže nakoniec džungľa prenikla aj
dnu a kompletne prerástla dom zo všetkých strán.
JAKUB KOPEC: V některých klimatických podmínkách stačí k dotažení projektu jen architektonická studie. Bavíme se tu o udržitelnosti, ta má však v jiných kontextech zcela jiné významy.
ŠTEVO POLAKOVIČ: Fascinuje ma práve tá jednoduchosť. Ľudia si
dom už nejako obsadia a príroda doň nejako vojde, exteriér s interiérom sa akoby zlejú. Za normálnych okolností takto vyzerajúca
tvrdá vec, skoro kontajnerový dom odliaty z jedného materiálu, sa
zrazu úplne bez problémov stane harmonickou súčasťou mäkkého
prostredia. Až neviem, či dom obsadil prostredie alebo prostredie
obsadilo dom. Do karát tam hrajú veci, na ktoré tu absolútne nie
sme zvyknutí. Nemusel si robiť chodby, strecha sa stala zároveň
komunikáciou, cestou hore nad koruny stromov…
O. S.: Niekedy si aj hovorím, či sme dostatočne využili možnosti,
že nás takmer nič nelimitovalo, detaily, zložitosti, prevádzka… Je
to naozaj až také neotesané, ale musím povedať, že keď som dom
navštívil osobne, bol to fantastický pocit. Mali sme šťastie, že to
celé nejako fungovalo. Od proporcií jednotlivých priestorov až
po to, že aj napriek všadeprítomného betónu dom pôsobí útulne.
Veľkú zásluhu na tom majú aj majitelia, ktorí zariadili celý dom
kombináciou nových kusov a starožitného kmérskeho nábytku.
Š. P.: Oceňujem tú ľahkosť a zmierenie s výsledkom, ktoré
v dnešnej komplikovanej stavebnej realite Slovenska veľmi chýba.
Tu sa všetko dlho a zložito vybavuje, tendruje a stavia, treba sa
o všetkom vadiť, o všetko biť a rozvádzať to do detailov, nahrádzať materiály a stále do toho vstupovať. Tento moment alebo
tento druh architektonického zážitku vám veľmi závidím. Je veľmi
málo príležitostí a nie vždy máme to šťastie dopracovať sa k nim.
S investorom, ktorý ti verí, a pri takejto stavebnej realite. Akokoľvek
to vyzerá prosto, výsledok je excelentný… Asi neexistuje architekt,
ktorý by takúto prácu nerád robil.
J. K.: Dá se něco z tohoto přístupu aplikovat i na Slovensku?
O. S.: V podstate veľmi málo vecí z toho je prenosných, neviem…
Tento dom by vyzeral v našich podmienkach úplne inak, takže by
to už nebol tento dom. Tento projekt je v rámci našej praxe úplná
anomália. Sme zvyknutí, že architektúra musí trochu bolieť, že
trochu utrpenia na rôznych frontoch k tomu procesu patrí. Dom
KEP je však pre mňa koncentrovanou radosťou z našej práce,
koncentrovaním iba pozitívnych a príjemných vecí. Je to čistá radosť
z architektúry a priestoru.
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Šépka
architekti
Dom v oceľovom
korzete, Praha-Suchdol

FOTO: ALEŠ JUNGMANN

„Časť nosnej konštrukcie Domu v korzete je prenesená na obvod, ktorý
nie je len kulisa, ale aj nosič porastu. V našich pomeroch ide o pomerne
odvážne riešenie, zároveň v peknej proporcii, mierke a výške. Pomerne
neskoro som si uvedomil, že je to rekonštrukcia, lebo zvonku práve vďaka
oplášteniu vyzerá ako nový dom. A to je veľké šťastie.“
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ŠTEVO POLAKOVIČ: Všimol som si, že
realizačné obdobia tvojich projektov sú
nekonečné dlhé. Prečo?
JAN ŠÉPKA: Taky mě to překvapuje, ale
u všech mých prací tomu tak nějak je. Třeba
vila Hermína se celkově dělala devět let, Dům
v korzetu taky devět let, Dům s klenbami
už se dělá jedenáct let, Prolínání, které
se staví, už trvá sedm let a bude ještě rok
dva trvat. Všechny projekty provází velmi
těžké schvalování, protože jsou asi nějakým
způsobem nestandardní. U vily Hermíny
trvalo dva roky, než jsme dostali souhlas od
CHKO, resp. ministerstva. Dům s klenbami
získal stavební povolení po pěti letech kvůli
odvoláním souseda i rok a půl dlouhému
jednání s památkáři. A je to i případ Domu
v korzetu, který je prvním domem v městské
části Praha-Suchdol, který pracuje s částí
původní stavby a poměrně výrazně k ní přidává
novou vrstvu. Po představení projektu byla
první reakce úředníků: „Centre Pompidou
jsme tu ještě neměli.“ To jsou tedy úvodní
těžkosti, a potom samozřejmě ani samotná

realizace není snadná. Veškerou prováděcí
dokumentaci si kreslím sám s týmem z kanceláře, dozoruji stavbu a chci ji mít precizně
udělanou. A to trvá dlouho. Pro představu,
u Domu s klenbami jsme po roce a půl vyhodili
stavební firmu, protože ani mně, ani investorovi se nelíbily její výsledky; všechno jsme
nechali zbourat a začali znova. A to jsme měli
postavené celé přízemí. To stejné se opakuje
i u jiných projektů, ne že bychom vyhazovali
stavební firmy, ale řada věcí se předělává,
bourá, aby dům, kromě toho, že má jasný
koncept, byl i ve všech detailech dotažený
tak, jak chci. Prostě bez kompromisu. Úroveň
stavební a řemeslné práce dnes není příliš
vysoká. Samozřejmě to také vyžaduje velké
odhodlání ze strany klienta, což je největším
úskalím. Třeba u Domu s klenbami klient po
šesti letech ztratil elán a prodal celý projekt
i s pozemkem jinému, takže jej teď dělám pět
let s jiným investorem. Stavebnictví se dnes
potýká s celou řadou aspektů, jak byrokratických, tak kvalitativních. Pokud tedy chceme
realizovat nestandardní dům a vyžadujeme
určitou kvalitu, tak to zákonitě dlouho trvá.

Š. P.: Hoci sa celý proces takto vlečie, výsledok
architektonickou kvalitou vyzerá ako súčasný
návrh, nie starý projekt, a to je výnimočné. Platí
to aj pre Dom v korzete.
J. Š.: Mnohokrát jsem dostal otázku, jestli
nemám v průběhu tak dlouhé doby tendence
projekt měnit. Při úvodním vymýšlení si dělám
několik variant a poměrně dlouho téma
probíráme i s klienty. Třeba k Domu v korzetu
jsem vytvořil během roku a půl přes 130 zcela
odlišných variant, než jsme se s klienty shodli
na té realizované. U navrhování mi jde právě
o to, abychom se úplně shodli a šli jsme stejnou
cestou. To znamená, že i klienti si za projektem
budou stát, což je velmi náročné, ale pro mě
je to naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy vznikne
nějaká obava, rozpor, tak danou variantu
vyhodím a začnu znovu. Tak jsme se scházeli
pravidelně každý měsíc, kdy jsem přinesl pět
deset nových variant a znova a znova jsme
se o nich bavili, než jsme dospěli k ideálnímu
konceptu, který vyhovuje oběma manželům.
Velmi často totiž mají muž a žena rozdílné
nároky a představy. V tomto případě
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se jednalo o mé dlouholeté přátele. On je
hodně racionální, zatímco ona je velmi emotivní, líbila se jí původní stavba s mansardovou
střechou z 20. let, která byla zároveň nepoužitelná z hlediska uživatelských nároků, statiky,
tepelné techniky apod. Šlo o to skloubit tyto
rozdílné představy, být mediátorem manželské
dvojice, abychom se dostali k nějakému cíli.
Rodina potřebovala mít pro své čtyři děti místo
a do původní stavby se už nevešli, ale zároveň
ji nechtěli opouštět. To vedlo k razantnímu
uvažování o novém komfortu domu. Vymýšlení
trvá vždycky dlouho, ale když se najde řešení,
za nímž si stojíme spolu s klienty, tak už nikdo
nemá tendenci z toho odbočovat a sledujeme,
aby i detaily reagovaly na celkový koncept.
Š. P.: Časť nosnej konštrukcie Domu v korzete
je prenesená na obvod, ktorý nie je len kulisa,
ale aj nosič porastu. V našich pomeroch
ide o pomerne odvážne riešenie, zároveň
v peknej proporcii, mierke a výške. Pomerne
neskoro som si uvedomil, že je to rekonštrukcia, lebo zvonku práve vďaka oplášteniu
vyzerá ako nový dom.
J. Š.: Poměrně úzce jsme spolupracovali se
statikem. Chtěl jsem, aby konstrukce, která je
přenesena na venkovní stranu, kde se udělal
nový základový pas kolem celého domu,
byla co nejsubtilnější a zároveň unesla vrchní
část. Hledal jsem řešení, které by se dalo
dobře vyrobit v dílně, opakující se prvky, které
jsou svařené jenom z L-profilů 55 mm a síle
5 mm, ale díky jejich zmnožení dokáží přenést potřebnou sílu. Z L-profilů je vytvořena
krabice, modul o rozměru 1260 mm, který
dokázal beze zbytku obepnout všechny strany
domu bez zastínění stávajících otvorů. Přízemí
totiž zůstalo beze změn. Zároveň v něm
i během části doby výstavby bydlela rodina
zadavatelů se čtyřmi dětmi.
Š. P.: Zároveň sa mi zdala vzácna ekvilibristika
okolo stavebnej fyziky, ktorá v projekte asi
nehrala malú rolu. Mám na mysli prenos
oceľovej konštrukcie dovnútra bodovými
úchytmi cez zateplenie.
J. Š.: Ano, z hlediska tepelně technických
a dalších norem jsem trochu odpůrcem

předepsaného přístupu. V místě kotev v betonové desce jsou všude tepelné mosty. Dům je
obývaný čtyři roky a žádná kondenzace vody
se na něm neobjevuje. Myslím, že někdy až
příliš dogmaticky hledíme jenom na pravidla
a normy, děláme pasivní domy apod. Připadá mi
to přehnané. U staveb, které navrhuji, se snažím
u těchto otázek přemýšlet selským rozumem.
Možná, že za vše hovoří náklady na energie,
které jsou oproti původní stavbě na čtvrtině.
Š. P.: Tento typ odvahy som niekoľkokrát
aplikoval na stavbách, ktoré som robil pre seba,
keď mi bola štíhlosť konštrukcie prednejšia než
splnenie noriem, balkóny ochladzujú stropy
a pod. Bolo to moje rozhodnutie na mojej
stavbe. S týmto, samozrejme, musí klient súhlasiť a musí vedieť o možnom riziku. Ak sa takto
zlepšila tepelná pohoda, projekt za to asi stál.
J. Š.: Klient bedlivě kontroloval prováděcí dokumentaci, i o tomto úskalí jsme se bavili. Je velmi
pregnantní technik a dělá si záznamy energetických nákladů. Vnímal to jako velmi malou
daň za vytvořené metry čtvereční a komfort
podle jejich představ. Asi tu narážíme na dnešní
celkovou předimenzovanost norem a předpisů,
které musí architekt a projektant splnit. Dnes
se dostáváme do situace, že si některé normy
mezi sebou odporují, a je otázka, kam to půjde
dál. Navíc všechny normy se neustále zpřísňují,
narůstá byrokratizace, papírování. Vnímám
to jako záhubu architektury. Standardní
projekt dnešní doby splňuje všechny normy,
má dostatek polystyrenu, plastová okna…
a já si kladu otázku, je to vůbec dobře? Je to
ekologicky šetrný dům? Normy a legislativa
neumí posuzovat stavby z globálnějšího
pohledu. Odkud se dováží materiály? Kolik
jaké energie je potřebné na jejich výrobu? To
jsou informace, které se do normy možná ani
nedají zakomponovat. Místo toho řešíme čísla,
hodnocení. Proto beru normy s nadhledem.
Š. P.: S tým súhlasím. Prekvapila by nás uhlíková
stopa rodinného domu, nieto veľkej stavby.
J. Š.: Normy asi nepředěláme, ale bylo by
dobré, kdyby se někdo na úřadu zamyslel,
zda nelze vytvořit alternativní cestu k té
stávající. Rád bych se ještě vrátil k jedné věci

Názov

Dom v oceľovom korzete

Adresa

Osvobození 442/22, Praha-Suchdol

Autor

Šépka architekti – Jan Šépka (www.sepka-architekti.cz)

Spolupráca

Jan Kolář

Investor

Rodina Královcov

Projekt

2010 – 2014

Realizácia

2015 – 2019

Pozemok

708 m²

Zastavaná plocha

188 m³

Podlahová plocha

192 m²

Strešná terasa

146 m²

Obstavaný priestor

1 410 m³
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u Domu v korzetu, která mě bavila. Všechny
obyvatele domu jsem chtěl zapojit do procesu
navrhování. Přizval jsem kolegyni z UMPRUM,
textilní návrhářku Jitku Škopovou, aby navrhla
do každého pokoje závěs jako výtvarný prvek.
Vytvořila opakující se vzor, který dostal na
přání každého z obyvatel jinou barvu. Holky si
vybraly růžovou, kluci zelenomodrou… Je to
zase moment, který rodiče i děti více vtáhnul
do vnímání navrhování domu, podílení se na
něm. Zároveň se rodina trošku bála betonových
tvárnic, pohledového betonu, ocelových prvků.
Když vymýšlím koncept, tak mi jde o celkovou
vizi interiéru a exteriéru. Chtěl jsem tedy, aby
byl dům zevnitř i zvenku udělán pravdivě, koherentně. A právě závěsy a také nábytek z březové překližky mu dodávají určitou lidskost.
Š. P.: Tá spoluúčasť je veľmi podstatná. Už
predstava pred vznikom domu, to, že sa o ňom
môžem rozhodnúť a viem fungovať aj vlastnou
hlavou a pocitom, tomu dodáva istý typ originality a veľmi osobného zážitku.
JAKUB KOPEC: Tak jako byl Dům v korzetu
obýván během stavby, proběhla i úvaha o jeho
možných adaptacích v průběhu času?
J. Š.: Určitě. Po několika letech je dnes dům
celkem pěkně zarostlý a tato zelená proměna
tu bude stále. Stavební proměna je určitě také
možná. S klienty jsme kamarádi, navštěvujeme
se, záležitosti domu spolu dále probíráme
a konzultujeme. Obrací se na mě s dotazy,
jak udělat kůlnu, sklad…, aby navazovaly na
původní koncept. Další možnosti se otvírají na
střešní terase, která je vcelku velká. Říkali jsme
si, že by tam mohla být třeba letní kuchyně.
Střešní zahradu víc využívají děti, které se tam
separují, zatímco spodní zahradu využívají
rodiče, protože je pohodlněji přístupná. Takže
už teď dům žije vlastním životem. Až děti
budou dále dospívat, asi přijdou další nároky.
Dům není socha, která je neměnná. Naopak
život v domě a jeho otisk na něm je tou
správnou cestou, která mě přesvědčuje, že ho
obyvatelé přijali za svůj.

Mjölk
architekti
Vyhliadka
Špička,
Tanvald

FOTO: BOYSPLAYNICE

„Na tejto rozhľadni sa mi páči, že to rozhľadňa nie je. Nie je to veža, je to
element v krajine. Princíp spodnej a hornej platformy mi dáva kus zážitku
na každej z nich. Pekný je ten moment reflexného povrchu na spodnej
časti hornej platformy, ktorým zažívaš z nižšej nivelety zdeformovaný odraz
miesta. Stavba odráža aj sama seba.“
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Pohľady

Pôdorysy

Konštrukcia

ŠTEVO POLAKOVIČ: Výhliadka je na mieste, ktoré by som
vôbec netipoval na rozhľadňu, a ani nie je ako rozhľadňa
urobená. Taká rozhľadňa-nerozhľadňa. Nie je to veža, je to
element v krajine. Aj preto som sa pre ňu veľmi nadchol.
Videli sme veľa vecí, ktoré máte teraz rozbehnuté, a toto
ma oslovilo úplne najviac. Je to také zvieratko v krajine.
JAN VONDRÁK: Tak to máme často, protože nám je
ochranáři zkracují, a pak vznikne místo rozhledny
spíše nějaký objekt.
Š. P.: Je to objekt, ktorý absolútne reaguje na miesto. Je
zakotvený do kameňov, ktoré tam sú. Je zrejmé, ako ste
miesto prečítali a ako ste naň nadviazali. Práve to sa mi
na tom veľmi páči. Mám rád vaše rozhľadne, máte ich
veľa, my sme nerobili ešte ani jednu. Ako ste sa k projektu
dostali, ako sa odohral?
J. V.: Rozhledny máme v krvi. Když jsme založili kancelář,
neměli jsme co dělat. Tak jsme nakreslili první rozhlednu
a začali jsme jezdit po obcích, jestli by ji někdo nechtěl.
A první nebo druhý starosta řekl: „Jo jo, to se nám líbí,
takovej…, to si tady postavíme.“ Tak jsme postavili první
rozhlednu. Zjistili jsme, že je jednoduché si takto dojít pro
práci. Tenkrát se rozjížděl program česko-polské hraniční
stezky, na který byla navázána právě projekční činnost
rozhleden, stezek a všeho možného. Nakonec program
sice příliš nevyšel, ale něco se postavilo. Konkrétně čtyři
rozhledny, což je i tak skvělé. Vlastně jsme k tomu přišli
jako slepí k houslím. Vytipovali jsme si kopec, který se
nám líbil, potom jsme se ozvali příslušnému městu nebo
vesnici, jestli by na něm něco nechtěli. A většinou se to
povedlo. Sami jsme byli překvapení, jak to fungovalo.
Rozhleden máme nakreslených asi dvanáct, z toho je pět
postavených a tři čekají na financování.
Š. P.: To budeme musieť skúsiť aj my. (Smiech.)
JAKUB KOPEC: Takže je to takový aktivistický
přístup svého druhu.
J. V.: Trochu vlastně ano. Pak jsme dělali nějaké soutěže
na rozhledny, z toho taky něco vyšlo, ale 90 % všech
projektů vzniklo tak, že jsme si pro ně došli.
Š. P.: To je presne to, na čo my už nemáme…
J. V.: My už vlastně taky ne. Většina z nich vznikla před
deseti lety, jsou to staré návrhy. V tom je šokující, když
nám v současnosti zavolá nějaký starosta a říká: „Hele,
tak to tedy postavíme.“ A my ho brzdíme s tím, že se na
návrh budeme ještě muset znovu podívat. Člověk má
obavy, co před deseti lety vlastně nakreslil.
Š. P.: Keď sa povie rozhľadňa, myslí sa tým veža, z ktorej
niečo vidíš. V tom sa mi páčila rozhľadňa na Devínskej

Názov

Vyhlídka Špička

Adresa

Malý Špičák, Tanvald, Česká republika

Autori

Mjölk architekti – Jan Vondrák, Jan Mach (www.mjolk.cz)

Spolupráca

Pavlína Mullerová, Michal Hejzlar (projekce), Jakub Souček (statika)

Investor

Mesto Tanvald

Projekt

2016

Realizácia

2020

Zastavaná plocha

14,5 m²

Užitná plocha

14 m³

Stavebné náklady

4 000 000 Kč
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Kobyle. To, keď sa vytvoria rôzne nivelety a z každej niečo
vidíš, niekde viac, niekde menej. To sa mi páči aj na tej
vašej. Princíp spodnej a hornej platformy mi dáva kus
zážitku na každej z nich.
J. V.: To téma vylézání je hrozně zajímavé, zážitek
návštěvníka při vylézání, čas při něm strávený, o tom
je naše architektura.
Š. P.: Veľmi pekný je ten moment reflexného povrchu na
spodnej časti platformy, ktorým zažívaš z nižšej nivelety
zdeformovaný odraz miesta. Stavba odráža aj sama seba.
J. V.: Celé břicho objektu je dělané z laminátu na ocelové
konstrukci. Původně mělo být z leštěného nerezu, ale
to bylo příliš drahé a nedostupné v našich podmínkách.
Takže jsme nakonec udělali ústupek a použili zrcadlovou
fólii na tuning aut. Laminát má souvislost i s tím, že
vyhlídka je v lokalitě původní bobové dráhy. Na to ostatně
navazují i fotky od BoysPlayNice s bobistou.
J. K.: Když jste dělali v kraji tolik rozhleden, nemáte
i kritickou odezvu, že příliš vstupujete do zdejší krajiny
a měníte její charakter?
J. V.: Vždy to vyvolá i určitou kritickou reakci. Zároveň
jsme se dostali do situace, že s ochranáři spolupracujeme
a vybíráme místa tak, abychom odváděli návštěvníky
z těch nejcennějších lokalit do těch méně exponovaných.
Lidi přijedou do Rokytnice a nejdou na hřebeny Krkonoš,
ale vydají se úplně někam jinam, a tím pádem se horám
odlehčuje. Určitá konfrontace s ochranáři samozřejmě je,
ale už to není tak výrazné jako zpočátku. Fakt je, že nejvíc
protestují lidé, kteří na to místo chodili předtím za klidem,
a najednou je tam spousta návštěvníků. Pro odlehčení,
reakce lidí bývají i humorné. BoysPlayNice na objekty
umisťovali mikrofony, které zaznamenávaly i ohlasy
návštěvníků. „No docela dobrý, je to tady pěkný, ale není
nic vidět, do… taková mlha.“
J. K.: Jak v takových podmínkách probíhala stavba?
J. V.: Původně tam měl snad letět vrtulník, nakonec se to
zvládlo i bez něj, čímž se realizace celkově dost zlevnila.
Tím, že se jedná o celkem urbánní prostředí, kousek nad
Tanvaldem, vedou sem přístupové cesty a zvládlo se to
s jeřáby. Je to bývalé průmyslové údolí na cestě z Liberce
do Krkonoš. Bývaly v něm textilky a sklárny, teď už zde
průmysl vůbec není a lokalita je poněkud zanedbaná.
V Jizerských horách jsou podobné vrcholky s žulovými
balvany celkem běžné. Dříve tady bylo mnoho takových
vyhlídek, vymezených na kamenech jen nějakým zábradlím, plůtkem. I na těchto kamenech byla dříve označena
vyhlídka v tomto smyslu, my jsme ji jen nadstavili.

NOMINÁCIE NA
CENU ARCH 2022
Ocenenie sa od roku 1998 udeľuje každoročne architektonickému
dielu, ktoré medzinárodná porota uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu.
Medzinárodná porota v zložení Mária Topolčanská, Szymon Rozwałka,
David Neuhäusl, Szabolcs Molnár a Michal Janák v spolupráci s redakčnou radou časopisu ARCH vybrali 9 nominácií na cenu ARCH 2022
spomedzi 45 realizácií publikovaných v časopise ARCH medzi rokmi
2020 – 2021. Medzi ocenenými realizáciami sa nachádzajú rodinné
domy i väčšie polyfunkčné objekty. Redakcia časopisu ARCH chce
oceniť kvalitnú architektúru a tiež v týchto ťažkých časoch odmietnuť
vojenské násilie a vyjadriť solidaritu a podporu Národnej únii architektov Ukrajiny a ukrajinským architektkám a architektom.
Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2022 sa uskutoční 28. apríla
v priestoroch Galérie mesta Bratislavy.

62

CENA ARCH

Názov
Investor
Autori
Projekt
Realizácia
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Obstavaný priestor
Foto

Bytový dom, Račianska 20, Bratislava
Lofty s. r. o.
Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Matej Honč,
Barbara Šranková-Borščová
2015 – 2017
2017 – 2019
1 510,2 m2
388,7 m2
cca 3 000 m2
11 745 m3
archív autorov

Bytový dom na Račianskej ulici je rekonštrukciou a nadstavbou pôvodného
domu s bytmi pre zamestnancov susednej tlačiarne Svornosť. V pôvodnom
dome sa nachádzali len malometrážne byty, ktoré boli preusporiadané na nový
pestrý mix bytov. Nový raster okien vizuálne spojil pôvodný dom s nadstravbou
do jedného objemu. V dvorovej časti sme doplnili dlhé, priebežné loggie. Na
najvyššom podlaží sú dva veľké byty s rekreačnými patiami. Nový výťah a úpravy
v spodnej hale umožnii bezbariérový prístup zo strany ulice. Dom je prvou
etapou pripravovanej rekonštrukcie areálu bývalých tlačiarní Svornosť, ktoré
sa premenia na objekt s loftovými bytmi.

Názov
Autor
Spolupráca
Záhradná architektúra
Statika
Projekt
Realizácia
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Obstavaný priestor
Foto

Dom V, Bratislava-Vajnory
Martin Skoček
Lucia Uhnáková, Marián Krajči
LABAK
Jánoš Kállay
2016 – 2017
2017 – 2019
609 m2
183 m2
156 m2
1 027 m3
Matej Hakár

Dom svojou líniovou hmotou a priečelím nadväzuje na tradičnú vidiecku
zástavbu okrajovej časti Bratislavy. Postavený je na mieste pôvodného rozobraného domu, z pôvodného priznaného režného muriva, ktoré tvorí aj jeho
hlavnú interiérovú charakteristiku. Samotné členenie domu je inšpirované
trojdielnym slovenským domom kde centrálnym priestorom sa stáva „pitvor”
orientovaný do záhrady, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výrazným
konštrukčným prvkom je aj tvarovanie krovu, ktoré umožňuje prístup východného svetla pomocou svetlíkov tak, aby nenarúšal pohľadovú kontinuálnu plochu strechy zo záhrady.

Názov
Autori
Projekt
Realizácia
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Foto

Letný dom, Bratislava-Vajnory
Totalstudio – Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík
2017
2017 – 2020
1 317 m2
100 m2
81 m2 + 50 m2 terasa
Eva Benková

Letný dom vo Vajnoroch je domom, ktorý by chcel splynúť s veľkou záhradou a
stať sa jej súčasťou. Formálne odkazuje k dočasným prázdninovým konceptom
bývania ako karavan, alebo stan a tiež na tradičné Vajnorské stavanie. Výsledkom je kompozícia troch domov, ktoré tvoria jeden dom. Nočný dom, denný
dom a záhradný dom.
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Názov
Adresa
Investor
Autori
Spolupráca
Projekt
Realizácia
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Stavebné náklady
Foto

The Corner – polyfunkčný dom
Námestie 1. mája, Bratislava
Vodohospodárske stavby Malacky, a. s.
Martin II. Kusý, Pavol Paňák, Mária Michalič-Kusá
Richard Kereškényi, Július Vass, Beáta Paňáková
2003 – 2016
2016 – 2019
550 m2
4 511 m2
5 800 000 €
Tomáš Manina

Snahou autorov bolo postaviť mestský panský dom v strede hlavného mesta –
svojou identitou, tektonikou, materialitou a detailom. Od začiatku sme si stanovili ako princíp – urobiť budovu s 3 tvárami. Dosiahli sme to plasticitou fasády. Z
jednej strany pôsobí ako kamenná plastická stena a z druhej ako stena s otvormi
a z frontálneho pohľadu ako raster otvorov. Jednoduchá šikmina okenného
ostenia, ako reakcia na zalomenie cesty. Je paradoxné, že napriek kamennému
pôsobeniu budovy je táto vlastne vyskladaná zo síce masívnych, ale okenných
otvorov. Tie oddeľuje titerná horizontála betónového prefabrikátu. Od začiatku
sme kládli veľký dôraz na detail, materialitu a logiku fasády.

Názov
Investor
Autori
Spolupráca
Projekt
Realizácia
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Foto

Polyfunkčný dom, Konventná ulica 9, Bratislava
Konventná, a. s., Bratislava
Martin Kusý II., Pavol Paňák, Martin Kusý III.
Richard Kereškényi, Július Vass
2011 – 2016
2017 – 2020
725 m2
5 025 m2
Tomáš Manina

Kľúčovou architektonickou otázkou návrhu objektu bola voľba takých postupov,
ktoré reagujú na historický kontext miesta a zároveň jednoznačne identifikujú túto architektúru ako dnešnú, súčasnú. Okolitú historickú architektúru
charakteristickú bohatým reliéfnym klasicistným zdobením sa návrh pokúša
interpretovať súčasným architektonickým vokabulárom, ktorý abstrahuje vertikálne (smerom na hor) a horizontálne (smerom k susedovi z 20 teho storočia).
Rovnako použité materiály, ušlachtilé omietky, drevo.... prezentujú jednak
celistvosť vlastného objemu a vzťah s okolím. Architektúra dvornej strany je v
detaile prostejšia, tak ako u susedov, dôraz je kladený na drobnejšie proporcie,
zeleň na terasách a strechách a svetlotechnické podmienky, ktorých dopad je
zrejmý hlavne z uličnej strany.

Názov
Autori
Spolupráca
Projekt
Realizácia
Plocha pozemku
Zastavaná plocha
Užitná plocha
Obstavaný priestor
Foto

Súkromná základná škola Guliver, Banská Štiavnica
Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Michaela Žáková, Viktória Szabóová, Filip Krump
2016
2021
17 892,4 m2
1 747,6 m2
4 786,5 m2
27 584 m3
Tomáš Manina

Zložitý priemyselný areál na okraji mesta premenený na obrovské športovisko
s jednoduchou blokovou stavbou školy, ktorá vsádza na proporčnosť objemov
a čistý detail. Benefit kontaktu s exteriérom a forma tienenia presklenej fasády
vytvárajúca hlavný vizuálny zážitok nielen cez deň, ale aj v noci keď sa farebné
vnútro školy ukáže verejnosti. Klastre ako unifikované plošné jednotky pokrývajúce potrebu vzdelávacieho procesu a prestávkových aktivít 40-60 žiakov, vzájomne výškovo posunuté o polovicu podlažia a pospájané ramenami pobytového
schodiska. Minimalistická telocvičňa s kontaktom na školský dvor posadená na
betónovú halu plaveckého bazéna, to všetko zložito napojené na školu...
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Názov
Autori
Spolupráca
Investor
Projekt
Realizácia
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Obstavaný priestor
Stavebné náklady
Foto

Hrad Uhrovec, obnova hospodárskej budovy
ô – Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny
Miroslav Matejka, Peter Horanský, Filip Jaššo,
Peter Nižňanský, Obnova, s. r. o.
O.z. Hrad Uhrovec
2012 – 2017
2018 – 2020
84 m2
165,15 m2
1 010 m3
342 042 €
Peter Čintalan

Hrad Uhrovec ležiaci vysoko v Strážovských vrchoch a ukrytý mimo všetkých
obchodných ciest, je dodnes najzachovalejšou hradnou ruinou na Slovensku.
Komplexná obnova neskororenesančnej Hospodárskej budovy na dolnom
nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové
kritériá pamiatkovej obnovy v našom regióne. Trojpodlažný objekt so zmiešanou funkciou slúži ako výstavný priestor so spoločenskou miestnosťou
a ubytovacími kapacitami pre návštevníkov, ako aj ľudí podieľajúcich sa na
ďalšej systematickej obnove. Tradičné stavebné materiály, klasické remeselné
postupy a množstvo detailov, ktoré sa zdali byť stratené, opäť vnášajú život
opustenému komplexu.

Názov
Autori
Spolupráca
Krajinná architektúra
Sochárske riešenie
Výtvarné diela
Investor
Projekt
Realizácia
Podlahová plocha
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Obstavaný priestor
Foto

Bytové domy Kamence, Kysucké Nové Mesto
SLLA – Miriam Lišková, Michal Sulo
SLLA – Jana Nagyová, Boris Rusiňák,
Viktória Sabadošová
Ateliér Divo – Ján Augustín, Iveta Augustínová
Pavlína Sceranková, Dušan Zahoranský, Rom Kostrica
Ivica Markovičová, Marek Ormandík, Oto Hudec,
Mišo Ormos, Veronika Cvinčeková
Istrofinal, a.s.
2018 – 2019
2019 – 2020
7 346 m2
1 040 m2
6 703 m2
22 037 m3
SLLA

Tri bytové domy sú prvou etapou pripravovanej obytnej zóny na rozhraní existujúceho mesta, sídliska, rodinných domov, centra mesta a biokoridoru rieky.
Masterplan vychádza z predpokladu postupnej realizácie jednotlivých etáp ako
samostatných projektov organizovaných do pásov vymedzených ulicami so
vstupmi, spoločnými priestormi, vybavenosťou a parkovaním na povrchu zohľadňujúcim ekonomické možnosti regiónu. Zelené koridory sú súčasťou každého
pásu, prepájajú nábrežie s existujúcou časťou mesta, aby nová zástavba nebola
bariérou medzi mestom a riekou, ale spájajúcim elementom.

Názov
Autori
Spolupráca
Projekt
Realizácia
Pozemok
Zastavaná plocha
Úžitková plocha
Foto

Dom 10plošín, Bratislava-Jarovce
N/A – Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Maroš Greš
2012 – 2014
2014 – 2021
643 m2
156 m2
173 m2
Leontína Berková

Priestor vo vnútri domu je pokračovaním, či preklopením vonkajšieho
priestoru parcely, ktorá dom obklopuje. Do špirály zjednodušený raumplan
je zároveň odkazom na pódiové radenie priestorov architektonických zdrojov
a vzorov (aj slovenských), ktoré máme radi. Prechod domom sa stáva procesiou, priestor meandruje vo všetkých troch rozmeroch, umožňuje priehľady
a priekuky. Priestor osciluje a mení smer, svoj rozmer a priepustnosť hranice.
Dom je vytvorený 10 plošinami krútiacimi sa okolo stredovej police, niekedy
otvorenými, niekedy osadenými uzatvorenými bunkami. Špirála je alternovaná skratkou schodiska.
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CENA ARCH

KONFERENCIE
V ROKU 2022
KONFERENCIA UDRŽATEĽNOSŤ
V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE

19. 5. 2022

12. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE

KONFERENCIA FACILITY MANAGER

23. 6. 2022

KONFERENCIA INOVÁCIE A DIGITALIZÁCIA
V STAVEBNÍCTVE

29. 9. 2022

4. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

KONFERENCIA PROTIPOŽIARNA OCHRANA
BUDOV A STAVIEB V ROKU 2022

24. 11. 2022

4. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ ODBORNEJ KONFERENCIE

Viac o konferenciach sa dozviete na www.eurostav.sk a www.forum-media.sk

ZELENÉ SPEVNENÉ POVRCHY AS – TTE

Budovaním spevnených povrchov konvekčným
spôsobom je narušená mikroklíma, prirodzený
vodný režim a zvyšuje sa pravdepodobnosť
vzniku povodní počas zrážok. Jedným z najlepších protiopatrení pre tieto negatívne
vplyvy je spevnený priepustný povrch. Systém

AS – TTE ROŠTY je riešením priepustného
spevneného povrchu, ktorý sa využíva kvôli
ekologickým výhodám a estetickému vzhľadu.
Tieto rošty predstavujú inovatívnu a ekologickú
formu spevnených povrchov. Ich použitím je
možné zabezpečiť ako dopravnú funkciu, tak

aj prirodzený vodný režim a ďalšie ekologické
aspekty. Sú vhodné pre rozsiahle parkovacie
plochy, malé odstavné plochy pri domoch,
príjazdové cesty, spevnené športoviská a pod.
www.modrozelenemesto.sk

Lukratívny komunikačný plán vďaka inzercii!

Predplaťte si prestíž!

Časopis ARCH ponúka priestor na prezentáciu
výrobcom a predajcom materiálov a technológií
pre architektúru a stavebníctvo, výrobcom
a predajcom dizajnérskych produktov
a nábytku, ako aj všetkým, ktorí plánujú
vo svojej komunikácii osloviť cieľovú skupinu
architektov a projektantov.

Časopis ARCH je kritický časopis
o slovenskej architektúre.

Inzercia vám poskytne miesto v lukratívnom
periodiku, ktoré má históriu a dlhoročne
budovanú stálu základňu priaznivcov.
Staňte sa tak spolu s celým časopisom
ARCH neprehliadnuteľnými a sledovanými
architektmi!
www.arch.sk/inzercia

Pravidelne reflektuje a systematicky mapuje
najnovšie realizované architektonické diela
na Slovensku a od slovenských autorov
(architektov). Sleduje aktuálne dianie
v oblasti dizajnu a prináša informácie, novinky
a zaujímavosti, ktoré by ste nemali nechať
nepovšimnuté.
Na to, aby bol časopis ARCH ešte bližšie
k vám, predplaťte si ho! Takto vám nijaké
číslo neunikne.

www.forum-media.sk/produkty/casopis-arch

Za cenu 30 € bez DPH a bez poštovného a za
36 € s DPH aj s poštovným môžete mať poruke
spoločníka, ktorý je zároveň odborníkom na
slovenskú architektúru.

Produkty & technológie

OČAKÁVANÁ NOVINKA:
VETRACIA JEDNOTKA CWL-2 225
Jedným z najdôležitejších faktorov pri
vytváraní zdravého a pohodlného domova je
optimálne vnútorné prostredie. To spočíva nielen v príjemnej teplote a správnej vlhkosti, ale
aj v pravidelnej výmene znečisteného vzduchu
za čerstvý.
Novinka, ktorá je ideálna pre rodinné domy.
Nová vetracia jednotka WOLF CWL-2, s výkonom 225 m3/h, predstavuje ideálne riešenie
vetrania pre malé a stredne veľké rodinné
domy. Spĺňa požiadavky na pasívny dom a šetrí
až 20 % nákladov na energiu. To všetko vďaka
rekuperácii tepla s účinnosťou až 98 %. Vďaka
úplne novému dizajnu je jednotka najkompaktnejšia vo svojej triede a štandardne sa dodáva
s registrom predohrevu. Vďaka aerodynamickému interiéru jednotky a novým komponentom pracuje jednotka mimoriadne ticho,
dokonca aj pri vysokých rýchlostiach, takže je
najtichšia na trhu. Ventilačné jednotky WOLF
CWL-2 sú vybavené novými ventilmi UniAir
125R a 125Q, ktoré sú optimalizované z hľadiska prietoku aj údržby. Integrovaný výmenník
potom optimálne rozvádza privádzaný vzduch
do miestnosti Navyše, vďaka päťročnej záruke
WOLF získajú používatelia produkt, o ktorý
sa naozaj nemusia obávať. V predaji je už od
marca 2022.
Dôvody, prečo vetrať.
Čerstvý, nevydýchaný vzduch s optimálnou
teplotou je nevyhnutný pre zdravý život. Zatiaľ
čo monitorovanie teploty v interiéri je už úplne
bežné, kontrola hladiny CO2 nie je veľmi častá.

Vysoká koncentrácia znečisteného vzduchu
v interiéri je však spolu s prachom a peľom
jedným z ukazovateľov, ktoré negatívne
ovplyvňujú náš život. Ovplyvňujú nielen našu
psychiku, náladu ale aj fyzickú výkonnosť či
naše celkové zdravie. Preto neustále riešime
otázku, ako zabezpečiť dostatočnú výmenu
vzduchu. Primeraná výmena vzduchu v interiéri
je stanovená na 25 m3/h na osobu. Rýchlosť
prúdenia vzduchu by zase nemala presiahnuť
0,2 m/s. Ako to dosiahneme?
Zdravý, účinný a úsporný spôsob výmeny
vzduchu? Riadené vetranie.
Vetranie otvorenými oknami prináša do
interiéru množstvo nečistôt, prachu a peľov.
Navyše počas vykurovacej sezóny uniká veľa
tepla - 30 až 60 %, ak vetráme naozaj poctivo.
Riadené vetranie má oproti otvoreným oknám
viacero výhod. V zime privádza do interiéru
čerstvý filtrovaný vzduch, ktorý dokáže takmer
zadarmo predhrievať vo výmenníku tepla, ktorý
využíva až 95 % tepla z odpadového vzduchu.
Naopak, v lete môže kvalitná vetracia jednotka
počas noci mierne ochladiť horúci vzduch
v miestnosti. Medzi ďalšie významné výhody
riadeného vetrania patrí prevencia zvýšenej
vlhkosti, plesní a tepelných mostov.
Moderná vetracia jednotka dokáže sama
monitorovať kvalitu vzduchu v miestnostiach.
Automaticky prispôsobuje svoj výkon aktuálnej
potrebe a vystačí si s minimálnym množstvom
energie. Túžite po zdravom vnútornom
prostredí bez vydýchaného vzduchu, prachu
a peľu? Stavte na riadené vetranie!

Wolf je expert na vnútorné prostredie.
Máme vášeň pre vytváranie kvalitného života.
Vždy sme sa zameriavali na ľudí a ochranu ich
životného prostredia. Uspokojujeme túžbu po
pohodlí, zdraví a bezpečnosti v súlade s dlhodobou udržateľnosťou.
Prinášame spoľahlivé výrobky, ktoré sa ľahko
používajú, aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia a zlepšujú pohodu prostredníctvom tepla, vody a vzduchu.
Zostavujeme inteligentné a efektívne systémy
na ohrev vody, vykurovanie, vetranie a klimatizáciu pre všetky typy priestorov, v ktorých
ľudia žijú a pracujú. Systémy, ktoré využívajú
najmodernejšie technológie a odrážajú
súčasné štandardy dizajnu a estetiky.
Výnimočnosťou produktov WOLF je ich jednotné ovládanie a nastavovanie prostredníctvom jediného zariadenia, ovládacieho modulu.
Dokonca aj na diaľku, s aplikáciou WOLF
SmartSet, cez počítač, tablet alebo smartfón.
Cieľom je maximálny komfort používateľa,
úspora energie a nižšie náklady na vykurovanie,
chladenie a vetranie.
Každý priestor má svoje špecifiká, preto ku
každému projektu pristupujeme individuálne.
Navrhujeme optimálne riešenie na mieru pre
každý projekt! Viac informácií nájdete na www.
slovensko.wolf.eu.
WOLF. Nastavený na mňa.

minimalistické maximum

v pôsobivom celku je hodinárskym spôsobom
integrovaný systém komfortného uzamykania
a zároveň skrytého núdzového otvorenia

#mt_door_handles

design: Roman Ulich
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SÚŤAŽ

1. cena: Gogolák + Grasse a Marko
and the Placemakers
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SÚŤAŽ

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA, mierka 1:2000

2. cena: Hanáček a Fejo
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA, mierka 1:2000
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PREDPRIESTOR ŽELEZNIČNEJ STANICE

- rekonštrukcia železničnej stanice a skultivovanie jej predpriestoru
- lokálna mierka doplnená vegetáciou
- bezbariérový prístup k objektu stanice
- podchod po železničnú trať
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03

NÁVES

- vytvorenie oddychových priestorov, hracích plôch a parčíku
- doplnenie zelených plôch a vegetácie v rámci pešej zóny
- regulácia dopravy a reprofilizácia ulíc
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- rekonštrukcia železničnej stanice a skultivovanie jej predpriestoru
- lokálna mierka doplnená vegetáciou
- bezbariérový prístup k objektu stanice
- podchod po železničnú trať

AREÁL HRADU ČEKLIS

- hrad Čeklis ako vyhliadka do okolia Bernolákova
- skultivovanie areálu hradu a jeho sprístupnenie návštevníkom
- debarierizácia priestoru
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- doplnenie zelených plôch a vegetácie v rámci pešej zóny
- regulácia dopravy a reprofilizácia ulíc

AREÁL HRADU ČEKLIS

- hrad Čeklis ako vyhliadka do okolia Bernolákova
- skultivovanie areálu hradu a jeho sprístupnenie návštevníkom
- debarierizácia priestoru
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ovocné sady

2. cena: Ateliér Plural

Stratégia artikulácie sídel a krajiny na úrovni regiónu

Doprava

Koncept rozvoja Bernolákova

Mix: Sídlo / Krajina

Nová bytová výstavba

Možnosť vytvoriť plán rozvoja mesta Bernolákovo považujeme za príležitosť adresovať nielen témy a
problémy, týkajúce sa tejto obce, ale aj ako možnosť uvažovať v širšom kontexte celkovej urbanizácie
malých sídel v “mäkkom obale” Bratislavy. Tie vnímame ako potenciálne súvislú polycentricky
urbanizovanú krajinu rozprestierajúcu sa v Podunajskej nížine. V tomto prípade však ešte stále máme
príležitosť zamedziť zrasteniu jednotlivých obcí do kontinuálnej urbánnej kaše. Navrhujeme jasne
artikulovať dialektický vzťah medzi sídlom a krajinou už na úrovni regiónu. Obkolesením jednotlivých
rozdrobených sídiel hustou zeleňou a lesmi, ktoré budú vzájomne prepojené a vytvoria kontinuálnu
paralelnú krajinnú štruktúru podporíme aj existujúci bitop a jeho migráciu. Súvislá sieť kopíruje katastrálne
hranice jednotlivých obcí. Nadväzujeme na jestvujúce lužné lesy v povodí Malého Dunaja a Čiernej vody
a dotvárame nárazníkové zóny aglomerácií ako zelené parky a biokoridory. Táto sieť tvorí sústavu mäkkej
Stratégiajeartikulácie
sídel
a krajinyobyvateľov
na úrovni regiónu
mobility medzi obcami a súčasne
aj cieľom pre
rekreáciu
Bratislavy a jej širšieho okolia.

Dopravná schéma je založená na existujúcich a plánovaných cestných komunikáciách, ako aj na budúcej
transformácii a posilení železničnej trate. Z pohľadu železničnej dopravy je významnou zmenou pridanie
novej zastávky vo východnej časti obce, ktorá bude prepojená so zastávkou regionálnych autobusov
a parkoviskom “park and ride”. Vznikne tak dôležitý dopravný uzol, miesto prestupu z individuálnej
automobilovej dopravy na prímestskú hromadnú dopravu. Blízkosť vodnej plochy a navrhovanej
rekreačnej zóny, spoločne s dobrým peším a cyklistickým napojením na periférnu krajinu a nový “park
Čierna Voda”, vytvárajú predpoklad aj pre využitie ako turistického vstupu do územia. Umiestnenie
tohoto dopravného uzla tiež zabezpečí lepšie napojenie v súčasnosti sa rozvíjajúcej východnej časti
Bernolákova, ktorá je dnes priestorovo aj významovo odtrhnutá od zvyšku obce.

Nad ďalším rozvojom Bernolákova je uvažované najmä vo východnom a južnom smere. V týchto častiach
sa nachádza monofunkčná obytná výstavba posledných desaťročí, ktorá je z hľadiska obytnosti najmenej
atraktívna. Využitie zatiaľ voľných pozemkov a ich transformácia na verejné priestory s občianskou
vybavenosťou je hlavným prostriedko skvalitnenia ich prostredia. Doplnenie veľkorysého parku pozdĺž
Čiernej vody, nadväzujúceho na už existujúcu verejnú infraštruktúru, dotvára východo-západnú os
Bernolákova a prepája jeho východnú časť s jeho staršími časťami. Súčasne je tento park, v ktorom budú
umiestnené aj niektoré významnejšie občianske budovy (galéria, knižnica), akýmsi ramenom vonkajšieho
zeleného perimetra, siahajúcim až do vnútra obce. Na severe, v tesnej blízkosti diaľnice, navrhujeme
izolačný pás veľkometráznych budov pre výrobu, logistiku, administratívu a výskum. Spomenuté rozvojové
oblasti sú navzájom prepojené pešou a cyklistickou osou v severo-južnom smere, ktorá na oboch koncoch
konči vo vonkajšom krajinnom okruhu.Koncept rozvoja Bernolákova

Princíp dialektického vzťahu medzi sídlom a krajinou (zastavaným a prázdnym) je využitý aj na úrovni
sídla, pri nastavení a regulácii novej obytnej štruktúry Bernolákova. Pásy obytnej zástavby striedajú
pásy krajiny s plochami a objektami občianskej vybavenosti a pracovných príležitostí. Striedaním
obytnej štruktúry a pásov krajiny eliminujeme typicky suburbánnu ulicu (koridor medzi dvoma plotmi,
resp. múrmi). Jedna strana ulice je vždy otvorená do verejného priestoru rôzneho charakteru. Raz je
to sad, inokedy park s ihriskom, športoviská, ale aj pavilónové objekty mestskej vybavenosti, potraviny,
reštaurácia, či nízkopodlažné administratívne budovy, prípadne objekty ľahkého nezávadného priemyslu
a výroby. Verejný priestor stredajúci hustú obytnú štruktúru nie je len miestom pre šport, rekreáciu, služby
či prácu. Je arénou pre takzvané lokálne demokracie, vytvára predpoklad pre spoločenské interakcie,
komunitné aktivity (urban gardening), či zdieľanú vybavenosť (sauna, bazén, grilovacie altánky).
Mix: Sídlo / Krajina

Stanovujeme limity pre budúcu obytnú výstavbu. Prefrujeme typy predstavujúce hustejšiu štruktúru, ktorá
bude kompenzovať voľné plochy medzi pásmi obytnej zástavby. Dvoj, či troj dom umožňuje efektívnu
výstavbu v rámci platnej legislatívy, pričom poskytuje skoro všetky benefity individuálneho obydlia. Tento
typ zástavby vytvára osídlenie s hustotou 120 obyvateľov na hektár. Priestorovo veľmi úsporným typom
je aj radová zástavba v rôznych formách. Poskytuje veľkú mieru súkromia, pri kompaktnosti zástavby.
Takýto formát umožňuje aj vytvorenie zdieľaného vybavenia, ako komunitná záhrada, bazén, či klubovňa
ktoré by v prípade individuálnej zástavby nebolo dostupné. Tento typ zástavby vytvára osídlenie s
hustotou 150 obyvateľov na hektár.

Možnosť vytvoriť plán rozvoja mesta Bernolákovo považujeme za príležitosť adresovať nielen témy a
problémy, týkajúce sa tejto obce, ale aj ako možnosť uvažovať v širšom kontexte celkovej urbanizácie
malých sídel v “mäkkom obale” Bratislavy. Tie vnímame ako potenciálne súvislú polycentricky
urbanizovanú krajinu rozprestierajúcu sa v Podunajskej nížine. V tomto prípade však ešte stále máme
príležitosť zamedziť zrasteniu jednotlivých obcí do kontinuálnej urbánnej kaše. Navrhujeme jasne
artikulovať dialektický vzťah medzi sídlom a krajinou už na úrovni regiónu. Obkolesením jednotlivých
rozdrobených sídiel hustou zeleňou a lesmi, ktoré budú vzájomne prepojené a vytvoria kontinuálnu
paralelnú krajinnú štruktúru podporíme aj existujúci bitop a jeho migráciu. Súvislá sieť kopíruje katastrálne
hranice jednotlivých obcí. Nadväzujeme na jestvujúce lužné lesy v povodí Malého Dunaja a Čiernej vody
a dotvárame nárazníkové zóny aglomerácií ako zelené parky a biokoridory. Táto sieť tvorí sústavu mäkkej
mobility medzi obcami a súčasne je aj cieľom pre rekreáciu obyvateľov Bratislavy a jej širšieho okolia.

Dopravná schéma je založená na existujúcich a plánovaných cestných komunikáciách, ako aj na budúcej
transformácii a posilení železničnej trate. Z pohľadu železničnej dopravy je významnou zmenou pridanie
novej zastávky vo východnej časti obce, ktorá bude prepojená so zastávkou regionálnych autobusov
a parkoviskom “park and ride”. Vznikne tak dôležitý dopravný uzol, miesto prestupu z individuálnej
automobilovej dopravy na prímestskú hromadnú dopravu. Blízkosť vodnej plochy a navrhovanej
rekreačnej zóny, spoločne s dobrým peším a cyklistickým napojením na periférnu krajinu a nový “park
Čierna Voda”, vytvárajú predpoklad aj pre využitie ako turistického vstupu do územia. Umiestnenie
tohoto dopravného uzla tiež zabezpečí lepšie napojenie v súčasnosti sa rozvíjajúcej východnej časti
Bernolákova, ktorá je dnes priestorovo aj významovo odtrhnutá od zvyšku obce.

Nad ďalším rozvojom Bernolákova je uvažované najmä vo východnom a južnom smere. V týchto častiach
sa nachádza monofunkčná obytná výstavba posledných desaťročí, ktorá je z hľadiska obytnosti najmenej
atraktívna. Využitie zatiaľ voľných pozemkov a ich transformácia na verejné priestory s občianskou
vybavenosťou je hlavným prostriedko skvalitnenia ich prostredia. Doplnenie veľkorysého parku pozdĺž
Čiernej vody, nadväzujúceho na už existujúcu verejnú infraštruktúru, dotvára východo-západnú os
Bernolákova a prepája jeho východnú časť s jeho staršími časťami. Súčasne je tento park, v ktorom budú
umiestnené aj niektoré významnejšie občianske budovy (galéria, knižnica), akýmsi ramenom vonkajšieho
zeleného perimetra, siahajúcim až do vnútra obce. Na severe, v tesnej blízkosti diaľnice, navrhujeme
izolačný pás veľkometráznych budov pre výrobu, logistiku, administratívu a výskum. Spomenuté rozvojové
oblasti sú navzájom prepojené pešou a cyklistickou osou v severo-južnom smere, ktorá na oboch koncoch
konči vo vonkajšom krajinnom okruhu.

Princíp dialektického vzťahu medzi sídlom a krajinou (zastavaným a prázdnym) je využitý aj na úrovni
sídla, pri nastavení a regulácii novej obytnej štruktúry Bernolákova. Pásy obytnej zástavby striedajú
pásy krajiny s plochami a objektami občianskej vybavenosti a pracovných príležitostí. Striedaním
obytnej štruktúry a pásov krajiny eliminujeme typicky suburbánnu ulicu (koridor medzi dvoma plotmi,
resp. múrmi). Jedna strana ulice je vždy otvorená do verejného priestoru rôzneho charakteru. Raz je
to sad, inokedy park s ihriskom, športoviská, ale aj pavilónové objekty mestskej vybavenosti, potraviny,
reštaurácia, či nízkopodlažné administratívne budovy, prípadne objekty ľahkého nezávadného priemyslu
a výroby. Verejný priestor stredajúci hustú obytnú štruktúru nie je len miestom pre šport, rekreáciu, služby
či prácu. Je arénou pre takzvané lokálne demokracie, vytvára predpoklad pre spoločenské interakcie,
komunitné aktivity (urban gardening), či zdieľanú vybavenosť (sauna, bazén, grilovacie altánky).

Stanovujeme limity pre budúcu obytnú výstavbu. Prefrujeme typy predstavujúce hustejšiu štruktúru, ktorá
bude kompenzovať voľné plochy medzi pásmi obytnej zástavby. Dvoj, či troj dom umožňuje efektívnu
výstavbu v rámci platnej legislatívy, pričom poskytuje skoro všetky benefity individuálneho obydlia. Tento
typ zástavby vytvára osídlenie s hustotou 120 obyvateľov na hektár. Priestorovo veľmi úsporným typom
je aj radová zástavba v rôznych formách. Poskytuje veľkú mieru súkromia, pri kompaktnosti zástavby.
Takýto formát umožňuje aj vytvorenie zdieľaného vybavenia, ako komunitná záhrada, bazén, či klubovňa
ktoré by v prípade individuálnej zástavby nebolo dostupné. Tento typ zástavby vytvára osídlenie s
hustotou 150 obyvateľov na hektár.
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Dopravný uzol
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Nová bytová výstavba

Biokoridor navrhovaný

SÚŤAŽ

URBANISTICKÁ IDEOVÁ SÚŤAŽ AKO PODKLAD PRE NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO

Stopy pôvodných meandrov vodných tokov (dnes nejestvujúce)

Hranica katastrálneho územia

Porota

Priebeh

Ľubica Vitková (predsedkyňa poroty), Pavel Paňák, Michal Bogár,
Radomil Kachlík, Michal Peleš, Martina Brunel (náhradník)
a Róbert Bakyta (náhradník); Experti poroty: Ľubomír Falťan,
Martin Šveda

Dvojkolová neanonymná súťaž. Do prvého kola predkladali účastníci
libreto riešenia a referenčné realizácie. Z nich porota vybrala do
druhého kola tri tímy, ktoré svoje návrhy vypracovali.
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Recenzia
Väčšina atraktívnych urbanistických tém sa,
pochopiteľne, zameriava na mestá ako na
myšlienkové a názorové centrá civilizácie pretvárajúcej krajinu. No vidiek a v tomto prípade
konkrétne mestu blízky vidiek ponúka nemenej
zaujímavé otázky z hľadiska miestotvorby. Tie
v prostredí tzv. suburbie navyše v mnohom
korešpondujú s problémami mesta a v nadväznosti naň. Predmestské sídelné útvary v minulosti hospodársky prispeli k rozvoju miest. Predstavovali agrárnu „zábezpeku“ a doslova kŕmili
mestské obyvateľstvo. Spravidla išlo o najviac
prosperujúce vidiecke oblasti. Vplyvom nástupu
rýchlych dopravných prostriedkov upadá
význam bezprostrednej blízkosti suburbie a jej
poľnohospodárskeho významu. Počas minulého
storočia sa týmto oblastiam u nás nevenuje
takmer žiadna pozornosť. Tú znova získavajú až
v prvých dekádach 21. storočia. Nie však spätne
pre svoju potravinovú produkciu.
Okolie Bratislavy (ale aj ostatných krajských
miest) postihla manická výstavba rodinných
domov a objektov ľahkého priemyslu alebo
logistiky. Dravosť a lomoz mestského investora
narúšajú „víkendové“ tempo dedín. Tie sa
zrazu nestačia diviť, ako toľké bremeno uniesť.
Do obcí sa navyše prisťahovali tisíce nových
obyvateľov s vidinou tichého vidieckeho života,
kúska záhradky a letných grilovačiek, no bez
straty vysokého príjmu a pohodlnej práce
v kancelárii. Pri sebe tak zrazu žijú dve rozdielne
sociologické skupiny s odlišnými potrebami. Aj
systémovo zanedbaná politika tvorby kvalitného
mestského bývania nemalým podielom prispela
k propagovaniu akéhosi suburbánneho sna
o konci panelákového pekla. Celkový odstup od
opantania sladkými maklérskymi sľubmi však
ukazuje realitu, ktorej negatíva prevyšujú kladné
stránky bývania v dennej dostupnosti mesta.
Čas premrhaný dochádzaním do práce a školy,
nepostačujúca technická infraštruktúra, absencia potrebných služieb alebo hluk spôsobený
kosením susedovho trávnika v čase nedeľného
oddychu. Dnešná podoba bratislavskej suburbie
dokazuje, ako zanedbanie vízie rozvoja nadobudlo neudržateľné rozmery. Obec Bernolákovo
je príkladom situácie, kam až môže problém
neriadenej suburbánnej kaše zájsť.
Posledný komplexný územný plán obce
Bernolákovo je z roku 1995. Obec sa dodnes
rozvíjala na základe tohto dokumentu a jeho
mnohých dodatkov. V podstate ide o súbor
uznesení parciálneho charakteru bez celkovej
jasnej a najmä aktuálnej vízie. Vedenie obce si
uvedomilo závažnosť situácie a porozumelo
faktu, že nie je vhodné ponechať vývoj
sídla len na čiastkové kozmetické úpravy.
S naliehavosťou sa podujalo nielen obstarať
nový územný plán, ale nechať priestor aj na
rozpravu o konkrétnych problémoch a hľadať
na ne zmysluplné riešenia. Bernolákovo sa tak
odhodlalo na bezprecedentnú výzvu obstarať
partnera, ktorý nebude mechanicky zhotovovať dokumentáciu, ale poskytne ideové
know-how. V minulom roku tak prebehla na
Slovensku urbanistická súťaž, ktorú možno
považovať za lastovičku v smerovaní diskusie
o vývoji nášho suburbánneho priestoru.

Vyhláseniu súťaže predchádzal pomerne dlhý
prípravný proces. Spolu s architektom Robertom Bakytom som sa podieľala na vypracovaní
zadania súťaže. Bolo nutné analyzovať celkový
stav dokumentácie i samotného fyzického
prostredia. Práca v teréne mi už v začiatkoch
jasne naznačovala prítomnosť akejsi dichotómie identity. Hoci Bernolákovo má typický
juhoslovenský dedinský ráz, odhadom tu žije
okolo 13-tisíc ľudí. Historické aleje a hustú
zeleň pôvodnej časti obce nárazovo strieda
betónovo-asfaltová pustatina hustej kobercovej zástavby z posledných dekád. Pre pomernú
komplexnosť a rôznorodosť čiastkových
zámerov sme osnovu požiadaviek na riešenie
nakoniec rozdelili na dva primárne okruhy:
• revitalizácia a stabilizácia
jestvujúceho zastavaného územia
• riešenie koncepcie a charakteru
rozvojových plôch.
Odpovede na neľahké zadanie vypracovali
a pred porotou prezentovali tri súťažné tímy:
Gogolák + Grasse a Marko and the Placemakers, Hanáček a Fejo a ateliér Plural.
Víťazom súťaže sa stal návrh z dielne Gogolák
+ Grasse a Marko and the Placemakers.
Ostatné dva tímy sa podelili o druhé miesto.
Rozhodnutie poroty takto udeliť ocenenia
vypovedá o fakte, že návrhy boli vypracované
vo vysokej kvalite a každý z nich prispel do
rozpravy určitým spôsobom. Navyše sa porota
vo svojom finálnom hodnotení uzniesla na
odporúčaní zapracovať v ďalšej fáze spolupráce obce s víťazom aj niektoré idey z riešení
návrhov z dielne Hanáček + Fejo a ateliéru
Plural. To len dokazuje mimoriadny prínos
formátu súťaže návrhov. Vyhlasovateľ získava
spektrum nápadov, ktoré by nemal šancu
nadobudnúť pri zvyčajnom spôsobe verejného
obstarávania projekčných prác na základe ceny.

Ideou kontinuity zelených zón sa však tentoraz len na území katastra zaoberá návrh od
Hanáček + Fejo. Tí oživujú stratené vyschnuté
meandre Malého Dunaja a z dnešnej poľnohospodárskej plochy sa snažia vytvoriť prívetivý
anglický vidiek fariem, viníc a záhrad. Riešenie
tak vyvoláva predstavu optimistického obrazu
rurálnej krajiny. S náležitosťou upriamuje
pozornosť na nutnosť zodpovedných krajinárskych techník pre udržateľnú budúcnosť. Návrh
je do značnej miery idealistický a vyžadoval
by si ďalší rozbor prípadnej realizovateľnosti.
Navyše, mierka novonavrhovaného centra obce
sa javí ako prehnaná, popierajúca práve idylický
charakter ostatných riešení.
Víťazný návrh od Gogolák + Grasse a Marko
and the Placemakers je ukážkou práce skúsených tvorcov, ktorí dokážu pracovať na
rozhraniach rozdielnych mierok. Návrh dokazuje, že víťaz nemusí predkladať bombastické
atraktory. Silnou stránkou je tu práve vyvážená
komplexnosť riešení a triezve rozmýšľanie.
Nové centrá obce sú hlavnými ťažiskami ich
návrhu. Stávajú sa spojnicou medzi zónami
pôvodnej zástavby a nedávno vzniknutej
„kobercovej“ kaše. Tým prezentujú pomerne
dobre realizovateľný spôsob, ako dvojtvarosť
Bernolákova zjemniť. Hoci návrh podrobne
a uvážlivo plánuje budúcnosť obce, nepotláča
ani jej historickú pamäť.
Pri tvorbe územného plánu, ako aj prípadného
vypracovania plánov jednotlivých zón je nutné
ustavične rozmýšľať medzi malým a veľkým.
Medzi ľudskou mierkou a mierkou krajiny,
regiónu. Na Slovensku sa dlho neviedla takmer
žiadna diskusia o téme územného plánovania
obcí, preto je súťaž obdivuhodným, nasledovaniahodným počinom.

Vedeniu obce, ako aj víťazom súťaže prajem,
aby Bernolákovo realizovalo svoj želaný
územný plán v dohľadnom čase a mohlo sa tak
uberať cestou revitalizácie a rozvoja s jasnou
víziou. Za pozornosť však stojí aj podrobnejšie
nazretie na jednotlivé súťažné návrhy.* Tie
prinášajú významnú množinu typových ideí pre
bezprostredné okolie celej Bratislavy (prípadne
iných slovenských krajských miest).

Výsledky súťaže možno vnímať ako spoločné
dielo zástupcov obce, členov odbornej poroty
a samotných účastníkov s ich kreatívnymi
vstupmi. Naliehavé problémy suburbie sa stali
predmetom diskusie expertov a tie priniesli
spôsoby, ako ich možno vyriešiť. Zložité zadanie nastavilo náročné a vysoké požiadavky pre
aktérov súťaže. Skromne dnes hodnotím, že vo
finále boli stanovené ciele naplnené.

Návrh od ateliéru Plural síce nevábi vizuálne
romantizujúcou podobou spracovania, predstavuje však najradikálnejšie zmýšľanie. Svojou
koncepciou rozvoja nových zón ponúka názor,
ktorý by si zaslúžil samostatnú recenziu a diskusiu. Inherentnou tematickou bohatosťou prilákal
pozornosť odbornej časti poroty, no z hľadiska
nerealizovateľnosti v súčasnom hospodárskom
systéme sa a priori odsúdil na prehru. Tvorcovia
z Pluralu navyše vizionársky uchopili aj problém
zlievania viacerých sídel do akejsi superobce.
Na úrovni regiónu uvažujú o „kontinuálnej
paralelnej krajinnej štruktúre lesov a biotopov“,
kopírujúcej hranice katastrov jednotlivých obcí.
Podotýkam, že v súťaži nebolo podmienkou
zaoberať sa takýmto regionálnym rozmerom.

Skutočnou hodnotou tejto súťaže nie je len jej
úspešný priebeh. Odkaz odbornej rozpravy, ako
aj súťažných návrhov môže (a mal by) v blízkom
období podnietiť rozsiahlejšie sa zamyslieť na
úrovni samospráv iných obcí alebo regiónov.
A azda viesť aj k progresívnym činom ďalšej
spolupráce odborníkov a miestnych. Lastovička
z Bernolákova ukázala, že to má zmysel.

* Komentáre poroty k jednotlivým súťažným návrhom, ako aj súťažné panely
a prezentácie sú verejne dostupné. Napríklad na stránke archinfo.sk.
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Riešenie, ktoré síce nie je v kompetencii obce,
by azda mohlo osloviť Bratislavský kraj.

SÚŤAŽ

Rea Dilhoffová, absolventka Katedry
architektonickej tvorby VŠVU a Strelka
Institute for Media, Architecture and
Design v Moskve.

DOČASNÁ
ARCHITEKTÚRA NA
POZADÍ PANDÉMIE
TEXT: SIMONA KOLIMÁROVÁ
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ESEJ

Pandemické zmeny
Vo svetle súčasnej celosvetovej situácie, ktorú
formuje pandémia koronavírusu, sú architektúra a verejné priestranstvá, ako primárne
elementy formujúce naše prostredie, vystavované čoraz vyšším požiadavkám na flexibilitu
a adaptabilitu – prispôsobenie rôznym situáciám, ktorým čelíme. Boli sme svedkami zmien
zabehnutých konvencií, ktoré sa nevyhnutne
pretavovali do nových médií, zavedenia sociálneho dištancu, zmeny využívania interiérov,
rozplynutia verejného života aj do dosiaľ menej
využívaných verejných priestorov.
Vo všeobecnosti sa architektúra môže považovať za neflexibilné, pomalé odvetvie. Realizácie
sa dlhodobo plánujú a ad hoc reakcia je principiálne vylúčiteľná. Krátky čas na adaptovanie
okolia súčasným požiadavkám však prináša
možnosti vo forme využitia nenáročných
intervencií, prvkov dočasnej architektúry.
Dočasná architektúra mala v dejinách svoje
miesto v kategóriách slávnostnej architektúry a architektúry krízového manažmentu.
V súčasnosti môžeme dočasnú architektúru
na základe funkčnej a programovej náplne
deliť na objekty s utilitárnou intenciou – stavby
krízového manažmentu, suplovanie vybavenosti, s intenciou zmeny priestoru, s intenciou
exhibície, s intenciou propagácie a predaja
a dočasnú architektúru eventov a slávností.
Pri tom, ako svet čelí čoraz rýchlejším zmenám, bude potrebné čoraz väčšmi pracovať
s elementom času v priestore. Je možné, aby
práve dočasné objekty doplnili potreby, ktoré
nám v priestore chýbajú?
Dočasné realizácie v naších mestách?
Viaceré svetové vlády vyzvali architektonickú
a dizajnérsku obec na prípravu návrhov na
dočasné karanténne jednotky alebo na celé
dočasné nemocnice. Slovenské realizácie boli
oveľa pragmatickejšie – riešenia krízového
manažmentu spočívali vo využívaní kontajnerových buniek. To však nemusíme hodnotiť
negatívne – plnili svoj účel a dočasne naplnili
potrebu služby bez veľkých priestorových
nárokov, v otvorených priestranstvách.

←
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V zahraničí sme však mohli vidieť aj realizácie
napomáhajúce adaptáciu priestorov na návrat
do kultúrneho života. Objekty, ktoré podnecovali navštíviť rôzne, aj odľahlejšie, lokality
a vytvárali tak protipól hustoty miest, objekty,
ktoré dávali priestor na vznik kultúrnych
podujatí, na bezpečnejšie stretnutia.
Ako príklad uvediem dočasnú realizáciu
amfiteátra La Concordia – konštrukciu, ktorej
účelom bola premena ústredného verejného
priestoru v Bogote, od ateliéru Colab-19.1
Mestská intervencia z lešenárskych tyčí poskytovala priestory na „covid-safe“ verejný život.
Rozšírenie obľúbeného verejného priestoru do
výšky vytvorilo priestor na stretávanie menších
skupín pri zachovaní dostatočných odstupov vo
verejnom priestore. Objekt pravidelne poskytoval priestor na kultúrne podujatia, ktorým podľa
potreby tvoril hľadisko alebo zázemie. Napriek
tomu, že táto konštrukcia bola v meste len pár
mesiacov, zanechala za sebou stopu v premýšľaní o zmenách priestoru, ktoré môžeme urobiť
promptne a plne udržateľne.
Bude mať pandémia dlhotrvajúci vplyv
na architektúru?
Zmení pandémia náš pohľad na mestá a architektúru? Samotná pravdepodobne len obmedzene. Požiadavky na rýchle, ale udržateľné
zmeny v priestore sa však dlhodobo zintenzívňujú nielen vďaka celosvetovej pandémii,
ale aj na pozadí environmentálnej krízy, ktorú
zažívame. Vzniká potreba venovať pozornosť
menším intervenciám a prvkom, ktoré budú
dopĺňať a animovať priestor bez potreby markantných a environmentálne náročných zmien
v prostredí. Potreba využiť objekty dočasnej
architektúry ako (aj premiestniteľné) atraktory
alebo, oveľa pragmatickejšie, na suplovanie
zázemia v rôznych verejných priestoroch obcí
a miest, ktoré sa cyklicky objavujú. Dočasná
architektúra3 nám prináša možnosť experimentovať a testovať taktické riešenia v priestore
alebo tvoriť riešenie, ktoré saturuje miestne
požiadavky či prirodzenú túžbu po zmene.
Pomôže nám teda dočasná architektúra pri
návrate do normálu a pri čelení novým výzvam?

Schéma amfiteátra La Concordia,
autor: ateliér Colab-19
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Simona Kolimárová, absolventka Fakulty architektúry
a dizajnu STU a KU Leuven v Ghente; zameriava sa na
fenomén dočasnej architektúry a jej vplyv ako atraktora
pre verejné priestory.

1

Objekt Amfiteáter La Concordia, autor objektu:
Colab-19, manažment a koordinácia projektu:
SCA (Colombian Society of Architects) + Taller
Architects; spolupráca: Layher Scaffolding + IPES
Bogota + Henry Gualdron + Alcaldía de Bogotá
+ Secretaría de Desarrollo Bogotá. https://www.gsd.
harvard.edu/2021/04/design-collaborative-colab-19-is-changing-how-we-think-about-post-pandemic-architecture/

2

Viac o téme dočasnej architektúry nájdete aj týchto
publikáciách:
BENCOVÁ, J.: Efemérne poznámky k efemeritám
v architektúre. In: ARCH. 2010, č. 12, s. 59-61.
HOY, D. C.: The Time of Our Lives: A Critical History
of Temporality. Londýn : The MIT Press, 2009. 311 s.
KWINTER, S.: Architectures of Time: Toward a Theory of the Event in Modernist Culture. London : The
MIT Press, 2002. 232 s.
LAEZZA, R.: Codes of the temporary. Siracusa :
LetteraVentidue Edizioni srl. 2018, s. 112, ISBN10
8862422776.
ST HILL, C.: This is Temporary: how transient projects are redefining architecture.
Londýn : RIBA Publisher, 2016. s. 208, 2016.
ISBN: 9781859466063.
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Amfiteáter La Concordia, autor: ateliér
Colab-19; fotografia: Alberto Roa
Testovacie miesto, Incheba;
fotografia: autorka
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Peter Mazalán
Architektúra
je omnoho väčšie
umenie, než si
uvedomujeme
TEXT: ZUZANA DUCHOVÁ

↗
←

Hrad kniežaťa Modrofúza, Primaciálny
palác (Festival Konvergencie),
foto: Jarmila Uhlíková
Dvojhlas, Rakúske kultúrne fórum,
foto: Petra Hurai

Peter Mazalán absolvoval Fakultu architektúry STU, kde získal aj doktorát. Okrem
toho študoval spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Stal sa laureátom
viacerých medzinárodných speváckych súťaží. Pôsobil na scénach a koncertných
pódiách ako Bayerische Staatsoper, Slovenské národné divadlo, Alte Oper
Frankfurt, Sala São Paulo, Philharmonie Essen alebo Herkulessaal München. Peter
Mazalán v súčasnosti tvorí originálne intermediálne projekty, v ktorých sa prelínajú
klasické hudobné žánre, súčasné divadlo, performancie a vizuálne umenie.
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Peter, prečo si išiel vlastne študovať
architektúru? Čo si mal na mysli, keď si sa
rozhodoval pre tento odbor? V akom to
bolo veku, v akom období?
Už počas gymnázia som vedel, že ma láka
umenie. Pôvodne som chcel študovať na
VŠVU. Lákala ma klasická grafika. No a popri
výtvarných prvotinách som začal tušiť
a počúvať od okolia, že by som mohol mať aj
hudobný talent, muzikálnosť a vokálne predpoklady. Potvrdili to hudobné súťaže, ktoré sa
mi darilo vyhrávať.
Chodil si aj na hudobnú?
Chodil som na Základnú umeleckú školu
Miloša Ruppeldta v Bratislave. Absolvoval
som tam flautu, obligátny nástroj bol klavír.
Na spev som však nechodil. Nad týmto
umením som začal vážne premýšľať až počas
gymnázia. Hudbu som si však ponechal ako
záľubu aj počas štúdia architektúry s tým,
že sa mi ju podarilo paralelne aj vyštudovať.
Napriek tomu, že architektúru som zo svojej
študentskej perspektívy vnímal vždy skôr
ako umeleckú disciplínu, cnelo sa mi za
tvorbou priestorov, ktoré sú viac filozofiou
než konštrukciami a utilitou. Na VŠMU som
sledoval prácu scénografov a uvedomoval si
ju ako dokonalý prienik medzi svojimi architektonickými a divadelnými skúsenosťami.
Podarilo sa mi teda so záujmom absolvovať
u profesora Čorbu a Cillera štyri semestre aj
v tomto odbore.
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Robil si niekedy aj v „klasickom“
architektonickom štúdiu?
Áno, pracoval som v štúdiách alebo v architektonicko-developerských firmách. Zaujímavá
je však prvá spolupráca po škole s jedným
ateliérom, keď som potom, po pár mesiacoch,
mal možnosť odísť do Bavorskej štátnej opery
v Mníchove. Pamätám si, ako som prvé dni
v opernom angažmáne dorábal projekt pre
architektov na Slovensku. V tom období som
si uvedomil, že pokračovanie v práci s architektúrou, priestorom, autorským výtvarným
a dramaturgickým konceptom mi dáva hlbší
kreatívny a intelektuálny význam než venovať
sa izolovane vokálnej interpretácii. Ako ďalšie
rozhodnutie prišlo doktorandské štúdium
na Ústave interiéru a výstavníctva na Fakulte
architektúry STU, kde som sa vo svojej práci
a pedagogickej činnosti venoval scénografii.
Študentom pribudol pod mojím vedením
predmet, ktorý sa venuje divadelnému javiskovému priestoru.
Robili ste cez školu aj niečo do praxe,
napríklad pre nejaké slovenské divadlo?
Spolupráce s divadlom sme nemali. Hoci v roku,
keď sa začala pandémia a stopla prezenčnú
výuku, som plánoval so študentmi relizovať
scénické zadanie v divadelnej sále. Keďže ide
o kolektívny predmet, snažím sa riešiť realizácie v rámci semestra ako dielo, na ktorom
participuje celý tím. V súčasnosti však prebieha
spolupráca Divadla Nová scéna s Kreatívnym
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centrom v starej kotolni FAD STU, kde sa na jar
chystá premiéra inscenácie. Na projekte participujú študenti, teda v poslednej realizačnej
fáze už iba jedna študentka, z ktorých väčšina
absolvovala práve semináre v rámci predmetu
scénografia.
Aké sú tam teda zadania?
Predmet sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa
zaoberá divadlom, architektúrou, inscenovaním, scénografiou. Je historickým exkurzom
vedúcim až k najaktuálnejším prístupom.
Potom má druhú časť, ktorá je praktická.
Tou skúmame výraz „genius loci“. Pracujeme
predovšetkým so školskými Bellušovými
priestormi, do ktorých dosádzame vždy
nejaký krátky literárny útvar. Boli ním napríklad
Kafkove krátke texty Betrachtung alebo
príbeh Šándora Máraya Omyl. Posledným
predpandemickým projektom bola realizácia
Shakespearových sonetov v spolupráci s Janou
Oľhovou. V zásade ide o krátke literárne úseky,
ktoré inscenujeme, a v ich kontextoch premýšľame nad priestorom a akciou. Javí sa mi to
ako zaujímavý metodický prvok, keď študent
filozofuje nad textovou predlohou a skúma jej
možné interpretácie. Umenie zaujať študenta
spočíva v jeho naplnení zmysluplnou prácou
a výsledkom, ktorý ho posunie. Domnievam
sa, že tento druh akcie im pomáha aj rozšíriť si
intelektuálne schopnosti.
Odkiaľ pramení tvoj záujem
o „deutschsprachige Kultur“?

Vždy som mal rád nemeckú kultúru a umenie.
Ich vecnosť a istú mieru strohosti. V kontexte
divadelného umenia patrí nemecké prostredie
zrejme k najodvážnejším.
Čo ťa živí teraz, v súčasnosti? Viem si
predstaviť, že na divadelných projektoch
sa nedá veľa zarobiť.
Príjem umelcov je v slovenskom kontexte vždy
viaczdrojový. To je vlastne tragédia.
Ako ste sa dostali k site-specific
inštaláciám, čo ste robili mimo divadiel,
napríklad v aulách univerzít alebo
v Petržalke v klube?
Prvý veľký projekt vznikol v spolupráci
s Archimerou a Martinom Zaičkom ešte počas
nášho doktorandského štúdia. Dielo sa volalo
Model Mitana a odohrávalo sa na terase a na
chodbách Slovenského rozhlasu. V spolupráci
s Martinom a už aj s fotografkou Martinou
Šimkovičovou som pokračoval na projekte Zvuk
auly. Ďalším dôležitým site-specific projektom
odohrávajúcim sa v petržalskej herni bola
imerzívna inscenácia Unterreise. V nej sme
inscenovali Schubertove piesne.
Aké máš ďalšie plány?
Moje kreatívne plány nasledujú môj pribúdajúci vek. Ak hovorím o svojej autorskej
umeleckej činnosti, snažím sa diela vyvíjať vo
väčšej spolupráci s divadelnými inštitúciami,
aby bol dosah v ich témach širší a možnosti
ich technickej realizácie profesionálnejšie.
Predovšetkým sú to témy, ktoré modelujú
skúsenosti a pohľad. Mojou intenciou je teraz
tvoriť univerzálnejšie priestorové koncepty
postavené na výpovediach a príbehu, ako to

bolo v predchádzajúcich dielach akcentujúcich
predovšetkým ich site-specific rozmer. Ďalšou
témou súvisiacou s plánmi sú grantové možnosti a ich limity.
A čo naši súčasní študenti, je nejaká nádej,
že bude vznikať dobrá architektúra?
Nádej je vždy… ale veľa zaujímavých budúcich
architektov strácame už v ich študentských
rokoch ich odchodom. Obávam sa, že naše
prostredie neponúka dostatok súčasnej kultivovanej architektonickej hmoty a iných typológií,
ako sú napríklad prevládajúce nákupné centrá
a bytovky, ktoré by boli inšpiráciou a vedeli
mladým ponúkať väčšie vízie v slovenskom
kontexte. A vieme, že to celé nie je iba
o architektúre.
Čo je dôležité v škole z hľadiska
študenta aj pedagóga?
Zo skúsenosti sa mi zdá, že dobrý študent je
vždy aj zaujímavá osobnosť. Okrem toho, že je
kreatívny, vie artikulovať svoje myšlienky a diskutovať, počúvať a reagovať. Takýto študent
sa nemusí schovávať za efektné vizualizácie.
Vizualizáciu ponúka ako overenie projektu.
Myslím si, že by sme sa mali viac snažiť o to,
aby sme v ateliéroch diskutovali so študentmi
v širších súvislostiach, presahujúc architektúru.
Čo je teda architektúra? Dajme
si takúto veľkú otázku…
Napísal som to v nejakom teoretickom príspevku o scénografii, že jedna vec je zaujímavo
riešiť dispozície, aby fungovali kompozične,
architektonicky, ale potom treba do nich
vedieť dosádzať aj príbehy. Architektúra je
omnoho väčšie umenie, než si uvedomujeme.

Je umením premýšľať nad vzťahmi, ktoré
v nej a okolo nej nastávajú. Ona spoluvytvára
príbehy. Čím vlastne premosťujeme opäť
k scénografii, lebo však „divadlo svet“… Architektonické princípy sa ľahko odpozerajú. Na
tom by možno nebolo nič zvláštne, inšpirujeme
sa všetci – no je umenie aplikovať ich správne,
aby sme sa vyhli bezduchému formalizmu.
Ako tomu dať nejakú tvár?
To už nie je triviálne…
Nielen remeslom sú dobrí architekti. To by malo
byť asi samozrejmé. Empatia a intelektuálny rozmer sú pre architektúru rovnako dôležité. A to,
podľa mňa, v mnohých prípadoch absentuje.
Ešte by sme mohli spropagovať nejaké
dobré projekty. Čo chystáte?
Pripravujem Schönbergovu monodrámu
Erwartung (Očakávanie). Projekt pokračuje v línii
dôležitých spoločenských tém. V tomto prípade
pôjde o spracovanie problému násilia na ženách.
Je dôležité, že otváraš takéto
ťažké spoločenské témy.
Dosádzam klasické motívy umenia do reality.
Takej reality, s ktorou mám ja alebo interpret
skúsenosť. Nerád hrám a ilustrujem. Domnievam sa, že sila umenia spočíva v jeho nadčasovosti a schopnosti širšej interpretácie.
Čiže teraz sa do architektúry dostávajú aj
umelecké vplyvy, a naopak, a je super, že
sa to deje. Tým sa disciplína osviežuje.
Architektúra presahuje svoju fasádu. Veď
architekt bol už pred niekoľkými storočiami
multidisciplinárny umelec.

↗
→
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Winterreise/Zimná cesta (Štúdio12),
foto: Radovan Dranga
Zvuk auly (Festival Kiosk, Žilina)
foto: festival Kiosk
Človek s PAS (Fuga), foto: Radovan Dranga
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Matyás Zagiba

Nielen hlina

TEXT: SIMONA JANIŠOVÁ

Matyás Zagiba (2001) je ešte len študentom na budapeštianskej univerzite
Moholy-Nagy, no už stihol zaujať svojím projektom, ktorý nazval Len hlina. Získanú
pozornosť smeruje na svoj bádateľský záujem – dlho zabudnutú a prehliadanú
monumentálnu tvorbu keramiky v architektúre z obdobia normalizácie.
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Čo bolo impulzom na vznik projektu Len
hlina a kedy si sa rozhodol začať s mapovaním keramiky v architektúre?
Keď som sa pripravoval na prijímačky na
vysokú školu, začal som študovať slovenskú aj
maďarskú keramiku. Vtedy som si uvedomil, že
keramika je aj v mestách okolo nás a nikto sa
o ňu zvlášť nestará, neučí sa o nej a nikto o nej
nič nevie. Trošku som sa nahneval a začal som to
potom robiť cez koronu sám. Keď som mal viac
času, spomenul som si, že je to zaujímavá téma
a že by s ňou bolo treba niečo robiť. Začal som
robiť instagram (@len hlina) a tak to celé vzniklo.
Predpokladám, že instagramový účet je
len čiastočným výstupom a budeš robiť
hlbšie bádanie o jednotlivých dielach
alebo ako to je?
Študujem o tom trochu viac, lebo som sa medzitým rozhodol, že to bude aj téma mojej bakalárskej práce. Takže budem o tom písať. Zaujíma
ma celý kontext, ako vznikala monumentálna
keramika, a dôvody, prečo ju vôbec začali
umelci robiť. Instagram je naozaj skôr preto, aby
ľudia videli, že v meste niečo je, bolo by to treba
zachovať a má to nejakú hodnotu.
Ako postupuješ pri zhromažďovaní informácií? Máš nejaký kľúč, podľa ktorého bádaš?
Je to dosť ťažké, lebo informácií o samotných
dielach a často ani o autoroch nie je veľa, preto
je to väčšinou tak, že ak viem o nejakom diele,
snažím sa nájsť informácie o samotnom autorovi alebo nejaké historické fotky diel, ktorých
je takisto len málo. Našiel som jednu diplomovú
prácu, ktorá sa venuje danej problematike,
a vychádzam hlavne z nej (KRŠÁK, Peter: Keramika v monumentálnej tvorbe v druhej polovici
dvadsiateho storočia na Slovensku. Univerzita
Komenského v Bratislave, 2003). V nej je dosť
veľký súpis monumentálnych diel, hoci sú medzi
nimi aj také, ktoré už sú zničené alebo poškodené. Samozrejme, objavil som aj diela, ktoré
neboli zahrnuté v tejto práci. Stále objavujem
niečo nové. Postupujem tak, že sa vyberiem
na výlet, nafotím diela a potom hľadám o nich
informácie, čo sa mi nie vždy podarí.
Asi si prirodzene začal mapovať svoje bezprostredné okolie – Jovice, Košice. Máš už
túto oblasť kompletne zmapovanú alebo
v tomto regióne ešte niečo zostáva?
V Košiciach, Revúcej a okolí mám už asi
všetko, teda aspoň čo sa týka exteriéru.
S interiérom je to trochu zložitejšie, lebo informácií o týchto dielach je ešte menej. No mňa
aj tak zaujíma najmä exteriér. Teraz nasleduje
hlavne Poprad a východ Slovenska a potom
postupne aj stred a západ.
Ako vnímaš aktuálnu situáciu a stav,
v akom sa nachádzajú diela, s ktorými sa
pri svojom bádaní stretávaš?
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Väčšina z nich je naozaj v hroznom stave. Ak
nájdem dielo, ktoré je v dobrom stave, je to
výnimka a skôr ma to prekvapí. Diela sú zanedbané a nikto sa o ne nestará, odkedy ich tam
dali. Na niektorých z nich je to veľmi badateľné.
Našťastie, keramika ako materiál je veľmi
trvácna. Mám pocit, že mnohokrát zlyháva
údržba stavieb a okolia a toto zanedbanie
potom nabúrava a deformuje aj vnímanie
diel. Sú až zdehonestované.
Je to tak. Aj budovy a okolie sú zanedbávané.
Keramika ako taká zväčša drží, ale vidieť, že
nikoho vlastne nezaujímala, nikto sa nestaral
a postupne stráca hodnotu, ktorú mala.
Práve otázka hodnoty týchto diel ma
zaujíma. Ako ju vnímaš ty subjektívne
z pohľadu mladého autora – keramika?
V rámci svojho výskumu som si načrtol viacero
kategórií prác – jednak diela, ktoré tvorili
keramičky a keramici a môžeme u nich hovoriť
o určitej plastickej, sochárskej kvalite. Potom
sú tu diela, ktoré robili iní výtvarníci ako maliari
a pod. Vnímam to tak, že tieto diela sú skôr
plošným maliarskym prejavom – materiálovo
sú z keramiky, ale pre mňa nepredstavujú takú
hodnotu ako diela tvorené keramikmi. Súvislostí, ktoré tam sú a treba si ich všímať, je viac.
Vnímaš kvalitatívny rozdiel medzi
jednotlivými dielami?
Určite. Sú diela, ktoré, dovolím si povedať,
dosahujú európsku kvalitu. Potom sú tu práce,
ktoré sú skôr lacnou propagandou vtedajšieho
režimu. Iné boli možno skôr nejakým experimentom. Nie všetky sa mi zdajú také silné
ako iné. A hlavne pre mňa ako keramika majú
najväčšiu hodnotu plastické, sochárske diela.
Je to aj otázka, ktorú som preberal s viacerými
keramikmi – či to má z hľadiska keramiky
hodnotu, keď ide skôr o maliarske dielo.
To je možno téma na inú, širšiu diskusiu.
Hovoríš, že hodnota týchto diel je rôzna.
Aký je teda tvoj pohľad na ich ochranu?
Mali by sa všetky bez rozdielu zachovať?
Ja si myslím, že áno, a dokonca si to myslím
aj o dielach, ktoré vznikali ako propaganda.
Možno je divné to tak povedať, ale myslím si, že
keby sa spravil o nich správny výklad, tieto diela
dochovajú stopu o našich dejinách. Neviem, či
je správne tieto stopy dejín zmazávať. Tým, že
ich odstránime, históriu aj tak nevymažeme.
Práve možno aj prostredníctvom týchto diel by
sme sa o svojej histórií mohli učiť.
Časť autoriek a autorov, ktorí tvorili
monumentálnu keramiku, je známa
alebo sa minimálne niečo o nich vieme
dopátrať – ako napríklad o Imrichovi
Vanekovi. Mnohé iné mená nám nič nehovoria a pri ďalších dielach je ich autorstvo

ĽUDIA

doslova neznáme. Je niečo, čo sa ti počas
pátrania podarilo identifikovať, objaviť?
Bolo jedno také dielo v Jelšave. Malo síce signatúru, ale ani podľa nej som nevedel prísť na to,
kto bol jeho autorom. Napokon som ho našiel
v spomínanej diplomovej práci, ktorá je doteraz
pre mňa kľúčovým pomocníkom, lebo okrem
nej v zásade neexistuje nič, len zopár monografií. Je to naozaj ťažké, hlavne pri dielach, ktoré
nie sú ani signované, ani datované. Pri nich by
to bolo potrebné zisťovať prostredníctvom
mapovania histórie samotnej budovy.
Je niektoré z diel, s ktorými si sa doteraz
stretol, pre teba zvlášť významné? Alebo
niektorý z autorov?
Mám veľmi rád dve diela od Lýdie Čepkovej,
ktoré má v Rožňave. Boli to vlastne aj prvé dve
diela, ktoré som zverejnil na Instagrame. Pre
mňa osobne sú veľmi zaujímavé, sú mi blízke
tým, s akými tvarmi a s akou farebnosťou
autorka pracuje. A potom som prišiel na to, že
Lýdia Čepková bola mamou môjho učiteľa zo
„šupky“, takže to bolo milé.
Mne napríklad nič nehovorí meno Veronika
Witzová alebo Nikolaj Feďkovič.
O Witzovej som zatiaľ veľa nenašiel ani ja,
zostáva tajomnou. O Feďkovičovi som našiel
informácie, že bol maliarom, čo vidieť aj na
samotnom monumente – je to síce keramika,
ale v zásade ide len o maľbu glazúrami na
obklady. Witzová je však zaujímavá, lebo jej veci
sú dosť plastické, a tak predpokladám, že bola
sochárkou alebo keramičkou. Niektorí autori
zostávajú tajomstvom aj pre mňa. Treba si to
ešte naštudovať.
Ty sám študuješ v druhom ročníku keramiku na budapeštianskej MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design).
Čerpáš zo svojho výskumu aj vo svojej
tvorbe? Ovplyvnil ťa?
Zatiaľ máme v škole špecifické zadania,
uvidíme, aké to bude budúci polrok, keď to
bude trošku voľnejšie. V téme monumentálnej
keramiky som dosť zanietený. Zatiaľ integrujem
výskum len do teoretickej časti štúdia. Lebo
keď sa tomu už venujem, chcem to využiť,
a ako som spomínal, táto téma bude aj predmetom mojej bakalárskej práce.
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ZA BRATISLAVSKÝM
ISTROPOLISOM

Zbúranie kultovej budovy je v súčasnosti téma,
o ktorej sa často hovorí, a už sa vyjadrili mnohí.
Doteraz sa nevyjadrili tí, ktorí boli pri predaji
budovy, chýba vyjadrenie magistrátu, ktorý sa
vyjadroval k návrhu developera, posudzoval
ho a je spoluúčastníkom tohto procesu. Mesto
Bratislava je aj spoluvlastníkom parciel pri
budove (Ako vlastník sa na LV uvádza spoločnosť Trnavské mýto, a. s.). Štát ani Pamiatkový
úrad SR sa v roku 2017 zrejme nevyjadrovali
a už vôbec neupozorňovali na riziká predaja.
Nič nové pod naším slnkom, algoritmus búrania starších budov je v Bratislave známy ako
staršie platne. Proces odstránenia PKO z cesty
pre developera nie je taký zaprášený a mnohí
si ho dobre pamätáme.
Nebudem opakovať už povedané či napísané.
Osobne ma mrzí najmä postoj magistrátu,
ktorý vypisuje súťaž za súťažou, ale ostáva
v mierke menších zásahov. Aj tie sú potrebné,
ale priestor Trnavského mýta sa už dnes
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stáva novým centrálnym námestím Bratislavy,
mesto, život sa posúvajú východným smerom. Bratislava sa aj v centre a na priľahlých
územiach zahustila a zahustí. Opozitom by
mohli a mali byť kvalitné a dostatočne veľké,
moderné multifunkčné priestory pre verejnosť. Pre mesto v 21. storočí, kde čochvíľa
bude žiť 750-tisíc obyvateľov.
Trnavské mýto je aj dnes dôležitou križovatkou
s podchodom pre peších, koncept je však
z minulého storočia. Dôležité je aj širšie okolie,
nadväznosti – železnica s potenciálnou hlavovou stanicou Filiálka, Račianske mýto, možnosť
prepojiť električkou Račiansku ulicu a Štrkovec.
Viac v mojom texte: https://www.asb.sk/
stavebnictvo/inzinierske-stavby/zeleznica/
filialka-nova-zeleznicna-stanica-v-bratislave,
ale späť k Istropolisu. Táto pôvodná hmota
určite aj na novom revitalizovanom námestí
pôsobí lepšie než doposiaľ prezentovaný návrh
developera. Ten zmenšuje voľný priestor, mení
MESTO

mierku námestia, vôbec nereaguje na Filiálku.
Čo bude s Matušíkovou tržnicou?
Otázok by bolo viac, ale chýba vôľa (alebo
schopnosť?) kompetentných pozrieť sa na
tému Istropolisu inými očami. Tému, ako by
bolo možné zmeniť, adaptovať dnešnú budovu
formou generálnej prestavby, rekonštrukcie.
Všetko je dnes technicky možné, ale ako
pokračovať v spoločnosti, kde chýbajú rušňovodiči, zdravotné sestry, lekári a vedenie mesta
a štátu stráca vôľu riešiť mnohé problémy
s dlhodobejším vplyvom? Rezignácia na poctivé
riešenie tém tak spôsobuje kultúrny úpadok
našej spoločnosti, devastáciu obrazu mesta.
Zrejme stratíme ďalší objekt, oslabíme dôležitú
vrstvu, orientačný bod, zmeníme architektonický obraz Bratislavy, ale ideme vpred. Kam?
Kto má reálne aké slovo v tomto procese?

Peter Žalman, architekt a urbanista

O DIZAJNE DOMA
S MAROŠOM SCHMIDTOM
Začiatkom roka 2022 sa na televíznych obrazovkách objavila dokumentárna
miniséria o slovenSKom dizajne alebo príbehy vecí a ich tvorcov. Maroš Schmidt,
riaditeľ Slovenského centra dizajnu, vysvetľuje jej zámery a pozadie.
Ako vznikla myšlienka televízneho
seriálu Dizajn doma? Aký široký tím
stál za jeho tvorbou?
S myšlienkou dostať dokumentárne profily
dizajnérov do televízie sme sa pohrávali už
dávnejšie. Verejnoprávna televízia by podľa
mňa mala mať vo svojej programovej štruktúre
viac z dejín a súčasnosti slovenského dizajnu,
no zároveň musím dodať, že v uplynulých
rokoch sa to zlepšuje. Výborne spolupracujeme s reláciami Noc v archíve a SK Dejiny
a o našich aktivitách vždy informujú aj v hlavnej
spravodajskej relácii. Rok slovenského dizajnu
2021 bol vynikajúcou príležitosťou, ako vytvoriť
komplexný program propagácie slovenského
dizajnu. Ministerstvo kultúry náš návrh schválilo
a vyčlenilo aj potrebné finančné prostriedky,
a tak sme hľadali partnera na realizáciu
audiovizuálneho diela. S režisérom Martinom
Hasákom, s ktorým máme dlhoročné vynikajúce skúsenosti z galavečera Národnej ceny za
dizajn, sme spoločne s kurátormi Slovenského
múzea dizajnu, ktoré je oddelením Slovenského
centra dizajnu, urobili výber dvanástich dizajnérov. Snažili sme sa pokryť všetky základné
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odvetvia dizajnu a úžitkového umenia a priblížiť
tvorbu mladej i staršej generácie. Potom sme
sa spojili so Superfilmom a pripravili prezentáciu pre RTVS. V rámci súťaže námetov sme
s Martinom v RTVS prezentovali dokumentárnu
sériu s názvom Dizajn doma. RTVS nakoniec
projekt podporila a začalo sa nakrúcať po
celom Slovensku. Výsledok je podľa mňa
úžasný a aj napriek pandémii sa všetky termíny
stihli a každý z dizajnérov či dizajnérok má
unikátny filmový medailón.
Ktoré oblasti dizajnu seriál nepokryl,
kde vidíš ešte rezervy?
Dvanásť dielov znamená dvanásť dizajnérov
či dizajnérok. To znamená, že ešte ostávajú
desiatky ľudí – profesionálnych tvorcov
a tvorkýň dizajnu, ktorí si zaslúžia audiovizuálne
zmapovať svoje dielo, tvorbu a myšlienky.
Usilovali sme sa pokryť všetky základné oblasti
dizajnu, no dizajn je naozaj pestrý, čo je záruka
zaujímavých profilov do budúcnosti.
Aké máš plány do budúcnosti s propagáciou dizajnérskej scény v širokej verejnosti?

MESTO

Propagáciu slovenského dizajnu vnímam ako
komplexný balík zložený z jednotlivých aktivít.
Dôležité je pokrývať v určitom čase čo najviac
informačných kanálov, prezentačných miest
a realizovať zaujímavé výskumné projekty.
Len informovať a propagovať nestačí. SCD
dlhodobo iniciuje projekty a prostredníctvom
svojich špecializovaných oddelení aj vstupuje
do konkrétnych aktivít. Nariekať, že nie sú ľudia
a peniaze, nebudem, robíme, čo je v našich
silách, pričom si uvedomujem, že jednou
z mojich základných úloh je získavať peniaze
a ľudí. Robím to a budem to robiť a v budúcnosti chcem pre rozvoj dizajnu na Slovensku
vybojovať čo najlepšie podmienky. Som síce len
úradník, no mám vzácnu možnosť presvedčiť
tých, čo držia kasu, že investícia do dizajnu sa
Slovensku stonásobne vráti.
www.scd.sk, www.superfilm.me

Zuzana Duchová

ARCHITEKTÚRA VÝSTAVY
CENY OSKÁRA ČEPANA 2021
Vystavujúci autori: Èv van Hettmer,
Luki Essender, Ondřej Houšťava,
Tamara Kametani, Viktorie Langer
Kurátori: Jen Kratochvíl, Lucia Gavulová
Viz. identita a architektúra výstavy: Peter Liška
Trvanie: 8. 12. 2021 – 26. 4. 2022
Miesto: Kunsthalle Bratislava

Foto: Katarína Šipöcz Svobodová

Aj výstavy vizuálneho umenia môžu mať
nápaditú a funkčnú architektúru. Aj v našom
prostredí už býva dobrým zvykom, že na prezentáciu umenia sa okrem kurátorov prizvú
aj profesionáli – architekti. Keďže profesia
architekta výstav je značne flexibilná, túto
prax často vykonávajú okrem vyštudovaných
architektov i samotní umelci či dizajnéri. Taký
je aj prípad Petra Lišku, ktorý vyštudoval
grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave v ateliéri Pavla Chomu
(2000 — 2006). Už počas štúdia sa pod jeho
vedením podieľal na navrhovaní a realizácii
stálej expozície Biodiverzita Slovenska pre
Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave. Po ukončení štúdia
založil spolu so spolužiakmi ateliér pingpong
a pod touto značkou spolu navrhovali a realizovali viaceré výstavné projekty.
Liška je manuálne zručný dizajnér s priestorovou predstavivosťou. Cit pre kontext a vizuálnu
komunikáciu a postupná až mravčia prax na
väčších či menších projektoch umeleckého
typu ho priviedli k súčasnej pozícii univerzálneho dizajnéra Ceny Oskára Čepana. V tíme
projektu pôsobí od roka 2018. Je chvályhodné,
že cena, ktorá má ambíciu byť prestížnou aj
v tejto dobe, keď prostriedkov na nekomerčné
umelecké aktivity nie je nazvyš, zamestnáva
profesiu architekta výstav. Dizajn pominuteľných artefaktov a priestorov akosi stále stojí
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v tieni „veľkej architektúry“, pominuteľnosť je
aj tu však len otázka (dlhšieho) času.
Produkcia ceny prešla za posledné desaťročie
turbulentným vývojom. Vystriedalo sa niekoľko
kurátoriek i galérií, každá pridala svoj názor.
Rôzne prístupy k manažmentu prinášajú rôzne
výzvy. Byť každý rok úplne „fresh“ a radšej
riskovať nekonečné začínanie od nuly? Pracovať
stále s rovnakým rizikom stereotypu a nudy? To
v prípade prístupu Petra Lišku nehrozí. Vizuál
Ceny Oskára Čepana poňal ako príbeh. Príbeh,
v ktorom v prípade nutnosti môže pokračovať
niekto iný. Princípom je minimalizovanie vstupov
– recyklácia (materiálna aj vizuálna) v kombinácii
s hľadaním (nových/iných) riešení praktických
problémov (grafického) dizajnu – ako si poradiť
s nevhodným výstavným priestorom, s produkciou tlačí, so sociálnymi médiami, s akustikou
priestoru, s umením, s obsahom či s odpadom.
Práve za tento otvorený koncept a prístup
bolo Liškovi ako hlavnému autorovi udelené
Špeciálne uznanie za ekologický prínos v rámci
Národnej ceny za komunikačný dizajn 2020.
Súbor vizuálnych prvkov v sebe vždy nesie
novinku, ale aj odkaz na predošlé ročníky – či
už v materiáli, alebo v inom recyklovanom
prvku. Keď začneme podrobne študovať prvky
poslednej expozície v priestoroch Kunsthalle
Bratislava, narážky a odkazy nás dovedú cez
Košice až na miesta bývalého obchodného
VÝSTAVA

domu Dunaj. K dielu teraz priložil ruku i skúsený
nový aranžér výstav KHB Jozef Tyrol. Od roka
2010 pracoval ako produkčný pracovník pre
najprestížnejšie londýnske galérie, aukčné
domy či múzeá. Bohaté skúsenosti získal však
aj mimo Veľkej Británie.
Špecifický a trochu ťažkopádny priestor
bývalého Domu umenia, z ktorého dýcha duch
minulého režimu, sa dá brať ako záťaž i ako
jedinečný prvok. Architekti sa tentoraz pohrali
hlavne so vstupným foyer. Dispozíciu výstavného priestoru prehodnotila ešte v roku 2018
Ilona Németh v spolupráci s architektonickým
ateliérom Plural a Mariánom Ravaszom. Finalisti
COČ sú umiestnení v pomerne klasickom
usporiadaní v troch oddelených sálach.
Dominantou a prepojením piatich individualít
je úvodný panel so základnými informáciami.
Vstup je základ, vstup je i metaforou prístupnosti umenia, je rozhraním, prostredníctvom
ktorého sa dostávame z „bežného“ sveta do
sveta imaginácie umenia. Efektné riešenia
nemusia byť vždy drahé a veľa peňazí sa
automaticky nerovná dobrému dizajnu.
Architektúra, systém nesenia myšlienok Ceny
Oskára Čepana majú svoj charakter a zároveň
komunikujú a neprekrikujú hlavné myšlienky.

Zuzana Duchová

MATEJ GAVULA: PROMENÁDA
Kunsthalle Bratislava
Kurátorka: Lýdia Pribišová
Trvanie: 26. 11. 2021 – 6. 2. 2022
Miesto: Treskoňova ulica,
vedľa Kunsthalle Bratislava

foto: Leontína Berková

V rámci svojich návratov do Bratislavy sa nikdy
nevyhnem konfrontácii s vlastnými spomienkami, povrchnými vedomosťami a zmenami,
ktoré sa udiali v jej neuchopiteľne regulovaných
mestských štruktúrach. Niekedy tak robím ako
samozvaná sprievodkyňa zahraničných hostí
a hostiek, keď sa snažím vyberať z mozaiky
mestského príbehu zaujímavé kúsky. Niekedy
doslova – ako v prípade mojej malej zbierky
opadaných bielych a červených štvorčekov
sklomozaiky z posledných nedotknutých
Dedečkových fasád Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského, ktoré mám vystavené
v izbe popri Rollerovom petrograme. Môj
z veľkej časti ufrflaný spomienkový turizmus
sa často dotýka miest a štruktúr, ktoré s oveľa
hlbším ponorom a momentálne aj s intenzívnym
exponovaním v rámci hlavného mesta skúma
sochár Matej Gavula vo svojom projekte pre
Kunsthalle Bratislava s názvom Promenáda.
Priestor na exteriérové realizácie pri KHB je jeden
z mnohých bratislavských bermudských trojuholníkov – okoloidúcimi prehliadaných, no lokalitou
prominentných priestorov, kde akoby zastal čas.
Občas z neho dokonca niečo naozaj zmizne – aj
časti umeleckej inštalácie. Je výnimočný polohou
medzi dôležitými dejiskami histórie, súčasnej
socializácie a konzumu hlavného mesta – medzi
vyvrcholením Námestia SNP, Starou tržnicou
a nákupným centrom Prior. Pre KHB je toto
malé územie strategickým miestom, ktoré má
potenciál narušiť našu každodennosť. Kurátorka
KHB Lýdia Pribišová to v rámci svojej dramaturgie priestoru úspešne využíva, hoci to nie je
jednoduchá úloha – nielen produkčne. Matej
Gavula bol v tomto prípade istým spôsobom
stávka na istotu v rámci vyrovnania sa aj s týmto
rozmerom m(i)esta. Jeho predošlé projekty
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Abrazívna spoločnosť (2019, Tranzit, Bratislava)
či Dom obradov (2021, Galéria Tabačka, Košice)
reflektovali na sociopolitické a poetické rozmery
ikonických architektonických štruktúr a prvkov
traktujúcich verejný priestor.
Gavula premiestnil pri KHB travertínové bloky
pôvodného múrika zo staromestskej promenády, ktoré boli odstránené z miesta kvôli
novému múru pri River Parku a novému protipovodňovému múru v centre. V prvom pláne
Gavulov projekt prostredníctvom nepriamo
vyvolanej komparácie poukazuje na absentujúci
estetický rozmer a architektonické kvality
nových betónových múrov. Oddychujúci sa
v centre po posadení na lavičku oproti novému
protipovodňovému múru dostávajú do priam
zákopovej situácie. Pri River Parku ide o ďalší
necitlivý developerský zásah. Svetelné kvality
a rytmus pôvodného múrika sa v Gavulovej
umeleckej inštalácii vykorenením z pôvodného
miesta takisto symbolicky stratili, zrútili. Kusy
travertínových blokov použil Gavula pred KHB
ako surový materiál na svoju inštaláciu, uložil ich
na zem ako akési popadané totemy. Predovšetkým v noci a pokryté snehovou prikrývkou
evokujú rituálne, priam pietne miesto. Umelec
vytvoril z blokov dve sústredné kružnice,
dynamickú kruhovú formu, ktorá necháva
priestor na pozorovanie zoskupenia z rôznych
perspektív, rôznych uhlov pohľadu, ale aj na
fyzické vstúpenie do ich poľa. Zároveň neusporiadane nahromadil bloky na mieste, kde na ne
dramaticky svieti jediná pouličná lampa v okolí.
Emotívna svetelná dramaturgia a narušenie
pravidelného rytmu v chaotickej akumulácii
pripomínajú setting akýchsi moderných ruín.
Tento aspekt približuje v kontexte súčasných
trendov v sprievodnom texte aj kurátorka.
VÝSTAVA

Náš pohľad by však nemal ostať romanticky
ahistorický. Mal by zostať pri zemi v rámci
rozvíjania ďalších asociácií. K tomu nám pomôže
predovšetkým primárne čítanie tohto zoskupenia v rámci aktuálneho diskurzu o verejnom
priestore a narábaní s dedičstvom socializmu
v architektúre (tzv. Matušíkov travertínový múrik
vznikol v 50. rokoch 20. storočia). Od Gavulovej
inštalácie môžeme naprieč celou Bratislavou
ťahať nitky medzi ďalšími pozoruhodnými
socialistickými budovami obloženými nákladnými materiálmi, ktorým súčasní prevádzkovatelia nevedia či nechcú nájsť novú či primeranú
náplň. Neláska a nevôľa sa odrážajú hlavne
v nestarostlivosti o tieto objekty. Gavulova
inštalácia pre mňa symbolicky stelesňuje akýsi
náraz na nové podmienky v cykle výmen režimov, ktorý stále robí hrubé zaseknutia a čistky
namiesto premyslenia alternatív koexistencie.
Hoci v Gavulovom prípade môžeme hovoriť
o práci v monumentálnej mierke, výsledok
jeho projektu je vyslovene antimonumentálny.
Bez pátosu a tichým komentárom ukazuje,
aké dôležité sú kontexty, v ktorých sa objekty
a diela nachádzajú a udržiavajú. Má potenciál
vyvolať u každého otázky začínajúce sa prečo,
ktorých zodpovedanie nás ponorí hlbšie do
histórie, ale aj do súčasnosti. Tie sa pretínajú
nielen vo veciach a v miestach, ale aj v rozmýšľaní ľudí, ktorí o nich rozhodujú. Vrhajú svetlo na
rôzne vrstvy premýšľania o tom, čo a kto bude
aj naďalej utvárať naše prostredie a ovplyvňovať
našu každodennosť.

Miroslava Urbanová píše o umení a pôsobí
ako kurátorka, vedie Galériu Medium

CELOK JE MENŠÍ AKO
SÚČET JEHO ČASTÍ
Umelec: Peter Bartoš
Participujúce umelkyne a umelci:
Petra Feriancová, Andreas Fogarasi,
Martin Hrvol, Anna Jermolaewa,
Ingeborg Strobl, Lois Weinberger
Kurátorka: Mira Keratová
Paleobiologická expozícia: Daniel Pivko
Architektúra výstavy: Jakub Kopec
Grafický dizajn: Aurélia Garová
Trvanie: 25. 11. 2021 – 29. 5. 2022
Miesto: Mirbachov palác, Bratislava

Foto: Filip Beránek

Celok, ktorý nepohltí svoje časti
Úvahy o hraniciach ľudského priestoru a nové
premýšľanie o vyosenosti vzťahov medzi človekom a ostatnými prvkami v ekosystéme, ako ho
nastavila moderna, stoja v centre aktuálneho
umeleckého diskurzu, ktorý sa snaží rozširovať
ich o pohľady mimo nášho druhu. To, ako poňať
jednotlivé vzťahy medzi týmito položkami, je
v súčasnosti objektom skúmania ekológie,
architektúry i krajinotvorby. Z tohto dôvodu
je návšteva výstavy Celok je menší ako súčet
jeho častí v Galérii mesta Bratislavy prínosným
zážitkom i pre tých, ktorí ku konceptuálnemu umeniu netiahnu takzvane „na prvú“,
ale v umení z akéhokoľvek dôvodu hľadajú
spôsoby, ako prehodnotiť ľudské formovanie
prostredí a bytostí.
Ťažiskom výstavy je tvorba Petra Bartoša,
konceptuálneho umelca z polovice českého
pôvodu žijúceho v Bratislave. Odvíja sa pritom
práve od osobnej i kolektívnej minulosti aj
prítomnosti i od konkrétnych lokalít, ktoré
prepája do akýchsi univerzalistických celkov,
myšlienkových máp alebo poznámok, ilustrovaných a komentovaných fotografií, záznamov
performance, objektov či dokumentov.
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Jeho tvorba, komplexná a kontinuálna v celých
dekádach od 70. rokov minulého storočia
prakticky po súčasnosť, súvisí s nazeraním na
krajinu, prírodu a zvieratá v celosti možných
pohľadov. Nech už ide o exponovanú úpravu
bratislavského Podhradia, modelácie prostredí
pre zvieratá, chované v bratislavskej zoo či
o samotnú úpravu zvierat (konkrétne holubov)
šľachtením, Bartošov prístup je zaujímavý
najmä vďaka vysokej citlivosti na stretávajúce
sa množiny ekologických, antropologických,
historických, osobných, ale aj medzinárodných vzťahov.
Kurátorka výstavy Mira Keratová predstavuje
jeho program ekologickej kultúry, akejsi
citlivej regenerácie či prinavrátenia prostredia
všetkým jeho zložkám, človeka nevynímajúc. Aj
v samotných prírodných formách hľadá Bartoš
estetiku, nevynecháva ju, rovnako ako sa po
dominancii človeka vo vzťahoch so zvyškom
prírody neprikláňa k opačnému extrému.
Tento vnímavý holistický prístup ladí s mnohými aktuálnymi otázkami, preto neprekvapuje, že vstupuje do dialógu s mladšími
autormi ako Petra Feriancová, Martin Hrvol
či Andreas Fogarasi, s ktorými ho spájajú
spoločné zaujatia či postupy. Nielen téma
VÝSTAVA

výstavy, ale aj postup jej zloženia tak hovorí
o prelínaní svetov, rôznosti v rovnocennosti
v celku, v ktorom sa jednotlivé časti prelínajú,
čiastočne majú spoločný fundament, ale
zároveň nemizne ich autonómia.
Na lepšie porozumenie východísk a detailnejšie ponorenie do tém diel je vhodné siahnuť
po sprievodnom katalógu, ktorý obsahuje
kurátorský text i rozhovory s autorom. Práve
v súvislosti so spomínaným bratislavským
Podhradím je zaujímavý príspevok Petra
Szalaya, ktorý sleduje asanáciu, plány a koncepčné východiská, ktoré formovali toto
územie. V tomto prehľade sa ukazuje, že
zdanlivo prekonané technokratické videnie
len v developerských snahách zmutovalo
do podvratnejšej, nebezpečnejšej a všetko
pohlcujúcej monetizácie priestoru.

Jana Babušiaková je kurátorka a kritička

PRÁVO NA OPRAVU –
MANIFEST OPRAVITEĽNOSTI
REPAIRABLY
MANIFESTO:
NA CESTU 21.
STOROČÍM

10 pravidiel na získanie certifikátu opraviteľnosti
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PRODUKT JE OPAKOVANE ZMONTOVATEĽNÝ
Produkt je viackrát plne rozobrateľný a opäť zmontovateľný,
pričom sa neznehodnotí.

PRAVIDLO 120%
Celková suma všetkých komponentov
nepresahuje 120% ceny výrobku.
DOSTUPNOSŤ KOMPONENTOV
Výrobca je zodpovedný za dostupnosť
komponentov minimálne počas prvých 5 rokov.
Potom platí pravidlo č. 8.
DOSTUPNOSŤ NÁSTROJOV NA OPRAVU
Nástroje na opravu musia byť štandardné,
alebo podporované výrobcom.
DOSTUPNOSŤ SOFTVÉRU
Softvér je vždy dostupný a aktualizovaný.

Postupné prenikanie princípov obehovej
ekonomiky do každodennej praxe od deväťdesiatych rokov 20. storočia prinieslo nevyhnutnosť prehodnotiť aj filozofiu životného
cyklu výrobkov. Nielen otázku jeho predĺženia,
ale i komplexného prístupu k nemu. K zásadám dizajnérskej práce od počiatkov dizajnu
patrila hospodárnosť pri využívaní materiálov.
Postupne sa však výrobné cykly podporené
marketingovými stratégiami podriadili rýchlosti
produkcie a maximalizácii zisku. Zámerné
bariéry dlhej životnosti produktov vznikali už
v procese dizajnu výrobkov. Opraviteľnosť
spotrebných výrobkov sa postupne stala
nechcenou, akékoľvek zásahy sa dostali do
roviny domáceho majstrovania. Hovoríme síce
o pohľade z pozície produktového dizajnu, ale
mnohé aspekty životného cyklu a opraviteľnosti sa dajú aplikovať na architektúru. Môže ísť
o konštrukčné prvky, vybavenosť interiérov, ale
aj o architektúru dočasných stavieb (prezentačné, výstavnícke realizácie, rôzne úžitkové
stavby). Koncept je v architektúre známy aj
ako design for disassembly (dizajn pre rozoberateľnosť) a znamená začlenenie budúcej
demontáže už do fázy navrhovania.
Medzi projektmi prihlásenými v roku 2021
do prvej výzvy o ceny Nového európskeho
Bauhausu (projektu-hnutia Európskej komisie)
sme našli aj certifikáciu spotrebných výrobkov
od združenia Repairably. Má v záujme vytvoriť
nezávislý orgán certifikujúci výrobky, ktoré
je možné jednoducho a cenovo dostupne
opravovať. V skratke by cieľom mala byť dlhšia
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DOSTUPNOSŤ NÁVODOV NA OPRAVU
Návody sú vždy dostupné.

PRAVIDLO OTVORENÝCH ZDROJOV
Ak výrobca prestane vyrábať komponent,
bude voľne dostupný návod na jeho výrobu.
ŽIADNE PRÁVNE OBMEDZENIA
Opraviteľnosť výrobku nie je právne obmedzená
ničím iným ako možnosťou prísť o bežnú záruku.
PRAVIDLO REPAIRABLY
Všetky návody na opravu, zoznamy komponentov a
nástrojov sú publikované na stránke
www.repairably.com

životnosť výrobkov, menej odpadu a lepšie
využívanie zdrojov pri navrhovaní a výrobe
každodenne využívaných produktov. Repairably
sa od svojho vzniku v roku 2016 venuje zlepšeniu životného cyklu spotrebných výrobkov
z pohľadu nastavenia vhodnej legislatívy, čo je
dlhodobejší proces, ale aj z hľadiska okamžitej
akcie. Ich manifest s desiatimi pravidlami
opraviteľnosti môže byť už teraz sprievodcom
každého výrobcu bez ohľadu na stav legislatívy
v tejto oblasti.
Manifest konštruktívne pomenúva vlastnosti,
ktoré by mal mať každý výrobok 21. storočia.
Medzi pravidlami nájdeme podmienky dostupnosti z hľadiska ceny (cena žiadnej súčiastky
nesmie prekročiť 20 % z celkovej ceny
výrobku), ale aj dostupnosti návodov na opravu
či softvéru, ktorý zariadenia používajú. Členovia
Repairably sa nesnažia o tieto zmeny izolovane,
ale aktívne sa zapájajú do (medzi)národných
projektov a hnutí s rovnakým cieľom. Na
Slovensku spolupracujú s vysokými školami,
nadviazali spoluprácu so Slovenským centrom
dizajnu (už dvakrát spoločne odovzdali cenu
za opraviteľný výrobok v Národnej cene za
dizajn), sú členmi organizácie Circular Slovakia.
Dôležitým spojením je prepojenie s kampaňou
Right to Repair a partnerstvo so združením
ECOS (Environmental Coalition on Standards)
v Bruseli. Pôvodne názov kampane, pojem right
to repair (právo na opravu), sa postupne stáva
všeobecne používaným pojmom a na úrovni
Európskej únie sa momentálne dejú postupné
kroky k legislatívnym zmenám. V marci 2021
TÉMA

Obrázok: Manifest Repairably
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PRAVIDLO 20%
Žiadny z komponentov výrobku
nepresahuje 20% z celkovej ceny výrobku.

vstúpil do platnosti zákon, ktorý sa zatiaľ týka
iba práva na opravu domácej spotrebnej elektroniky, ale tendencie k udržateľnosti sú jasné.
Zákony a pravidlá potrebujú vyladiť a čelia aj
kritike, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti
vykonaných opráv. V ďalších rokoch sa však
isto dočkáme ďalšieho rozšírenia legislatívy
v oblasti opraviteľnosti. Podobné procesy sa
dejú nielen v EÚ, ale aj v USA na úrovni jednotlivých štátov i na federálnej úrovni.
Združenie Repairably, ktoré spoločne s ďalšími
podobnými organizáciami prispelo k zviditeľneniu témy, svoju agendu postupným zavedením
legislatívy nestratí. Už teraz posúvajú svoju
iniciatívu na ďalšiu úroveň. Plánujú vytvoriť
platformu, ktorá bude podľa slov riaditeľky
Repairably Daniely Laluhovej „nielen databázou
výrobkov, ktoré spĺňajú pravidlá manifestu
opraviteľnosti, ale aj miestom výmeny informácií o výrobkoch, skúseností s opravou,
návodov“. Zároveň bude platforma ďalej šíriť
princípy opraviteľnosti a hľadá partnerov na
spoluprácu. Laluhová pripomína aj dôvody, pre
ktoré iniciatívy ako Repairably vznikajú: Majú
„pomôcť zmeniť nastavenie spoločnosti a priviesť čo najviac výrobcov k tomu, aby vyrábali
svoje výrobky s ohľadom na opraviteľnosť,
pretože spotrebiteľský aj environmentálny
dopyt tu je“.

Mária Beňačková Rišková, nezávislá odborníčka
v oblastiach dizajnu, kultúrneho dedičstva
a multimédií

Peter Radkoff

TEXT: ZUZANA DUCHOVÁ

Titul Európske hlavné
mesto kultúry je len
štartovacia čiara
rozvoja mesta
a regiónu

Predseda panelu odborníkov pre výber Európskeho hlavného mesta kultúry
10. decembra 2021 oznámil, že na titul EHMK na rok 2026 odporúča Trenčín
s projektom Cultivating Curiosity. Európske hlavné mestá kultúry vznikli v roku 1985
a odvtedy sa stali jedným z najambicióznejších kultúrnych projektov v Európe
a jednou z najoceňovanejších činností EÚ. Majú poskytnúť Európanom príležitosť
dozvedieť sa viac o iných kultúrach, spoznať svoju spoločnú históriu a hodnoty,
rozvíjať európske kultúrne prepojenia a partnerstvá, ako aj zdôrazniť úlohu kultúry
pri rozvoji miest. Niekoľko otázok sme položili architektovi, dizajnérovi a kultúrnemu
manažérovi, umeleckému riaditeľovi Tabačky v Košiciach Petrovi Radkoffovi, ktorý
celým procesom prešiel pri príležitosti EHMK 2013 Košice.
94

ĽUDIA

Ako by si zhodnotil posun spoločenskej
klímy a úrovne kultúrnej infraštruktúry
v rámci SR pri príprave projektu EHMK
Košice 2013 a teraz?
Keď bol projekt EHMK prvýkrát u nás na
Slovensku a my v Košiciach sme sa aktívne
zapojili do jeho realizácie, písal sa rok 2006.
Kultúrno-spoločenská situácia a úroveň
povedomia o projekte takéhoto typu a rozsahu
vyzerali úplne inak. Povedomie o potrebe
kvalitatívnej a kvantitatívnej zmeny v prístupe
ku kultúre ako významnej spoločenskej oblasti
bolo v plienkach. V tom čase sa len zopár
osvietených jedincov a organizácií snažilo prinášať nové myslenie, vízie a sociálno-kultúrne
inovácie. Projekt kultúrneho centra s názvom
IC Culture Train, ktorý som viedol, bol v tom
čase prvým a jediným projektom nezávislej
kultúrnej inštitúcie v Košiciach. Pôsobili sme
v objekte starého kulturáka z čias socializmu,
ktorý sa nám podarilo zrevitalizovať už v roku
2005 na centrum súčasných umení. Svojím
programom sme sa snažili reflektovať aktuálne
potreby kultúrno-umeleckej scény a publika.
Preto logicky pre naše centrum aj pre mňa
osobne znamenal projekt EHMK Košice 2013
od prvej chvíle obrovskú výzvu a príležitosť,
ktorá sa už nemala najbližších dvadsať rokov
opakovať. Aj preto som sa po odporúčaní
aktívne zapojil do projektového tímu EHMK,
v ktorom som ako prvé navrhol vytvoriť novú
samostatnú expertnú skupinu zameranú
na súčasné umenie a nezávislú kultúru.
V pôvodnej štruktúre absolútne absentovalo
zastúpenie súčasnej nezávislej scény a bola
koncipovaná značne konzervatívne. Pod mojím
vedením vznikla odborná skupina mladých
angažovaných odborníkov z rôznych oblastí
umenia, dizajnu a architektúry. Vytvorili sme
návrh konceptu EHMK 2013 Košice Interface,
projekt transformácie mesta z industriálneho
na kreatívne. V našom tíme sa spojil kreatívny
a budovateľský duch s entuziazmom mladých
architektov aj kultúrnych manažérov, preto
projekt vo výsledku zahŕňal aj návrh zmeny
kultúrnej infraštruktúry mesta. Vychádzal
z vtedajšieho stavu a bol jeho modernou
nadstavbou. Zohľadňoval potrebu rozšírenia
kultúrnej infraštruktúry z historického centra
mesta a z kamenných zriaďovaných kultúrnych inštitúcií do nových častí mesta a jeho
periférií. Vznikli tak nové body a významové
zmeny na mape mestskej kultúry, nové miesta
aj inej ako štátnej a zriaďovanej kultúry, ktoré
mali poskytnúť priestor mladým, rodiacim sa
kultúrno-umeleckým projektom a súčasne
predstavovať druhú šancu pre chátrajúce
objekty mesta. Tak vzniklo mnoho úspešných
revitalizácií, napríklad Kasárne Kulturpark,
Kunsthalle alebo Výmenníky na sídliskách.
Posun spoločenskej klímy vnímam ako
zásadný, predsa len prešlo viac ako pätnásť
rokov. Dnes už máme na Slovensku viacero
zaujímavých revitalizácií rôznych objektov
národných kultúrnych či technických
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pamiatok na fungujúce kultúrno-kreatívne
centrá aj organizácie, ktoré sa takýmto
premenám dlhodobo a úspešne venujú.
Ako hodnotíš vplyv projektu EHMK Košice
na svoje profesionálne aktivity v regióne?
Ako podstatný. Osobne som projektu od
začiatku veril a považoval ho za veľkú príležitosť pre Košice aj pre ľudí, ktorí v meste žijú aj
tvoria. Už počas kandidatúry sme na základe
dohody s mestom intenzívne pracovali na
jednom z najväčších investičných projektov
– Kasárňach/Kulturpark. Opustili sme v tom
čase čerstvo zrevitalizovaný priestor nášho
kultúrneho centra – IC Culture Train a pustili
sa do „rekonštrukcie“ kasární, do ktorých sme
sa potom presťahovali. Prizvali sme ďalších
zástupcov vtedajšej nezávislej scény a začali
v objekte rozvíjať projekt nového kultúrneho
centra. Hneď po získaní titulu EHMK 2013 sme
však nepochopiteľne dostali od mesta výpoveď a do mesiaca sme museli kasárne spolu
s ďalšími organizáciami, ktoré tam pôsobili,
opustiť. Bol to neočakávaný úder pre celý tím
novovzniknutého centra, pre organizácie,
ktoré spolu s nami vložili do projektu energiu,
pre členov našej expertnej skupiny. No ako sa
hovorí, nezabilo nás to, ale, naopak, posilnilo.
Do roka a do dňa sme už otvárali tretie nezávislé centrum Tabačka Kulturfabrik, ktorého
vznik nebol súčasťou projektu EHMK 2013
a ktoré sa dnes považuje za dobrý príklad
revitalizácie technickej pamiatky na kultúrno-kreatívne centrum. O tom svedčí aj fakt,
že bol ocenený aj ako počin roka 2015 v prvom
čísle Ročenky slovenskej architektúry.
Napriek turbulentným okolnostiam celkovo
hodnotím projekt EHMK a jeho vplyvy pozitívne.
Aj keď sa musím priznať, že moje očakávania
boli vyššie, hlavne čo sa týka systematickej
a adekvátnej podpory a rozvoja toho, čo sa
podarilo v našom meste (aj vďaka) EHMK vytvoriť a vybudovať. Nemám na mysli budovy, novú
infraštruktúru, ale to najcennejšie, čo kultúra
má, a to reálnych angažovaných jednotlivcov
a organizácie pôsobiace „zdola“. Ľudí s úprimným záujmom prinášať nášmu mestu hodnoty,
ktoré zásadným spôsobom prispievajú k jeho
formovaniu, napredovaniu a vytváraniu
dobrého obrazu. A hoci nevnímam aktuálny
stav ako ideálny, vo svojich aktivitách zlepšiť
mesto a život v ňom neustávam, zrejme vďaka
svojmu idealizmu alebo povahe. Nedávno sme
s kolegami založili neformálnu iniciatívu Útvar
košického rozvoja a v súčasnosti okrem iného
pracujeme na projekte Nová mestská Kreatívna
štvrť/Živé námestie v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom a mestom Košice.
Oproti projektu Košice Interface predstavuje
projekt Trenčína menej investičných projektov. Čo považuješ za jeho silné stránky?
Nepoznám detailne kultúrnu infraštruktúru
Trenčína, preto je pre mňa zložité hodnotiť,
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prečo projekt pracuje s investíciami v menšej
miere. Fakt však je, že kultúrno-spoločenské
prostredie sa od čias košickej kandidatúry
výrazne zmenilo. Dnes čelíme úplne iným
výzvam, ako je klimatická kríza, vplyv našej činnosti na životné prostredie, viac sa zaoberáme
kvalitou urbánneho prostredia, spoločných
priestranstiev a možnosťami ich revitalizácie
s ohľadom na potreby a obyvateľov. To, že sa
projekt neorientuje na veľké investície, nemusí
byť zlé. Možno investícia do menších projektov,
ľudských zdrojov, do podpory občianskej
angažovanosti a participácie na spoločných
projektoch a budovania komunít prinesie
mestu v dlhodobom horizonte viac. To všetko
sú podstatné témy a smery, ktoré sa môžu stať
aj silnou súčasťou konceptu projektu EHMK
Trenčín 2026.
Aj keby sa mohlo niekomu zdať, že titul EHMK
je cieľ, moje skúsenosti hovoria, že v dlhodobom horizonte je to len štartovacia čiara
rozvoja mesta a regiónu.
Z projektu EHMK Košice 2013 vyšli aj viaceré realizácie nominované na prestížne
architektonické ceny. Akým spôsobom
treba stimulovať záujem slovenských
investorov o dobrú architektúru a dá sa
robiť dobrá architektúra kdekoľvek?
Považujem to za jeden z pozitívnych vplyvov
projektu EHMK 2013. Fakt, že tieto pilotné
revitalizácie v našom meste dopadli úspešne
a boli nominované a ocenené, sa stal inšpiráciou
pre ďalších angažovaných nadšencov „zdola“, ba
dokonca aj pre komerčných investorov. Považujem to za skvelý vedľajší a neočakávaný efekt.
Ako jednu z ciest stimulácie investorov vnímam
systematické a dlhodobé vplývanie angažovaných
aktivistov, urbanistov a architektov na rozširovanie obzorov investorov, v istom zmysle šírenie
povedomia o význame kvalitnej architektúry
a niekedy možno aj snahu o zmenu ich myslenia.
Nemyslím si, že existuje seriózny investor,
ktorý zámerne chce postaviť škaredú alebo
nefunkčnú budovu. Prax ukazuje, že dobrá
architektúra sa dá robiť naozaj kdekoľvek
a netreba na ňu titul hlavného mesta kultúry.
Potrebná je dobrá vízia, správna motivácia,
nadšenie a, samozrejme, kvalitný investičný
plán. Dnes už máme na Slovensku viacero zaujímavých fungujúcich projektov ako napríklad
Bašta – kultúrno komunitné centrum v Bardejove, Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
v Rožňave, Nová synagóga v Žiline, ARTA Piešťany, Nová Cvernovka v Bratislave či komerčné
investície, ako sú napríklad Nádvorie v Trnave,
Smaltovňa Lučenec, Mlynica v Bratislave.

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránkach:
www.trencin2026.sk, www.kosice2013.sk
a www.tabacka.sk
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BRATISLAVSKÉ
MODERNÉ
FONTÁNY
Editor: Martin Zaiček
Autori: Katarína Knežníková, Andrea Kalinová,
Ivor Švihran, Lucia Mlynčeková
Jazyk: slovenský a anglický
Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová
Počet strán: 200
Rok vydania: 2021
EAN: 978-80-973915-0-8
Po knihe Architektúra starostlivosti (Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia)
od autorskej dvojice historika architektúry
Martina Zaičeka a fotografky Andrey Kalinovej
sa v tomto roku objavil ich ďalší edičný počin.
Žánrovo ide o register, v ktorom autorskou
formou dokumentujú bratislavské fontány realizované v rozmedzí rokov 1963 – 1989. K práci na
publikácii prizvali grafičku Katarínu Knežíkovú,
ktorá ju dopĺňa ilustráciami, Ivora Švihrana
a Luciu Mlynčekovú ako autorov sprievodných
textov. O grafický dizajn publikácie sa postarala
Magdaléna Scheryová.
Časový interval, na ktorý sa autori sústredili,
odhaľuje už názov Bratislavské moderné
fontány, modernitu zúžili na obdobie rokov
1963 – 1989, teda z hľadiska politických dejín
na obdobie komunistickej totality a neslobody
v bývalej ČSSR. Bratislava ako druhé hlavné
mesto zaznamenala v tomto období masívny
rast, keď sa medzi rokmi 1961 a 1991 takmer
zdvojnásobil počet jej obyvateľov. Konjunktúra masívne dotovaná štátnym aparátom
a ideologicky zabalená do propagandistickej
vrstvy komunikácie potrebovala dosiahnuť
ilúziu bezproblémovej beztriednej spoločnosti
schopnej ubytovať, zamestnať, ošatiť, vzdelať,
liečiť aj kultúrne rozvíjať všetkých svojich
obyvateľov. V systéme budovateľskej a päťročnicami definovanej výstavby hlavne sídliskových
štruktúr a občianskej vybavenosti vytvoril režim
mechanizmus finančnej podpory, tzv. Hlavu V,
ktorá bola súčasťou vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, určujúcej povinnú investíciu
do umenia v rámci rozpočtov stavieb. Vďaka
tejto „hlave“ vznikali v tomto období nevídané
počty umeleckých diel vo verejnom priestore,
ale aj v interiéroch verejných stavieb. Svoj podiel
na nich mali v tom období aj fontány.
Register bratislavských fontán naposledy v roku
1990 spracoval Štefan Holčík a Bohuslava
Bublincová v knihe Bratislavské fontány, na
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ktorú aktuálna publikácia v názve voľne nadväzuje. Autori zároveň vychádzali zo súpisu sôch
vo verejnom priestore, ktorý spracovala Sabína
Jankovičová a Roman Popelár v roku 2013.
Od roku 1990 fontány z verejného priestoru
Bratislavy skôr miznú, ako doň pribúdajú, a tie
z obdobia, na ktoré sa autori v knihe sústredili,
sa rozpadávajú a ich súčasný stav je často
skľučujúci. Túto realitu zaznamenáva kniha
v obrazovej časti, ktorá je postavená na kolekcii
civilných, neprikrášľujúcich fotografií Andrey
Kalinovej. Rovnako autorsky k nim pristupuje aj
ilustrátorka Katarína Knežíková, ktorá predlohy
(sochy, objekty) vytrháva z kontextu a robí z nich
akýsi slobodný výtvarný zápisník, opäť s melancholickým podtónom.
Autorskú fotograficko-výtvarnú časť knihy
dopĺňajú texty editora knihy Martina Zaičeka,
aktivistu a vlastivedného sprievodcu Ivora Švihrana a architektky a grafickej dizajnérky Lucie
Mlynčekovej. Zaiček napísal úvod knihy, v ktorom sa sústredil na fenomén fontány (prameňa)
naprieč dejinami, pokračuje cez modernistický
urbanistický koncept Aténskej charty a výstavbu
sídlisk u nás a potom si na fontánach všíma
psychologický aspekt humanizácie veľkých sídliskových zástavieb. Odkazuje pritom na štúdie
psychológov, architektov, sociológov a lekárov,
ktorí v období 70. – 80. rokov minulého storočia
riešili tému „vody ako nástroja na zlepšenie
spoločnosti a zatraktívnenie bývania v monotónnych štruktúrach“. Súčasný stav fontán
reflektuje filozofujúcim jazykom: „Ruiny fontán
odzrkadľujú dichotómiu večnosti a dočasnosti
našej kultúry, prirodzenosť prírody a umelosť
našich zásahov v nej…“ a občas prechádza
do poetizmov, keď na ne hľadí ako na „mýtické
mikropriestory odtrhnuté od všednej reality“.
Štúdia Ivora Švihrana je štúdia znalca, ktorý
precízne ovláda príbehy diel vo verejnom
priestore v jednotlivých mestských častiach.
Upozorňuje na mnohé detaily, veľmi zaujímavá
bola napríklad pasáž o čistkách ružinovských
sôch z roku 1974, keď národný výbor Bratislava
II v dozvuku normalizačných čistiek odstránil 24
umeleckých diel od autorov s protirežimovými
postojmi. „Diela P. Bindera, J. Čihánkovej,
T. Kaveckého, T. Klimovej, J. Kočiša, M. Laluhu,
M. Paštéku, A. Rudavského, R. Uhera, J. Vachálka
a iných boli odvezené do Štokeravskej vápenky
a tam boli zničené, medzi nimi bola aj jedna
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fontána.“ Spomína aj odstránenie diela Rodina
od J. Jankoviča z fontány na Bachovej ulici a to,
ako do prázdneho bazéna fontány doplnili
sochu Mária od Pavla Mikšíka.
Zaujímavý je i príbeh známej Havrillovej sochy
Zenového dievčaťa v Petržalke, ktorá je len
časťou väčšieho nedokončeného komplexu
navrhovanej fontány Človek a vesmír. Plastika
dievčaťa mala byť vo väčšom bazéne a v menšom, oddelenom lávkou, mal byť päťmetrový
antikorový kužeľ ukončený symbolickým
vencom. Havrillova „fontána“ sa realizovala
v roku 1989 a po prevrate k jej dokončeniu už
nedošlo. Celkovo sa v Petržalke nachádzajú len
tri (!) fontány, zrejme preto, lebo sa „dostavovala“ až v 80. rokoch, keď výtvarné detaily už
nehrali takú rolu.
Hlava V v Hlave 22
Záverečná štúdia Lucie Mlynčekovej sa
podrobne zaoberá fenoménom Hlavy V a jej
uplatňovaním. Akcentuje ich ako nástroj ideovej
kontroly, poukazuje však aj na skutočnosť, že
cez komisie často paradoxne prešli aj návrhy
od umelcov, ktorí boli inak politicky nevhodní.
Ukazuje i to, že podobné modely financovania
veľkoformátových výtvarných diel prežili
v niektorých krajinách dodnes.
Okrem štúdií sú v knihe aj rozhovory na spôsob
„oral history“. Respondenti, sochár Juraj Gavula
a architekt Martin Kusý, v nich zanechali dôležité svedectvo o sociálnych dejinách produkcie
oficiálneho umenia v danom období
– kto, s kým, prečo a ako fungovali mechanizmy
fungovania. Opäť je dôležitou téma uplatňovania Hlavy V aj to, či možno tento model
preniesť do súčasnosti. Martin Kusý si to nevie
predstaviť. Aj v minulosti mu prekážalo, že to
bolo povinné. Argumentuje, že architektúra
odvtedy prešla veľkou zmenou. „Keby sme to
robili dnes, mám nepredstaviteľný strach z toho,

ako by sa naši biznismeni toho chopili a čo by
z toho zostalo. Alebo politické špičky. Možno
by to bolo horšie než za toho socíka, lebo tam
aspoň boli komisie, ktoré nejakým spôsobom tú
kvalitu strážili.“ Zaiček oslovil s touto otázkou aj
vizuálneho umelca Mateja Gavulu (syna Juraja
Gavulu), ktorý si, naopak, myslí, že vzkriesenie
podobného princípu by „kultivovalo spojenie
medzi umením a architektúrou“.
Zo zamerania textov v knihe je zrejmé, že skôr
ako o fontány, ich zhodnotenie a zaradenie
z hľadiska kunsthistórie ide o príbeh Hlavy V. Vo
finále teda Hlava V demaskuje naliehavú potrebu
rozprúdiť verejnú debatu o tom, ako pomôcť

vzniku kvalitných výtvarných diel vo verejnom
priestore. Pretože zaostávame a atrofujeme.
Keď sa obzrieme na obdobie posledných
tridsiatich rokov, koľko a akých kvalitných
výtvarných realizácií vo verejnom priestore
vidíme?
Na záver pár slov ku grafickej úprave knihy.
Rozhodnutie ponoriť to celé do bazéna, teda
do svetlomodrej farby nevnímam ako šťastné.
Problém nastáva pri fotografiách aj pri ilustráciách, ktoré mali byť ťažiskovým výtvarným
motívom publikácie a nie sú. Farebný filter
ich výrazne zmenil. Možno chceli posilniť istý
pocit, opäť citujem „dichotómie večnosti

a dočasnosti“, ale obyčajne vzaté, nepozerá
sa na ne dobre. Navyše, fotografie sú väčšinou
zalamované na dvojstranu, a keďže fontána
je v strede, vlastne ju vo väzbe knihy poriadne
nevidíme. V registri a lokalizácii fontán sa ako
čitateľka takisto trochu strácam. Škoda. Lebo
inak je to pekná kniha do ruky aj na prechádzku.
P. S. Páči sa mi obálka, na ktorej je symbolicky
vymazávaná Mikšíkova fontána z roku 1981
na nádvorí Istropolisu.
Ľubica Hustá, kunsthistorička, kurátorka,
publicistka, zakladateľka a riaditeľka festivalu
Bratislava Design Week

KLUB ROZKOŠE
Autor: Jüne Plã
Jazyk: slovenský
Ilustrácie a text: Jüne Plã
Grafický dizajn: Lucia Gandlová
Preklad: Kristína Bartová
Redakčná úprava: Adam Berka
Počet strán: 238
Rok slovenského vydania: 2021
ISBN 978 – 80-973741-5-0
Klub rozkoše je rozkošný ilustrovaný sprievodca primárne zameraný na spoznávanie
ľudskej sexuality. Nie je to Kámasútra 21.
storočia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať,
kniha je niečo viac vďaka svojmu intímnemu
a osobnému rozmeru. Publikácia vizuálne
lahodiaca oku súčasného čitateľa je aj
výborným čítaním. Jüne Plã prostredníctvom
svojich osobných empirických intímnych
zážitkov hovorí o tom, čo má byť samozrejmé.
Rešpektovať (sexuálneho) partnera a jeho
potreby a zároveň vedieť komunikovať svoje
predstavy a preferencie. Na pohlaví, identifikácii vôbec nezáleží. Pretože to, čo dokážeme
zažiť a prežiť v sexe, máme vo veľkej miere vo
svojom najväčšom sexuálnom orgáne (mozgu)
a vo svojich rukách (a to doslova!).

zón a situácií je najlepšia cesta, ako viesť
spokojný sexuálny život.

že ťa olizuje vesmírna chobotnica, hocičo,
čo ťa vzrušuje!“ (J. P.)

Kniha je vhodná pre začiatočníkov, ale aj pre
pokročilých „harcovníkov“. Je úprimná, nie
potupná ani poburujúca. V tom spočíva jej
čaro a úspech – vo Francúzsku patrí medzi
najpredávanejšie knihy. Je úľava zistiť, že
cisrodová autorka, ktorá nevyzerá ako hviezda
z pornokanálov, má rada sex a vie o ňom
vtipne, inteligentne a inkluzívne písať. Naše
predstavy o rozkoši vedia byť naivné, ale i veľmi
rôzne a všetko je v poriadku.

Slovenské vydanie ponúka bravúrny preklad
Kristíny Bartovej a atraktívnu grafickú adaptáciu Lucie Gandlovej. Kniha vyšla vo vydavateľstve 82 Bøok & Design Shõp.

„Netreba zabúdať ani na predstavy, skús
si vybaviť scény zo života alebo z porna,
vymyslieť si vlastný scenár, predstaviť si,

Ako spieva Salt-N-Pepa: „Let’s Talk About
Sex “(áno, to sú tie 90. roky, sex artikulovaný
konzumným mainstreamom). V čom je teda
Klub rozkoše invenčný? V tom, že naša rozkoš
nie je podradená rodu, sexuálnej orientácii,
sociálnemu statusu, národnosti. Neexistuje
lepší hetero sex, horší lesbický akt či odsúdeniahodný karteziánsky gangbang...
Úcta je cesta k rozkoši. Plã používa vlastný
slovník na pomenovanie pohlavných orgánov
– a je krásne neohraničený. Používa prezývky
ako Potešidlo, Rozkošidlo, Láskadlo. „V skratke,
táto kniha je pre VŠETKÝCH! Teda okrem ľudí,
ktorí neradi sexujú...“ (J. P.)
V časoch vizuálnych a virtuálnych xxx
neosobných „hrátok“ cez displej smartfónu
či plochu obrazovky autorka citlivo hovorí
o telesnosti a dôležitosti ľudskej osobnej
komunikácie. Čitateľa s humorom vedie
k tomu, aby sa zbavil ostychu a naučiť
sa komunikovať so svojím a partnerovým
telom. Kreativita, dotyky, humor, obetavosť,
vzájomná úcta, (p)očúvať a pozorovať,
vlastná partnerská terminológia intímnych
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Na záver, majme sa radi a majme „to“ radi
a hlavne toto píše Jüne: „Touto cestou vás chcem
požiadať aj o toto: umývajte si ruky predtým, ako
strčíte prsty do misky s arašidmi. Spoločné chvíle
pri aperitíve si totiž zaslúžia rovnaký rešpekt ako
naša úchvatná pipinka. Ďakujem.“
Ľudmila Kasaj Poláčková pracuje
ako kurátorka v Nitrianskej galérii.

OTÁZKY A ODPOVEDE
Co je vlastně design?
Autori: Kateřina Přidalová, Jakub Bachorík
Jazyk: český
Grafický dizajn: Helena Šantavá
Počet strán: 190
Rok vydania: 2021
EAN: 978-80-88308-28-7
Čo je umenie?
Autor: Ernst Billgren
Preklad: Samo Marec
Jazyk: slovenský
Grafický dizajn: Roman Juhás,
Miriam Vyšňovská/Midfield
Počet strán: 250
Rok vydania: 2021
EAN: 978-80-973741-4-3
Dve knihy, ktoré kladú otázky, sa ocitli na pultoch slovenských kníhkupectiev takmer naraz.
Majú tieto otázky a predovšetkým odpovede
ešte zmysel? Už Vitruvius nás učí, že architekt
má byť vyzbrojený všestranným vzdelaním.
Vedomosti sa rodia z praxe (fabrica) a z teórie

(rationatio). Prvá z kníh Co je vlastně design?
je veľmi praktická, druhá, Čo je umenie?, skôr
filozofuje. Keď ich postavíme vedľa seba,
zistíme, že na podobné otázky môžeme dostať
veľmi rôzne odpovede.
Dizajnérka Kateřina Přidalová sa zaoberá
výučbou dizajnu, ako sama píše, malých
i veľkých detí. Táto autorská kniha zo známeho
prostredia je komplexným ponorom nielen pre
začínajúcich študentov, ale i pre akýchkoľvek
laikov z odboru dizajnu. Všestranné vzdelanie
sa dá nadobudnúť či osviežiť na ozaj kvalitnej
úrovni. Kniha sama osebe je umeleckým
dizajnérskym dielom a je bohato ilustrovaná
pôvodnými kresbami i súčasnými fotografiami.
Okrem teórie teda autori zvládli aj prax.
Popri pôvodnej tvorbe nie je na škodu siahnuť
aj po inšpiratívnej prekladovej literatúre. Práve
inšpirácie i nakopnutie sľubuje vydavateľ
Adam Berka, ktorý predstavuje slovenskému
čitateľovi svetovo overeného umelca Švéda
Ernsta Billgrena. Bývam skeptická voči

bombasticky sa tváriacim lifestylovým titulom,
ktoré ponúkajú „správne odpovede“. Billgren
by asi neobstál u akademických filozofov, no
nie je ani prázdnou hipsterskou pozlátkou.
Prináša už istú žitím overenú prax v teoretizovaní o zmysle všetkého, ktorá je väčšinou
výborne vypointovaná a vtipná. Ak sa venujete
akejkoľvek tvorivej činnosti, kniha je príjemnou
oddychovou chuťovkou a okrem zábavy vám
sprostredkuje aj láskavo-sarkastické pohladenie niekoho, kto rôznorodé problémy osoby
činnej v kreatívnom povolaní už riešil.
Vyučovať umenie, dizajn a budovať všestranné
vzdelanie detí každého veku nikdy nevyjde
z módy, zastarané môžu byť niektoré metódy.
Teraz tu máme ďalšie knižné tituly, ktoré
k (celoživotnému) vzdelávaniu pristupujú
z čerstvých uhlov. Či sa takisto stanú klasikou
a či prispejú k získaniu kvalitných vedomostí,
to ukáže čas.

Zuzana Duchová

20 ROKOV CENY ZA
ARCHITEKTÚRU CE ZA AR 20
20 rokov Ceny za architektúru CE ZA AR 20
Autorky: Henrieta Moravčíková,
Laura Krišteková
Fotografie: Ján Kekeli
Jazyk: slovenský a anglický
Grafický dizajn: Ľubica Segečová
Spracovanie dát: Subdigital
Počet strán: 144
Rok vydania: 2021
EAN: 978-80-973589-6-9
Nechcem si vytvárať nepriateľov, ale… nová
reprezentatívna kniha o cene CE ZA AR, ktorá
si kladie za cieľ predstaviť dvadsať rokov
fungovania ceny, má kritizovateľné miesta.
Publikácia 20 rokov Ceny za architektúru CE
ZA AR 20 sa podľa vlastných slov obzerá za
uplynulými dvadsiatimi ročníkmi v súčasnosti
už prestížneho ocenenia. Okrem textu bilancuje aj formou autorskej fotoprechádzky
a vizualizácií pozbieraných dát. Problematické
je najmä izolovať a abstrahovať architektúru od
často unikátnych a jedinečných konkrétnych
príbehov architektov. Pri fotografiách sa
nenachádzajú mená autorov. Záujemca o plnú
informáciu sa k nim dostane až na konci.
Výhodou tohto prístupu je, že sa nemôžu
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uraziť tí, ktorí sa do výberu nedostali. Je to
vskutku inkluzívna metodológia – uraziť sa, že
sa nenašli, môžu rovno všetci.

Dnešné publikácie o architektúre sú dizajnovo
kvalitnejšie a vychádzajú v redšej periodicite.
Dvadsať rokov ceny CE ZA AR je „cool“!

Z knihy i z grafov cítiť stále prebiehajúcu
diskusiu o zmysle kategórií ocenení. Dajú sa
vlastne jednotlivé kategórie takto porovnávať
a izolovať na grafy a čísla? Určite dajú, nastoľovať takúto agendu má zmysel, len treba rátať
aj s úskaliami. Koho by mala táto kniha zasiahnuť? Náležitosti odbornej publikácie spĺňa
i nespĺňa. Okrem súperenia v súťaži CE ZA AR
prebieha i súperenie prestížnych cien o prestíž.
Myslím si, že na našom malom piesočku by
sme sa nemali snažiť byť všetci rovnakí a mať
všetko „lepšie než konkurencia“, ale vedieť
si uvedomiť svoju identitu a zmysluplným
spôsobom sa jej držať.

Ak sa v publikácii nenájdete ani po dôkladnom
štúdiu, môžete si natočiť lesklú obálku k sebe
a opýtať sa: Zrkadielko, zrkadielko, kto je
najlepší slovenský architekt?

Kategórie i pohľad na ne sa menia tak, ako
sa mení spôsob života. Reflexia architektúry
ide s týmito procesmi ruka v ruke. Tlačené
časopisy o architektúre vychádzajú iným
spôsobom ako pred dvadsiatimi rokmi, keď
sme nemali sociálne siete a webové portály. Keď už sa vydavateľ rozhodne vytlačiť
informáciu na papier, mala by stáť za to.
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Július Brutus
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V KORUNÁCH STROMOV

Powersov román sa v tretine zotne
V korunách stromov
Autor: Richard Powers
Originálny názov: The Overstory
Preklad: Samo Marec
Jazyk: slovenský
Počet strán: 520
Rok vydania: 2020
EAN: 978-80-8159-862-3
Považujem za cenné, že dielo amerického
spisovateľa Richarda Powersa (1957) konečne
vyšlo v slovenčine. Iba škoda, že do nášho jazyka
vstupuje knihou V korunách stromov (The Overstory). Hrubá próza sa začína razantne, priam
bombasticky. Deväť hlavných postáv postupne
spoznávame v okamihoch, keď im tragicky
zomierajú blízki, keď skáču padákom z horiaceho lietadla, zlyhajú v sľubnej kariére, ich profesori kolabujú na prednáške, tragicky sa zrania pri
páde alebo ich takmer uškvarí elektrický prúd.
Zručne napísaný úvod pripomína Powersov
vrcholný román Stopy pamäti. V ňom sa čitateľ
ponorí do pozoruhodného vnútra muža so vzácnym syndrómom, pri ktorom pacient považuje
vlastných príbuzných za dvojníkov. Lenže tam sa
nehoda rozvinula na dramatický príbeh o hľadaní
pravdy, zložitosti poznania sveta a ilúziách ľudskej identity. V korunách stromov sa po tretine
prepadá do schematizmu a nudy. Ekologické
motívy sa objavili vo viacerých autorových prózach, ale až tu im poskytol dominantný priestor,
pričom históriu a osud amerických stromov,
žiaľ, vyrozprával zaujímavejšie a štylisticky
zručnejšie než motiváciu a konanie literárnych
postáv. Príbeh sa rozvíja silene, dej sa zbytočne
naťahuje a zvraty (nechcené zabitie, ekologický
terorizmus, plánovaná samovražda) vyznievajú
nepravdepodobne až melodramaticky.
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Powers rád epikou sprostredkúva vedu, raz
medicínu, inokedy genetiku, neurovedy,
kunsthistóriu či kybernetiku. Architektky
a architektov zvlášť potešia pasáže o ekologických protestoch, keď sa aktivisti doslova
„ubytúvali“ vo vrcholkoch sekvojí a zotrvávali
tam aj týždne, ba mesiace. Hnutie „tree sitting“
vyprovokovalo aj stavbársku kreativitu, keď vo
výškach vznikali improvizované stavby najmä
z dreva a textilu, ale aj mosty či výťahy, ovládané pomocou horolezeckého náčinia.
„Jedným z mojich umeleckých pôžitkov je znovuobjavovanie samého seba pri každej novej
knihe,“ priznal Powers v rozhovore pre Paris
Review. „Ak sa chystáte ponoriť do projektu
na tri roky, prečo sa nepozrieť do končín sveta,
ktoré sú vám cudzie, a nevydať sa na cestu?“
Powersove rozsiahle romány neraz trpia
epickou vykonštruovanosťou a prílišnou
snahou o myšlienkové posolstvo na úkor
čitateľského pôžitku: svadba nemeckého
Žida a Afroameričanky roku 1939 v románe
Časy, keď sme spievali o rasizme v povojnových USA alebo pygmalionovská fantastika
o umelej inteligencii Galatea 2.2 o túžbe po
dokonalosti a večnom šťastí.
Spisovateľ vyštudoval fyziku a pracoval ako
programátor, dokonca pre člena španielskej
kráľovskej rodiny v exile vytvoril prvý softvér na
obchodovanie s hedgeovými fondmi v reálnom
čase. Aj tentoraz jeden z hrdinov posadnuto
pracuje s komputerom, tvorí rozsiahle počítačové hry, inak však jeho osud súvisí so spletitým
príbehom voľne a nepresvedčivo – keby sa
postava vyškrtla, celku by to neublížilo.
KNIHY

Powers nadväzuje na bohatú tradíciu amerických naturalistov. Autorky a autori, často
v prvej osobe, zaznamenávali svoje skúsenosti
s ničením prírody a krajiny. Najmä v súvislosti
s postupujúcou priemyselnou revolúciou
odmietali americký sen o úspechu za cenu
ničenia zdrojov a genocídy pôvodného obyvateľstva. Zvlášť si cením pripomenutie zoológa,
zakladateľa národných parkov, spisovateľa
a priekopníckeho ochranára Johna Muira,
ktorého kultové Prvé leto v Sierra Nevade vyšlo
v roku 2015 aj v češtine. V súčasnosti, v dobe
klimatickej katastrofy, sa k tradícii „nature writingu“ hlási čoraz viac nových tvorcov a žáner
sa rozvíja mnohými podnetnými smermi.
Vďaka biológom ako Daniel Chamowitz dnes
vieme, že rastliny disponujú početnými rozvinutými zmyslami, dokonca aj istou formou
pamäti. Priekopnícku prácu v tomto smere
vykonal Charles Darwin. Už pražský Rabi Löw
razil tézu, že všetko živé a neživé sa navzájom
spája a tvorí vzájomne závislú jednotu. Podobné
tézy teraz spopularizovali náučné bestsellery
ako nemecký Tajný život stromov. So stromami
máme spoločné korene a štvrtinu génov.
Powersovi sa ambiciózne načrtnutý románový
projekt nepodarilo rozvinúť do presvedčivého
literárneho tvaru. Drastické ničenie životného
prostredia sa dostáva do stredného prúdu
kultúry a nezostáva už len v gete klimatickej
science fiction. Na veľký realistický americký
román o antropocéne si však ešte počkáme.

Michal Hvorecký je spisovateľ a knihovník.

ZA IĽJOM SKOČKOM

Foto: Nora a Jakub Čaprnka,
v rámci projektu IKONY, 2018

ODIŠIEL VYNIKAJÚCI ARCHITEKT
A VEĽKÝ UMELEC ŽIVOTA

Ing. arch. akad. arch. Iľja Skoček patril do generácie prvých
absolventov slovenskej školy architektúry. Pod vplyvom svojich
profesorov sa stal jedným z dedičov odkazu československého
funkcionalizmu. Táto skutočnosť sa výrazne prejavovala na jeho
celoživotnej tvorbe. K architektonickým návrhom pristupoval
koncepčne s jemu vlastnou filozofiou, ale pritom civilne, veľmi
zodpovedne a citlivo s rešpektom k prostrediu, do ktorého tvoril.
Vytváral modernú racionálnu architektúru, ktorá patrí k tomu
najlepšiemu, čo nám tu jeho generácia zanechala.
Počas rokov prežitých spoločne s Ferdinandom Končekom
a Ľubomírom Titlom na bratislavskej a pražskej škole architektúry sa ľudsky i tvorivo zblížili natoľko, že sa im podarilo
utvoriť na dlhé roky úspešný autorský kolektív, v slovenských
pomeroch doslova unikátny, ktorý vytvoril množstvo významných stavieb a urbanistických súborov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín modernej architektúry druhej polovice 20.
storočia na Slovensku.
Mal som tú česť osobne sa s ním spoznať a spolupracovať s ním,
keď ma ako čerstvého absolventa Fakulty architektúry SVŠT
v roku 1977 prijal do Ateliéru 07 ŠPTÚ, ktorého bol vedúcim
a ktorý úspešne, nenásilne svojou prirodzenou autoritou riadil.
Vážili sme si ho pre jeho intelekt, rozhľadenosť, serióznosť
a zodpovedný prístup. Mal zdravý zmysel pre humor, vyžarovala
z neho ľudská noblesa. Bol nesmierne zhovorčivým človekom,
čo u architektov nie je častá vlastnosť. Venoval sa nám mladším
kolegom, nezištne nám odovzdával svoje poznatky a životné
skúsenosti. Vždy mal vlastnú filozofiu architektúry, učil nás
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zodpovednému prístupu ku každému tvorivému problému i k najmenšiemu architektonickému a konštrukčnému detailu. Nikdy
nestrácal citlivý ľudský a priateľský prístup. Ako vedúci ateliéru
sa živo zaujímal o všetky projekty, ktoré sa v jeho ateliéri riešili,
teda aj o tie, na ktorých sa priamo autorsky nepodieľal, a svojim
kolegom sa snažil dobre mienenými radami vždy poradiť.
Nemôžem nespomenúť úžasné severoafrické dobrodružstvo,
ktoré sme aj s inými kolegami zažili s Iľjom Skočkom, s jeho
manželkou a deťmi v Alžírsku, kde sme v rámci dlhodobého
pracovného pobytu navrhovali územné projekty zón a územné
plány miest. Nezabudnuteľné boli naše spoločné i jeho individuálne výlety do hôr Atlasu i do saharskej púšte.
Vo svojom poslednom filmovom medailóne Iľja Skoček okrem
mnohých múdrych viet o architektúre skonštatoval, že život sa
nedá naprojektovať. Isto vychádzal zo svojich bohatých životných
skúseností. Napriek množstvu práce, ktorú ako architekt v živote
vykonal, si dokázal užívať radosť zo svojich šiestich detí i z príjemných životných zážitkov počas svojho dlhého života.
Lúčime sa so vzácnym, dobrým a láskavým človekom, lordom
slovenskej architektúry. Zostávajú nám nielen príjemné spomienky na Iľju Skočka ako človeka a osobnosť, ale zostáva s nami
aj jeho kvalitná architektúra, ktorej vtisol svoju autorskú pečať
a ktorá žije ďalej.
Česť jeho pamiatke.
Juraj Hermann

Nasledujúci text vznikol ako smútočný prejav
prof. Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej.
Vážený pán architekt, smútiaca rodina,
smútočné zhromaždenie,
len málokomu sa v živote podarí získať priazeň
takého veľkého okruhu ľudí, rodiny, kolegov či
verejnosti, priazeň ľudí niekoľkých generácií.
Vám, pán architekt, sa to podarilo. A nepochybujem o tom, že prídu ďalšie generácie, ktoré
si získate. Aj keď už nebudú mať možnosť
stretnúť sa s vami osobne. Osobné stretnutia
s vami boli totiž mimoriadne príležitosti. Mnohí
z nás, ktorí sme sa tu dnes zišli, sme ich zažili.
Boli obohacujúce, inšpiratívne, zábavné, dlhé...

konštatoval pán architekt v dokumente Ikony.
Nie je náhoda, že práve tento citát v uplynulých dňoch najviac rezonoval v médiách aj
na sociálnych sieťach. Je odkazom generácie
architektov, ktorá budovala povojnovú Európu.
Generácie, ktorá bola presvedčená, že svojou
prácou môže zmeniť svet k lepšiemu.
Nemecký filozof Jürgen Habermas vo svojej
slávnej eseji Moderna – nedokončený projekt
argumentuje v prospech emancipačného
potenciálu moderného umenia a jeho pretrvávajúcej schopnosti prispieť k zlepšeniu
sociálneho sveta. Zdôrazňuje pritom úlohu
postupných zmien a nie revolučných skokov
rozvracajúcich spoločenský poriadok.

o možnosti zmeniť svet k lepšiemu práve
architektúrou. Nechceli už však rúcať, chceli
budovať. Ich dielo sa spája s budovaním novej
spoločnosti bez ohľadu na ideologické pozadie, ktoré rozdelilo starý kontinent na západ
a východ. Aktuálne výskumy jasne ukazujú,
že povojnový modernizmus vo všeobecnosti,
na oboch stranách železnej opony, stál na
humanizácii architektúry s cieľom zmiernenia
vplyvov sociálnej nerovnosti. Iľja Skoček spolu
s kolegami tvorili dielo, ktoré sa napájalo
z povojnového humanistického univerzalizmu
a nie z komunistickej ideológie.
Inšpiráciou bola pre nich najmä Škandinávia,
ktorú dodnes obdivujeme pre sociálny systém
a jeho premietnutie v hmotnom prostredí.
Nemám pritom na mysli formálnu inšpiráciu, ale
práve étos občianskej spoločnosti. Spoločnosti
kultivovanej a kultivujúcej. Taký bol aj pán

Práve z takej perspektívy môžeme nazerať aj
na tvorbu architektov povojnovej generácie.
V pozadí ich snaženia bolo presvedčenie

architekt. Kultivovaný a kultivujúci. Architekt
s jemnými spôsobmi, rozhľadený a odovzdaný
svojej profesii. Lord.

Slovensko na medzinárodnú mapu architektúry. Návrh sídliska Ružinov, na ktorom pán
architekt spolupracoval, dnes ukazujeme
študentom ako ukážkový príklad uplatnenia
princípov Aténskej charty v praxi. Keď sa ukázalo, že socialistické stavebníctvo nedokáže
premeniť tento ušľachtilý zámer na realitu
v celej jeho zložitosti a celostnosti, Skoček
neváhal a nedostatky pranieroval. V roku
1965, keď Alexander Mitscherlich vydal svoju
slávnu knihu Nehostinnosť miest. Pobádanie
k nepokoju, vyšla aj Skočkova slávna kritika
sídliskovej výstavby Problémy bývania.

V koncentrovanej podobe ho môžeme obdivovať v koncepcii domu, ktorý spolu s Martou
Skočkovou navrhli pre svoju rodinu.

Uviedol ju takto: Ste v sídlisku. Zoberte si
deku pod pazuchu a skúste si ľahnúť do trávy.
Ponúka vám to teplý deň. Skúste poraňajkovať v tieni stromov. Skúste nájsť ohniská
spoločenského života či miesto na detské
hry, keď prší alebo je zima. Skúste sa potešiť
kultúrou spracovania, harmóniou a eleganciou svojho domu. Skúste nájsť pôvab v živote
svojho sídliska. Skúste!

Lord, pán architekt Skoček, dnes odchádza
spolu so svojím najväčším dielom.

Foto: Olja Triaška Stefanović,
v rámci projektu IKONY, 2018

„Mojou úlohou nebolo, aby Skoček bol
architekt. Mojou úlohou bolo, aby architektúra, ktorú robím, bola pre ľudí osožná,“

Vo svojom tvorivom nasadení nebol osamotený.
Boli traja, traja lordi. Páni architekti Konček,
Skoček, Titl. Predstavovali jeden tvorivý organizmus. Dokonale sa dopĺňali. Mali možnosť
podieľať sa takmer na všetkých typológiách,
ktoré zahŕňali spomínaný sociálny rozmer
architektúry: obytných štruktúrach, stavbách
pre kultúru, školstvo, rekreáciu. Mohli by sme
namietať, že objednávateľom a investorom
týchto diel bol autoritatívny režim. Mohli by
sme spochybňovať jeho ideologické pozadie
a politickú prax. Môžeme však spochybniť
architektúru? Tá bola predsa nanajvýš demokratická. Určená, nielen deklaratívne, všetkým,
či už to boli obyvatelia bratislavských sídlisk,
študenti vysokých škôl, pracujúci združení
v jednotnom odborovom hnutí, alebo široká
verejnosť, ktorá navštevovala podujatia v najväčšom kultúrno-spoločenskom objekte na
Slovensku, v Dome odborov. Dnes tvoria tieto
diela podstatnú časť nášho hmotného prostredia, sú súčasťou našej kultúry, našej identity.
Mnohé z nich boli priekopnícke, snažili
sa posúvať hranice možného, dostávať
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Výsledkom nespokojnosti so stavom vecí však
nebola rezignácia. Práve naopak. Obytné prostredie, stavanie a bývanie v tom pravom, dalo
by sa povedať heideggerovskom, zmysle slova
nikdy neprestali pána architekta zaujímať.

Pán architekt, naše posledné stretnutia boli
zahalené smútkom. Smútkom nad osudom
Domu odborov. Na vašej strane však nebolo
žiadnej trpkosti ani martýrstva. Bol to smútok
spojený s múdrosťou pokročilého veku.
Smútok, ktorý pramení z poznania, že ani
najväčšie nasadenie jednotlivca nestačí, ak
ľudské spoločenstvo nechce či nevie prijať
dary, ktoré mu ponúka.

Krutá pointa: Ste na Trnavskom mýte. Skúste
zájsť do divadla, na koncert, navštíviť krúžok,
výstavu či kino. Skúste nájsť priestor na kultúru. Skúste sa potešiť umením. Skúste nájsť
pôvab v tomto verejnom priestore. Skúste!

Henrieta Moravčíková
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Nakladatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka
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English Summary

In the curatorial part of the magazine Števo
Polakovič explains his architectural starting
points based on the ordinary and the normal.
He talks about life in the city and the cooperative work of the architect, about openness
to the unexpected and about the desire to
make the best out of every commission. He
selects projects that fulfil his thesis and,
together with Jakub Kopec, discusses them
with their authors. With Marta Kropiláková
about the apartment building on Palackého
Street in Bratislava and its qualities over time.
With Peter Jurkovič about the Nová Dunajská apartment building and its contextual
inconspicuousness. With Lukáš Kordík about
their joint realization of the Loft in Bratislava
and the collage of the original and the new
apartment. With Petr Lényi and Ondrej Marko
about the accommodation in the Coburg
manor house in Jelšava and its interventional
temporality. With Irakli Eristavi and Pavol
Šilla about the Municipal Office Building in
Leopoldov and its spatial and material ordinariness and selected accents. With Oliver
Sadovsky on the Kep House in Cambodia
and its hard simplicity swallowed by a soft
environment. With Jan Šépka about the
House in a Steel Corset in Prague – Suchdol
and the genesis of its (re)construction. With
Jan Vondrák about the Špička lookout in the
Jizera Mountains and the different levels of
views from and to it.
Other sections of the editorial part of
the magazine map the current events in
the field of culture with an emphasis on
architecture. Rea Dilhoff reports on an
architectural competition and new visions

for the development of the village of
Bernolákovo. Architect Simona Kolimárová
looks at the buildings that have been built
in the context of the Covid 19 pandemic.
Peter Mazalán talks about the intersections
between architecture and classical music.
Matyáš Zagiba describes his research
project Len hlina (Just Clay), focusing on
monumental ceramic works in public space.
Peter Žalman comments on the current
topic of Istropolis. Maroš Schmidt introduces a new TV series on Slovak design,
Dizajn Doma (Design at Home). Zuzana
Duchová writes about the architecture
of the exhibition of this year's finalists of
the Oskar Čepan Prize, the publications
What is Design? and What is Art? Miroslava
Urbanová reviews the exhibition Promenade by Matej Gavula, Jana Babušiaková
reviews the exhibition by Peter Bartoš and
the participating artists The whole is less
than the sum of its parts. Mária Beňačková
Rišková comments on the Repairably
project focused on sustainability. Peter
Radkoff talks about the European Capital
of Culture on the occasion of the preparation of the Trenčín 2026 project. Ľubica
Hustá reviews the book Bratislava's Modern
Fountains. Ľudmila Kasaj Poláčková writes
about the book Klub rozkoše. Július Brutus
reflects on the publication 20 Years of the
Prize for Architecture CE ZA AR 20. Michal
Hvorecký presents Richard Powers' book
The Overstory. Henrieta Moravčíková and
Juraj Hermann remember the late architect
Ilja Skoček. The comic strip House in the
Hillside begins to comment on the events in
the Slovak (architectural) community.
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S takým jedinečným a neobmedzeným sortimentom
multimateriálov stropných a stenových riešení,
neexistujú žiadne limity toho, čo môžu naši zákazníci
dosiahnuť. Či už je to akustický výkon a skvelý dizajn
alebo hygiena a pohodlie, Knauf Ceiling Solutions
dokáže ušiť na mieru perfektný materiál pre
každý priestor. Je čas inšpirovať našich zákazníkov
myslením vo väčšom v každom smere.

knaufceilingsolutions.com

