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Postavenie vedy a výskumu v architektúre ostane jednou z večných tém, ktorej výsledkom môže byť len prie-
bežná diskusia v oscilácii medzi teóriou ako vrcholom poznania a adoráciou praktickej tvorby. Objektívny stav 
hodnotenia nás priviedol k honbe za vyššími kategóriami publikačných výkonov, čo je v poriadku, hoci sa ich 
často snažíme len predstierať. Na druhej strane by sme nemali podceňovať publikovanie v solídnych médiách 
nižšej kategórie, najmä pre mladších kolegov je to prirodzený tréning. My starší tiež často potrebujeme oslo-
viť aj „nevedeckú“ komunitu. 

Zdrojom diskusie alebo len voľného rozmýšľania je individuálne prirodzené nevyspytateľné hnutie mysle 
alebo podnet zvonka. V ostatnom čase ma takto zaujala obsiahla kniha Oswalda Spenglera Zánik Západu, 
napriek tomu, že už nie je nová. Vyšla však v aktuálnom českom preklade v roku 2010 vo vydavateľstve Aca-
demia. Kniha je provokatívna vo viacerých úrovniach. Spochybňuje konzervatívne členenie dejín na starovek, 
stredovek a novovek, v ktorom väčšinou zotrvávame s neotrasiteľnou konzervatívnou tvrdošijnosťou. Spen-
glerovo hľadanie morfologicky ucelených dejinných útvarov je inšpiratívne možno najmä pre architektúru. 
Pre nás je zaujímavá aj téza o eskalácii civilizácie do štádia – klimaxu svetového mesta. Zdá sa, že všetky veľké 
knihy 20. storočia o meste sú rozvinutím a potvrdzovaním tejto tézy. V našom kontexte je zaujímavý aj ďalší 
ťažiskový názor: predmetom vedeckého výskumu môže byť len príroda, výskum dejín je skôr doménou poézie, 
citujem: „… chcieť pojednať dejiny vedecky je v konečnom dôsledku vždy niečo rozporuplné. Pravá veda stačí 
tak ďaleko, ako majú pojmy správnu a falošnú platnosť. To platí o matematike aj o prípravnej historickej vede 
zberu, usporadúvania a triedenia látky. Ale vlastný dejinný pohľa … patrí do ríše významov, kde smerodajné 
slová nie sú správne a falošné, ale povrchné a hlboké. … Príroda sa má pojednať vedecky, o dejinách sa má 
básniť. … Obraz dejín … je obraz pamäte. … Neexistuje teda žiadna veda dejín, ale prípravná veda pre ne, ktorá 
sprostredkúva, čo tu bolo. Pre samotný dejinný pohľad sú dáta vždy symboly. Ale výskum prírody je len veda.”

Naše texty sú v tomto ponímaní viac poetické ako vedecké, čo nám vôbec nemusí prekážať. Napriek tomu sú 
naše výkony vo vede vcelku uznávané. My architekti pristupujeme k historickým faktom metódami vedeckého 
skúmania, ich samotná podstata obsahuje ťažko defi novateľné množstvo poetickej licencie, výsledok je pekný 
text ako autorská interpretácia zdrojových často „faktov“. So Spenglerom však možno nesúhlasiť. Príliš často 
operuje s vypäto romantickou Goetheho faustovskou dušou. Architektonický výskum má pri tejto interpre-
tácii široké pole pôsobnosti. Od poézie dejín po kontaktné a prienikové prírodné vedy. Problém môže nastať, 
keď pri potenciálnej vede skĺzneme do metafyziky. Architektonická tvorba je, prirodzene, založená na výsku-
me, len si to musíme sami sebe priznať a prenášať to už do výučby. Už v základoch architektonického navrho-
vania prváci na FA skúmajú architektúru. Typologickú prípravu ateliérovej tvorby zmeňme tiež na výskum, 
skutočnosť tomu zodpovedá. Celé roky vieme, že študentské texty ako výsledok viacerých zadaní sú publiko-
vateľné, niekedy ich takmer vážne nazývame eseje, prikláňajúc sa k anglickému „essay“, čo je štandardný vý-
kon študentov anglofónnych univerzít. Nedokážeme sformulovať do konzistentného celku metodiku výučby 
ateliérovej tvorby, ktorá, samozrejme, zodpovedá medzinárodne fi xovaným postupom PBL až PPBL (Problem 
Based Learning až Problem and Project Based Learning), a teda tu sa otvára pole výskumu, ktoré máme re-
álne obsadené, len sa to ostýchame „spísať“. A ďalší fenomén, časť výskumu nám uniká do iných odborov. 
Niekedy je dôvodom poctivá snaha otvárať nové horizonty, inokedy útek od ako keby nevedeckej architekto-
nickej scény. A občas aj niečo iné, aplikovaná matematika či informatika môže byť pre architekta poľom no-
vých objavov, aj keď na ich domácom ihrisku ide o samozrejmosti. Výskum potom namiesto, aby bol „aj – aj“ 
nie je „ani – ani“, začínajúci výskumník sa spolieha na to, že architekti tamtej problematike nerozumejú a od-
borníkom z tamodtiaľ povieme – veď my sme architekti. Ťažko sa tu hľadajú naozaj dobre vyvážené príklady.

Na svet sa môžeme pozerať v zásade dvoma spôsobmi: aké veci sú, alebo aké by mali byť. V pohľade, aké 
veci sú, je implikované aj, aké veci boli. Skúmanie (architektúry) v tomto segmente je analytické, deskriptívne, 
umožňuje spresňovanie smerom k „nekonečne malým“ novým poznatkom vnútri objektu výskumu. Skúmanie, 
aká by architektúra mala byť, otvára výskum smerom dopredu a do ťažko predpovedateľnej šírky – výskum 
je hľadajúci, prospektívny. Prospektívny výskum smerujúci k predpokladanému cieľu reaguje dnes na sociál-
ne, ekonomické, možno najmä na environmentálne výzvy. Problém je v tom, že cieľ je pohyblivý a na ceste 
k nemu sa menia pravidlá. 

Zhodou okolností v aktuálnom čase bol publikovaný text komentujúci zmysel vedy. Časopis Týždeň urči-
te nepatrí do skupiny odborných médií, ale vychádza v ňom kvalitný seriál o súčasnej vede. Martin Mojžiš 
v článku Čoraz rýchlejšie uvádza: „Máločo zmenilo životy ľudí za posledných 150 rokov tak výrazne ako apliká-
cie rôznych vedeckých objavov. Ale aplikácie, nech by boli akokoľvek užitočné, nie sú skutočným zmyslom vedy. 
Skutočným zmyslom vedy je ukájanie zvedavosti. Iba sem-tam je ako bonus pribalená nejaká aplikácia. Nie je 
to však ten najcennejší bonus. Oveľa cennejším prídavkom, ktorý býva niekedy pribalený k ukojenej zvedavosti, 
je úžas. Úžas jednak samotných vedcov a jednak ľudí, ktorí im nazerajú ponad plecia.“ (51. – 52. týždeň /2011)

Uvedená charakteristika sa nám hodí do kontextu. Úžas vyvoláme málokedy, ale úprimnú zvedavosť doká-
žeme dať najavo produktívne.

Robert Špaček

Editoriál
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Uplatnenie stromov 
v urbanizovanom prostredí
Katarína Gécová Medzi človekom a  prírodným prostredím dochádza 

k  stálej interakcii, človek prostredie pretvára a, na-
opak, prostredie spätne formuluje človeka. Človek 
žijúci v  súčasnosti vie, že pokiaľ nezmení svoj štýl 
života, nedožije sa ďalšieho storočia. Na vzniknuté 
problémy možno nazerať z rôzneho uhla pohľadu. Vo 
všetkých sa objavuje jedna spoločná téma – konanie 
človeka vo vzťahu k prírodnému prostrediu. 

Zeleň v  sídlach predstavuje nezastupiteľnú zlož-
ku životného prostredia. Zabezpečuje funkciu nielen 
ekologickú, sociálnu, ale aj spoločenskú a estetickú, 
ktorá je v urbanizovanom prostredí rovnako dôležitá. 
Jej pozitívny vplyv na človeka žijúceho v mestskom 
prostredí je nepopierateľný. 

Slovensko patrí ešte stále k nadpriemerne zalesne-
ným krajinám. Už v roku 1769 cisárovná Mária Terézia 
vydala nariadenie o povinnosti vysádzať stromy „vša-
de tam, kde bolo na vysádzanie vhodné miesto“, pri 
kostoloch, kaplnkách, krížoch na medziach a cestách. 

V súčasnosti sa, bohužiaľ, možno stretnúť s opač-
ným trendom. Stromy a ostatné vegetačné prvky sú 
z miest vytláčané, či už pri rekonštrukciách námestí 
(dláždenie), alebo v rámci stavebných a investičných 
činností. S  rozvojom miest a obcí je spojená zvýše-
ná stavebná činnosť, pričom najčastejšie dochádza 
k  zmenám využitia zelených priestranstiev. Nie je 
tajomstvom, že stavebný rozvoj zaťažuje jestvujúce 
aj potenciálne plochy a priamo sa podieľa na stave 
stromov v sídle. 

Zmenšovaním plôch zelene a  zahusťovaním vý-
stavby dochádza k  postupnému prerastaniu mesta 
do prírodného okolia a  jeho postupnej premene na 
urbanizované prostredie. Tieto javy spätne vyvoláva-
jú potrebu zabezpečenia správneho fungovania plôch 
zelene v podmienkach miest, s cieľom uplatniť eko-
logické, environmentálne a urbanistické funkcie ze-
lene pri tvorbe životného prostredia. 

Stromy a  ostatné vegetačné prvky sú pre sídlo 
zdrojom vitality, svojimi účinkami vyvažujú zvýšený 
tlak na životné prostredie. Kvalita a dostupnosť ze-
lených plôch sú v  súčasnosti oveľa dôležitejšie než 
ich množstvo, stromy a ostatné vegetačné prvky sa 
stávajú jedným z  ukazovateľov kvality obytného 

prostredia sídla. Do bilancie zelene v sídle sa výrazne 
započítava aj zeleň súkromných záhrad, aj keď ostat-
ným obyvateľom neumožňuje aktívne využitie. 

Problematika stromov 
v urbanizovanom prostredí
Sídelné prostredie si ľudia vytvorili „na svoj obraz“. 
Inak povedané, sídlo je adaptovaným prostredím, 
prispôsobené potrebám človeka. Primárne ho formo-
vali potreby bezpečnosti a  prežitia, následne potre-
ba funkčnosti a  pohodlia, čo zodpovedá súčasným 
prioritám1. 

Mestské prostredie je najviac pozmenené od prí-
rodného prostredia, respektíve je narušené, a  to vo 
všetkých svojich zložkách. Má zmenenú mikroklímu, 
znečistené ovzdušie i pôdu, nachádza sa tu najmen-
šie množstvo prírodných prvkov. Charakteristická je 
veľmi zvýšená hlučnosť a prašnosť, elektromagnetic-
ké či elektrické polia a iné negatívne vplyvy na živé 
organizmy vrátane človeka. Stromy a ostatné vege-
tačné prvky sú jediným pôvodným prírodným prv-
kom, ktorý má prirodzenú schopnosť tieto negatívne 
vplyvy čo najviac eliminovať. Často sú vzhľadom na 
svoje rozličné schopnosti prežívať v mestskom pro-
stredí nevhodne vysádzané, nedostatočne udržiava-
né, či už úmyselne, alebo neúmyselne poškodzované. 
Niekedy sú plochy vegetácie koncentrovane umiest-
nené v jednom mieste územia, čím môžu byť nedos-
tačujúce pre sťaženú alebo namáhavú prístupnosť 
obyvateľstva k  zeleni, buď z  hľadiska dopravného, 
alebo časového. Optimálne rozloženie a  vzájomná 
prepojenosť plôch vegetácie umožňuje život a mig-
ráciu rôznym druhom živočíchom, a tým dáva pries-
tor na oživenie mestského prostredia. 

Reálne použiteľná výmera urbánnej vegetácie je 
v skutočnosti omnoho nižšia. Veľakrát sa môžu spo-
menuté typy plôch zelene javiť ako plochy nedosta-
čujúce z dôvodu neestetického alebo nefunkčného 
využitia. Z  uvedeného vyplýva, že v  mestách často 
nie je problémom nedostatok plôch zelene, ale ich 
funkčná účinnosť. Stromy v sídlach plnia na jednej 
strane významné priestorové, estetické, hygienické, 
mikroklimatické, ekologické a  sociálne funkcie, na 
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strane druhej sú vystavené nepriaznivým vplyvom 
prostredia a konfl iktom záujmov spoločnosti. 

Verejná zeleň v  tomto smere predstavuje jeden z 
najdôležitejších prostriedkov na zlepšenie situácie, 
ktorý je navyše premenlivý počas ročných období, ale 
i v procese svojej existencie.

Zeleň je jediný prvok v urbanizačnom procese, kto-
rý pôsobí polyfunkčne so zvýraznením renaturalizač-
ného a  sanačného významu2. Nedostatok vegetácie 
v  urbanizovanom prostredí sa prejavuje v  kvantita-
tívnych aj v  kvalitatívnych znakoch. Veľké rozdiely 
sú medzi navrhovanými ukazovateľmi potreby m² 
zelene na jedného obyvateľa a  skutočnosťou. Naj-
častejšie a  najviac obyvateľstvom vnímané je malé 
plošné zastúpenie sídelnej vegetácie. Množstvo zele-
ne a priestorové vzťahy medzi jednotlivými zelenými 
plochami majú vplyv na stav biodiverzity v urbani-
zovanom prostredí. Fragmentácia prírodných prvkov 
vyžaduje zelené plochy vzájomne prepájať do miest-
neho systému vzájomne prepojených prírodných 
prvkov na celomestskej úrovni. Základným cieľom 
požiadaviek v  oblasti verejnej zelene je zabezpečiť 
obyvateľstvu kvalitné životné prostredie. Týka sa: 

 – zohľadnenia trendov a scenárov budúceho rozvoja 
mesta 

 – zohľadnenia časovej dostupnosti zelených plôch 
určených na krátkodobú rekreáciu pre všetky vrstvy 
a vekové skupiny obyvateľov 

 – ochrany biodiverzity na urbanizovaných územiach 
 – hospodárenia s dažďovou vodou a zvýšenie retenč-
nosti urbanizovaného prostredia 

 – zabezpečenia vhodnej mikroklímy 
Za jeden z hlavných problémov uplatnenia stromov 
v urbanizovanom prostredí patrí nezáujem obyvate-
ľov o verejné priestory. Tieto priestory sú stále v po-
lohe územia patriaceho všetkým, ale pritom nikomu. 
Kvalita verejných sídliskových priestorov na Sloven-
sku tak výrazne zaostáva za kvalitou súkromného 
a polosúkromného priestoru bytov a domov. Pozitív-
ne príklady zo zahraničia sú dôkazom toho, že cesta 
k ich kultivácii vedie cez zapájanie občanov do spo-
lurozhodovania o svojich verejných priestoroch, o ich 
premene a využívaní.

Uplatnenie stromov v uliciach 
a na parkoviskách 
Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky 
mestských štruktúr spájajúce jednotlivé plochy ve-
getácie do uceleného systému mestskej zelene. Sú 
to najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty ze-
lene na realizáciu a  údržbu. Úspešnosť pestovania 
stromov v uliciach do značnej miery závisí od správ-
nej voľby drevín. Okrem vonkajších morfologických 
znakov, akými sú veľkosť stromov (výška a šírka), tvar 
a  hustota koruny, textúra, sezónne efekty (kveten-
stvo, plody, sfarbenie listov) do popredia v ostatnom 
čase vystupujú vlastnosti drevín, medzi ktoré patrí 
tolerantnosť k nepriaznivým podmienkam prostredia 
a k stresovým faktorom (vysoká teplota v lete, sucho, 
posypové soli, utláčanie a spevnenie povrchu pôdy), 
regeneračná schopnosť nadzemných a  podzemných 
orgánov po mechanickom poškodení, dlhovekosť 
a podobne. Záujem o vegetačnú štruktúru urbanizo-
vaného prostredia narastá so zhoršujúcimi sa pod-
mienkami vplývajúcimi na zdravý rast a  existenciu 
stromov v tomto prostredí. Rýchle starnutie a odu-
mieranie stromov, ale aj necitlivý výrub uličných ale-
jí núti odbornú verejnosť k zamysleniu sa nad celou 
problematikou. Okrem prioritných zmien, ktoré je 
potrebné vykonať v  oblasti zlepšenia ekologických 
podmienok pre rast drevín v uliciach, možno hľadať 
východisko aj vo výbere vhodných taxónov, naprík-
lad do úzkeho uličného priestoru používať stromy 
s pravidelnými, kompaktnými korunami guľovitého, 
stĺpovitého alebo vretenovitého tvaru (napr. Acer 
campestre ’Compact’ – javor poľný, Acer platanoides 
’Globosum’ – javor mliečny, Catalpa bignonioides 
’Nana’ – katalpa bignóniovitá, Fraxinus excelsior 
’Nana’ – jaseň štíhly, Prunus cerasifera ’Nigra’ – sliv-
ka čerešňoplodá, Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’ 
– agát biely, Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – 
agát biely, Ulmus caprinifolia ’Umbraculifera’ – brest 
hrabolistý, Quercus robur ’Fastigiata’ – dub letný, Py-
rus calleriana ’Chanticleer’ – okrasná hruška a pod.). 
Pre ulice stredné a široké možno použiť stromy vyš-
šie, s  pravidelnou, kompaktnejšou korunou vajco-
vitého tvaru, alebo stromy s  korunou oválnou, vo 

Komorný vnútroblok Rozadol v Bratislave. Výsadba 
stromov a kríkov vychádza zo statickej – geometrickej 
koncepcie. Farebnosť fasád obytných domov korešponduje 
s farebnosť stromov – Prunus cerasifera ’Nigra’ (slivka 
čerešňoplodá), ktoré sú vysadené vo vyvýšených záhonov. 
Voľné trávnaté plochy ostávajú v úrovni chodníka – priestor 
vnútrobloku opticky rozširujú. Foto: Katarína Gécová

Átrium Apollo centrum v Bratislave. Koncepcia riešenia 
vychádza z potrieb podzemného parkovania (výsadba 
vzrastlých stromov do vyvýšeného terénu), ako aj 
z potrieb zadržiavania dažďovej vody v území, čo je novou 
požiadavkou územného plánu. Foto: Katarína Gécová

Pozitívny príklad uplatnenia stromov v kontaktnom 
priestore vodného prvku so športovou a oddychovou 
funkciou. Vegetačné prvky sú uplatnené aj na 
fasádach budov, Francúzsko. Foto: Katarína Gécová
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vyššom veku uvoľnenou (napr. Gleditsia triacanthos 
’Intermis’ – gledíčia trojtŕňová, Quercus rubra – dub 
červený, Sopfora japonica ’Regent’ – sofora japonská, 
Celtis occidentalis – brestovec západný, Tilia platyp-
hylla ’Rubra’ – lipa veľkolistá a pod.). Mnohé z uve-
dených druhov stromov nepatria medzi domáce, ale 
cudzokrajné – dovezené. 

So zhoršujúcimi sa ekologickými podmienkami 
miest boli domáce druhy vytláčané a nahradzované 
druhmi introdukovanými3, ktoré pochádzajú z aríd-
nych oblastí4 a  lepšie sa prispôsobujú nevhodným 
podmienkam urbanizovaného prostredia. Zmenou 
klimatických podmienok, globálneho otepľovania 
a  narastajúcou motorizovanou dopravou sa čoraz 
väčšmi sústreďuje pozornosť práve na introdukované 
druhy drevín, ktoré sú z hľadiska nárokov na použitie 
v mestskom prostredí vhodnejšími a lepšie odolávajú 
stresovému prostrediu. Naopak, v uliciach vidieckeho 
prostredia sa používajú najmä domáce, pôvodné dru-
hy drevín s kompaktnou, oválnou, rozložitou korunou 
napríklad Pyrus (hruška), Malus (jabloň), Prunus (če-
rešňa, višňa), ktoré sú vhodnejšou alternatívou vo vi-
dieckom prostredí. 

Prvé zachované správy o zavádzaní cudzích drevín 
pochádzajú už zo 16. storočia (ak neberieme do úva-
hy prvú antickú vlnu introdukcií). Štyri desaťročia po 
objavení Ameriky bola do Európy privezená prvá zá-
morská ihličnatá drevina, tuja západná. v 17. storočí 
sa dovážali dreviny predovšetkým zo zámoria, zo Se-
vernej Ameriky. Prvým americkým importom bol agát 
biely. v 18. storočí sa začali do Európy dovážať prvé 
ázijské dreviny; časť z nich však pochádzala ešte zo Si-
bíri, Strednej Ázie a z Kaukazu, ako napríklad svíb bie-
ly, zemolez tatársky a podobne. Introdukcia z Ďaleké-
ho východu sa začala čínskymi drevinami, aj keď prvá 
z  nich, ginko dvojlaločné sa do Európy dostalo cez 
Japonsko roku 1730. Z ďalších čínskych drevín nasle-
dovali sofora japonská, jaseňovec metlinatý, toreja 

japonská, borievka čínska, pajaseň žliazkatý, ktorý sa 
v  našich podmienkach označuje za inváznu drevinu 
(nekontrolovateľné rozširovanie) a mnohé ďalšie. 

Sortiment stromov v  uličných stromoradiach je 
v  ostatnom čase najdiskutovanejším okruhom otá-
zok z  problematiky dendrologickej štruktúry mest-
skej zelene. Špecifi cké podmienky mestských ulíc 
podmieňujú výber drevín, vzhľadom na zhoršujúce 
sa podmienky ovplyvňujúce zdravý rast a ich existen-
ciu v tomto prostredí. Použitím nevhodných druhov 
a následnou nedostatočnou údržbou dochádza k roz-
rastaniu korún do nežiaducich rozmerov poškodzujú-
cich fasády budov, zatieňujúcich osvetľovacie telesá, 
byty, svetelnú signalizáciu pri dopravných komuni-
káciách, dochádza k poškodeniu telesa chodníka ko-
reňovou sústavou a podobne.

Existujúce stromoradia sa nachádzajú v  súvislom 
páse umiestnenom medzi dopravnou komunikáciou 
a chodníkom pre peších, v parkovacom pruhu medzi 
parkovacími miestami, v  chodníku v  samostatných 
vyvýšených záhonoch, v obytných uliciach v samos-
tatných záhonoch. V  uliciach existujúcej zástavby 
pôsobia aj protichodne pri obmedzeniach z hľadiska 
dopravnej bezpečnosti, pri obmedzeniach z historic-
kého hľadiska – princípy pamiatkovej ochrany (nieke-
dy i sporné), obmedzujú možnosť výsadieb v pamiat-
kovo chránených častiach miest, pri obmedzeniach 
z priestorového hľadiska – v staršej zástavbe je ťažko 
skĺbiť požiadavky na umiestnenie stromu k existujú-
cemu objektu a sieťam technickej infraštruktúry.

Výsadbu nových stromov do uličných stromoradí 
je nevyhnutné posúdiť z viacero hľadísk. Za dôležité 
sa považuje aj hľadisko bezpečnosti dopravy, pričom 
treba rešpektovať zásadu úmernosti koruny stromu 
v dospelej veľkosti k celkovému priestoru, dodržiava-
nie vzdialenosti výsadby medzi jednotlivými stroma-
mi s prihliadnutím na dopravné podmienky (vjazdy 
a výjazdy, vzdialenosť od križovatiek a pod.). 

Uplatnenie stromov v uličnom priestore – Berlín,  Nemecká 
spolková republika. Vzrastlé stromy, vodný prvok, a mobiliár 
zohrávajú dôležitú funkciu najmä v letnom období – 
poskytujú možnosť oddychu a relaxácie. Foto: Katarína Gécová 

Uplatnenie stromov vo vidieckom prostredí – 
Bernolákovo. Výsadba okrasných čerešní pozdĺž 
dopravnej a pešej komunikácie vytvára výraznú 
kompozičnú líniu, ktorá je neopakovateľná v jarnom 
období v čase kvitnutia. Foto: Katarína Gécová

Veľkorysá koncepcia zelene v priestore námestia – Berlín, 
Nemecká spolková republika. Rozsiahly priestor je po obvode 
lemovaný výraznou hmotou stromov, ktorá vymedzuje 
priestor námestia od okolitej zástavby. Foto: Katarína Gécová
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Uplatnenie stromov na námestiach, 
promenádach 
Námestie je priestorový útvar v  organizme mesta, 
ktorý je určený vo väčšine prípadov rôznym funkci-
ám: na zhromažďovanie ľudí, reprezentáciu, spolo-
čenskú a kultúrnu komunikáciu, prípadne voľný čas, 
pričom takmer vždy obsahuje kombináciu viacerých 
funkcií v čase svojho vzniku aj neskôr, v priebehu jeho 
využitia5. Každé námestie má svoj individuálny a je-
dinečný ráz, ktorý vyplýva z  ohraničenej štruktúry 
(veľkosť, tvar, výšková členitosť, spôsob zastavania, 
architektonická hodnota a  funkcia budov, historic-
ká hodnota urbanizovaného celku), ako aj z jeho cel-
kového stvárnenia. Existuje celý rad rôznych typov 
námestia, odlišujúcich sa veľkosťou, funkciou, po-
lohou, historickou hodnotou, dopravnou situáciou. 
Podľa prevládajúcej funkcie, môže ísť o  nasledujúce 
priestory:

 – námestie ako dopravný priestor
 – námestie ako reprezentačný a zhromažďovací 
priestor

 – námestie ako spoločenský a oddychový priestor
 – námestie ako obchodný a nákupný priestor
 – námestie ako výtvarný a scénický priestor

V dôsledku vývoja minulého obdobia sa pod vplyvom 
zhoršujúceho sa životného prostredia význam zelene 
nadhodnocoval, pričom sa v sídlach aj na námestiach 
stromy často vysádzali živelne. Riešenie tejto prob-
lematiky je dnes problematické, vzhľadom na silné 
pôsobenie ochrancov prírody, rôznych občianskych 
združení a podobne. Súčasné námestia sa rekonštru-
ujú, obnovujú. Oproti minulosti sa zmenila funkcia 
námestia, mení sa názor na zeleň6. V  priestore ná-
mestia, v  prevládajúcom prostredí budov, má zeleň 
doplnkovú funkciu, podriaďuje sa najmä veľkosťou, 
tvarom, farebnosťou – architektonickým objektom. 
Obr. 6

Podľa zastúpenia zelene v priestore námestia môže-
me rozlíšiť:

 – parkové námestie s  dominantným pôsobením 
zelene, s nadpolovičným zastúpením zelene

 – námestie s  doplnkovou funkciou zelene, ze-
leň akcentuje, oddeľuje a  vymedzuje priestory 
námestia

 – námestie s  minimálnym zastúpením zelene 
spravidla s niekoľkými solitérmi alebo s mobilnou 
a popínavou zeleňou

 – námestie bez zelene, spravidla uzavreté, historic-
ké, pamiatkovo chránené urbanistické celky

Parkové námestia vznikli prevažne na mieste pôvod-
ných historických námestí alebo ako nové námes-
tie s  pravidelnou kompozíciou zelene. Nové parko-
vé námestia, ktoré v  súčasnosti zaznamenávame 
v zahraničí, majú aj dnes svoje opodstatnenie, lebo 
významným spôsobom oživujú a spríjemňujú mest-
ské prostredie. Filozofi cký prístup k  obnove námes-
tia s prevahou zelene vychádza nielen zo zohľadnenia 
vlastného priestoru námestia, z  jeho veľkosti, fun-
kcie, rázu okolia, ale najmä zo širších urbanistických 
súvislost7.

Uplatnenie stromov v parkoch
Jeden z najvýznamnejších prvkov v koncepcii celkovej 
sústavy zelene i  v  základnej priestorovej kompozícii 
mesta je mestský park8. Ide o plochy, ktoré sú v síd-
le verejne prístupné. Programový obsah a kompozič-
ná forma verejného mestského parku musia vychá-
dzať z charakteru mesta, jeho prírodných podmienok 
a z hlavných funkcií, ktoré má tento priestor pre náv-
števníkov a  obyvateľov plniť. V  súčasnosti existujú 
len tie parky, ktoré boli založené v minulosti, pričom 
však často nespĺňajú svoju funkciu (zdevastovaná 
vybavenosť detských ihrísk, spevnených plôch, mo-
biliáru a  pod.). Množstvo nových parkov, ktoré vi-
dieť v  zahraničí, vzniká v  rámci humanizácie miest 

Príklad uplatnenia stromov na námestí v Pezinku. 
Pôvodné námestia sa zmenilo na park s vysokou 
vegetáciou, ktorá eliminuje pohľady na historické 
objekty budov. Foto: Katarína Gécová

Výsadba vzrastlých stromov do mobilných nádob 
na historickom námestí v Modre. Uvedená príklad 
výsadby nerieši chýbajúcu koncepciu priestoru 
námestia, na ktorom prevláda funkcia parkoviska 
a dopravnej komunikácie. Foto: Katarína Gécová 

Uplatnenie stromov v historickom prostredí mesta Skalica, 
Slovenská republika. Pravidelná výsadba stromov Acer 
platanoides ’Globosum’ (javor mliečny – guľovitá koruna) 
nebráni v pohľade na historické objekty budov, súčasne 
však pôsobí ako novotvar v tomto prostredí. V súčasnosti 
dochádza k prehodnocovaniu použitia týchto kompaktných 
foriem drevín, začínajú sa uprednostňovať dreviny pôvodné, 
pri ktorých je potrebná pravidelná údržba – strihanie 
a upravovanie koruny stromov. Foto: Katarína Gécová
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na územiach, kde došlo k  zmene funkcie priestoru 
(výrobné a priemyselné areály, územia zdevastované 
ťažbou, preluky a pod.). 

Stromy v obytnom prostredí
Súčasťou obytného prostredia sú stromy a  ostat-
ná zeleň nachádzajúca sa vnútri sústredenej staršej 
a  novej výstavby, na ktorú kompozične a  priesto-
rovo nadväzuje. Je určená na krátkodobú rekreáciu 
obyvateľov. Prvoradou funkciou je zabezpečenie tzv. 
rozšíreného bývania, teda nielen vlastného bytu, 
ale aj ostatného domového vybavenia (napr. nádo-
by na domový odpad, sušiaky na bielizeň). Kompo-
zičné riešenie vysokej, stromovej vegetácie vychádza 
z celkovej urbanistickej koncepcie, pričom táto svo-
jimi prirodzenými tvarmi pôsobí v  kontraste oproti 
geometricky modelovaným hmotám objektov a  ich 
umelým stavebným materiálom. Za najčastejšie sa 
vyskytujúci problém použitia stromov a  ostatných 
vegetačných prvkov v prostredí sídla je málo početná 
rozmanitosť drevín (nedostatok kvitnúcich stromov 
a  kríkov), veľké zastúpenie ihličnatých drevín v  za-
hustených výsadbách. Častým javom je existencia 
výsadieb v koridoroch inžinierskych sietí, nedodrža-
ná vzdialenosť vysadených drevín od obytného domu 
(problémy s  tienením vzrastlých stromov), početné 
zastúpenie alergogénnych drevín v  kontakte s  bý-
vaním. Realizované výsadby bývajú v rozpore s kon-
cepciou zelene (nejednotnosť plôch, veľké množstvo 
rozptýlenej vegetácie), z čoho vyplýva náročnosť na 
údržbu. Nedodržanie technológie pri výsadbách stro-
mov má za následok krátkodobé pôsobenie vege-
tačných prvkov, ohrozenie bezpečnosti obyvateľov, 
neefektívnosť vložených investičných prostriedkov, 
nefunkčnosť plôch a podobne. 

V minulosti sa často stávalo, že už pred samotnou 
výstavbou sídliska (v rámci prípravy územia) boli 

porušené základné fyzikálne vlastnosti pôdy, bez jej 
následnej úpravy po dokončení stavieb. Výsadba ze-
lene bola realizovaná ako posledná v poradí – až po 
výstavbe chodníkov, detských ihrísk a  osadení mo-
biliáru. Rastlinný materiál bol navyše vysádzaný do 
nedostatočne upravenej pôdy so zvyškami stavebnej 
sute, často bez koncepcie a  ohľadu na zabudovanú 
infraštruktúru9. Tento fakt dnes spôsobuje kolízne 
stavy vo vzťahu vysadené stromy – inžinierske sie-
te. Ďalší problém spôsobili aktivity miestnych oby-
vateľov, ktorí do výsadieb používali lesnícke sadenice 
domácich a  introdukovaných ihličín na úkor vhod-
nejších listnatých drevín a absencia odbornej údržby 
takto založených plôch a  porastov. Najdôležitejšou 
zásadou pri riešení týchto priestorov je vytvorenie 
určitej jednoty celého súboru tak, aby vysadená ze-
leň pôsobila ako tvarový a  farebný doplnok celého 
obytného domu, ale aj  ostatných priestorov sídlis-
ka. Okrem revitalizačných zásahov do existujúcich 
plôch a  nových výsadieb majú naše sídliská obrov-
ský potenciál na uplatnenie ďalších alternatívnych 
spôsobov. Tým potenciálom sú ploché strechy nízko 
podlažných obytných budov, objektov občianskej vy-
bavenosti, a technických pavilónov ako plochy na ex-
tenzívne strešné záhrady a štítové steny objektov pre 
vertikálnu zeleň a podobne 

Stromy na strechách domov
Zelené strechy sa v histórii záhradného umenia ob-
javujú ako architektonický prvok už od staroveku. 
Kontinuálne sa stretávame so záhradami na stre-
chách počas antického obdobia cez stredovek, rene-
sanciu a baroko až do novoveku. Takmer v celej Eu-
rópe vychádzal vývoj ľudského obydlia zo stavieb 
zahĺbených v zemi. Hospodárske nároky ľudí vyvinuli 
stavbu nadzemných domov, kde bolo potrebné riešiť 
viacej technické problémy. Plocha striech a jej spád 

Príklad vydarenej revitalizácie vnútrobloku v Berlíne, 
Nemecká spolková republika. Výsadby stromov nie 
sú v priamom kontakte s obytnými budovami – 
nezatieňujú okná budov, nízka krovitá zeleň funkčne 
člení jednotlivé priestory vnútro bloku. Dôležitú úlohu 
zohráva vybavenosť a mobiliár. Foto: Katarína Gécová

Vnútroblok s vodným prvkom. Problematike uplatnenia 
stromov, závlah a využívania dažďovej vody sa 
v Nemecku venuje veľká pozornosť. Príkladom toho 
je riešenie nového vnútroblohu s kvalitnými hernými 
a oddychovými priestormi. Foto: Katarína Gécová

Stromy v reprezentačnom nástupnom priestore – SONY 
CENTRUM, Berlín, Nemecká spolková republika. Stĺpovité 
formy stromov pôsobia kontrastne s nízko strihanými 
pásmi živých plotov. Ostatné stromy tvoria súčasť herných 
a oddychových priestorov, napríklad Betula pendula 
(breza previsnutá) je vysadená v priestore s intenzívnym 
pohybom, pričom vzdušnou textúrou koruny a bielou farbou 
kôry priestor opticky presvetľuje. Foto: Katarína Gécová
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sa začala zväčšovať. Prílišná strmosť striech už ne-
umožňovala bezpečné odolávanie mačiny prudkým 
dažďom. Začali sa používať mechanicky najodolnej-
šie rastliny miestneho prostredia, napríklad vres, 
alebo napríklad vrstva chalúh. 

Kým v predchádzajúcich obdobiach boli strešné te-
rasy a záhrady pokladané skôr za výnimku alebo za vr-
chol technických možností architektúry, v 20. storočí 
sa stávajú bežnou súčasťou zelenej architektúry, lebo 
všetky hlavné problémy spojené s ich zakladaním sú 
doriešené10.

V súčasnosti, keď sa zvýšená pozornosť kladie na 
zlepšenie životného prostredia a  ceny stavebných 
pozemkov sa šplhajú k  astronomickým číslam, tre-
ba hľadať nové možnosti uplatnenia zelene v  ur-
banizovanom prostredí, napríklad v  podobe teraso-
vých domov so strešnou záhradou, vertikálnej zelene 
a  podobne. Tento spôsob ozeleňovania budov udá-
va vzhľad v mnohých štvrtiach bohatých európskych 
miest, ale aj na budovách administratívnych centier 
veľkých svetových metropol (Paríž – La Defense), ob-
chodných domoch a na iných verejnosti prístupných 
stavbách, ako sú letiskové budovy, komplexy želez-
ničných staníc, vedecké inštitúcie, a podobne.

V jadrách miest sa strešné systémy uplatňujú skôr 
na teréne ako na strechách budov, pričom plocha teré-
nu je upravená ako strešná záhrada (podzemné prie-
story na parkovanie, sklady, podchody a podobne11.
Význam zelených plôch: 
• efektívne odparujú vodu
• prostredníctvom rastlín akumulujú teplo – odobe-

rajú teplo z okolia
• ochladzovací efekt – rastliny môžu spotrebovať až 

99 % dopadajúcej slnečnej energie
• viažu prach a zamedzujú jeho vírenie
• eliminujú kolísanie teploty pri striedaní dňa a noci
• estetické pôsobenie

Súčasné trendy ekologických domov vychádzajú z fi -
lozofi e, keď dom sa stáva súčasťou terénu – prírody 
a  stotožňuje sa s  prostredím. Stromy sa tak stáva-
jú súčasťou bývania – súčasťou domu. V súčasnosti 
existuje množstvo ekologických aj ekonomických dô-
vodov pre „zelené strechy“ , ktorých snahou je nahra-
dzovať strechy pokryté rôznymi krytinami za strechy 
pokryté vegetáciou:

 – zelená strecha predlžuje životnosť hydroizolačnej 
vrstvy, chráni ju pred UV žiarením a  extrémnymi 
teplotnými rozdielmi

 – prispieva k  lepšej tepelnej izolácii stavby, znižuje 
náklady na vykurovanie, klimatizáciu a energetickú 
náročnosť stavby

 – znižuje odtok zrážkovej vody o 10 – 50 %
 – zachytáva a fi ltruje prach a iné škodliviny
 – rastliny vysadené na zelených strechách zlepšujú 
mikroklímu tým, že ochladzujú a zvlhčujú okolitý 
vzduch 

 – znižujú hlučnosť
 – vytvárajú životný priestor pre rastliny a živočíchy

Strecha každej konkrétnej budovy vyžaduje technic-
ké riešenie odpovedajúce funkcii objektu a  ďalším, 
nemenej dôležitým požiadavkám. Základné technic-
ké vlastnosti strechy, ako je napríklad sklon, použitý 
materiál a skladba konštrukcie, určujú okrem iného 
aj konkrétny spôsob založenia rastlinného krytu stre-
chy. Rozhodnutie o použití konkrétnej formy strešnej 
záhrady priamo súvisí s jej ďalším využitím.

Strešné záhrady možno triediť z  rôznych hľadísk. 
Existencia strešnej záhrady závisí od človeka, či už sa 
zeleň dostáva na strechu formou náletu, ktorý člo-
vek trpí, alebo je založená cieľavedome. Uplatňova-
né princípy založenia strešnej záhrady – predovšet-
kým ich vegetačné a  technické vlastnosti spojené 

s  intenzitou údržby predurčujú spôsob využívania 
strechy na:

 – extenzívnu strešnú záhradu
 – intenzívnu strešnú záhradu

Extenzívna strešná záhrada – predstavuje jednodu-
ché súbory vegetačných prvkov, pri ktorých nie je ne-
vyhnutná prísne defi novaná druhová skladba. Pod 
pojmom extenzívne ozelenenie strechy sa rozumie 
osadenie strechy rastlinami, ktoré sú podobné stavu 
v prírode. Vegetáciu tvoria rastliny odolné proti su-
chu, mrazu, ktoré vyžadujú minimálnu starostlivosť 
a vedia sa prispôsobiť extrémnym podmienkam. 

Intenzívna strešná záhrada – predstavuje súbor ve-
getačných a  technických prvkov. Kompozícia a  fun-
kcia záhrady je determinovaná priestorovou skladbou 
vegetačných prvkov – stromov – a ich druhového zlo-
ženia. Existencia vegetačných prvkov je podmiene-
ná zodpovedajúcej štruktúre pestovateľského profi -
lu, zriadením špecifi ckých technologických zariadení 
a pravidelnou údržbou. Technické prvky a odpoveda-
júca vybavenosť umožňujú priame využitie objektov 
(napr. forma pobytu).

Intenzívne strechy možno využívať rôznym spô-
sobom. Mali by byť trvale dostupné s  prístupovým 
chodníkom a navrhnutými funkciami, predovšetkým 
oddychovými. Často používanými výsadbami na stre-
chách sú aj vzrastlé stromy, ktoré sa umiestňujú do 
skupín vo vyvýšených záhonoch, čím sa zníži celo-
plošné zaťaženie strechy. 

V  súčasnosti sa venuje pozornosť technológiám, 
ktoré umožňujú obmedziť údržbu strešných záhrad. 
Ide o  technológie ekologicky a  technicky bezpečné. 
Pozornosť sa venuje aj centrálnemu systému hospo-
dárenia so zrážkovou vodou, možným energetickým 
úsporám na základe ekologických a  ekonomických 
údajov. 

Vertikálne a horizontálne členenie zelene v obytnom prostredí – Berlín, Nemecká spolková republika. 
V súčasnosti sa zvýšená pozornosť venuje zachovaniu udržateľnosti výstavby nielen čo do vzhľadu budov 
(zelené fasády), ale aj v riešení prevádzky a komerčnej činnosti. Stromy sa stávajú súčasťou domu, dotvárajú 
výraz architektúry, vzniká medzi domom a stromom vzájomný vzťah a väzba. Foto: Katarína Gécová
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Technické aspekty tvorby 
Funkčná a estetická hodnota drevín ako celku závi-
sí nielen od vlastností uplatnených druhov vo vý-
sadbách, ale aj od stanovištných podmienok, to jest 
pôdnych, klimatických a  svetelných podmienok sú-
časných a  predpokladaných. Vzhľadom na sťažené 
životné podmienky zelene v  mestskom prostredí je 
potrebné okrem výberu sortimentu drevín venovať 
veľkú pozornosť aj technickým aspektom – techno-
lógia zakladania a údržba zelene. 

Nové výsadby stromov sú často limitované ulo-
žením sietí technickej infraštruktúry, priestorovými 
parametrami ulice, dopravnou situáciou a podobne. 
Špecifi ckým problémom nových výsadieb býva ne-
priepustnosť povrchu (betón, veľká dlažba),  samot-
ná príprava stanoviska na výsadbu (výsadba do hlbo-
kých jám bez drenážnej vrstvy, nedostatok vzduchu 
koreňového systému a  pod.). Nároky jednotlivých 
druhov stromov na koreňový priestor sú dané ich 
vývojom v prirodzených spoločenstvách. Ich funkcia 
prijímať vodu, živiny, ukladať zásoby závisí od vlast-
ností priestoru, kde sa koreňový systém nachádza.

Príprava stanoviska na výsadbu znamená výkop 
dostatočne veľkej jamy, skvalitnenie pôdneho sub-
strátu (pridané organické a  anorganické hnojivá), 
ktorým sa zasypáva koreňový priestor dreviny. v prí-
pade, že ide o náhradnú výsadbu (náhrada za starý, 
alebo vyschnutý strom), je nevyhnutná 100 % výme-
na pôdy. k takejto výmene dochádza najčastejšie po-
čas rekonštrukčných prác námestí, peších zón, ulíc, 
kde sú pôdy zbavené živín, kontaminované, zasolené, 
s  minimálnymi fyzikálnymi vlastnosťami (zrnitosť, 
pôdna štruktúra). 

Koreňová zóna – životný priestor stromu v podzem-
nej časti predstavuje výsadbový priestor, od ktorého 
závisí budúci rast stromu. Hĺbka koreňovej misy by 
mala byť približne rovnaká, alebo len o málo väčšia 
než je výška koreňového balu, šírka naopak minimál-
ne 1,5 – 2-násobok šírky koreňového balu. Na zabrá-
nenie poklesu stromu musí koreňový bal niesť nena-
rušená pôda. Ideálny tvar výsadbovej misy je kónický, 
pri povrchu 2 – 3-krát širší než pri dne. Súčasťou sta-
rostlivosti o koreňový priestor stromu je inštalácia za-
vlažovacej sondy, ktorá nie je automatickou súčasťou 

každej výsadby (inštalácia pri výsadbách v peších zó-
nach, na parkoviskách, v uličnom prostredí). 

Pôdne substráty. Medzi najvýznamnejšie prvky po-
trebné pri   výsadbe drevín patrí pôda, ktorá posky-
tuje potrebné živiny, viaže zrážkovú vodu, reguluje 
odtok a výpar, podieľa sa na obehu látok v prírode. 
Chemické vlastnosti pôdy možno posudzovať pros-
tredníctvom charakteru zložitých reakcií, ktoré pre-
biehajú medzi pôdou a  koreňovou sústavou rastlín 
(napr. pôdna reakcia, sorpčná schopnosť pôdy, che-
mické zloženie minerálneho podielu pôdy, organic-
ký podiel humusu a pod.) a ktoré výrazne ovplyvňujú 
rast a pôsobenie vegetačných prvkov. Tieto vlastnos-
ti súvisia s obsahom ílových minerálov v pôde a sle-
dujú pôdnu reakciu – pH. Pre veľkú časť drevín sú 
optimálne pôdy slabo kyslé. 

Ochrana a údržba zelene
Ochrana pôdy. Plochy po výsadbe stromov a  ostat-
ných vegetačných prvkov je potrebné chrániť a  za-
bezpečiť proti zhutneniu a  zošľapávaniu. Na  tento 
účel sa používajú stĺpiky, zábradlia, kovové mreže, 
ochranné oblúky, obrubníky alebo koreňové koše (ko-
vové alebo železobetónové konštrukcie s  kruhovým 
alebo štvorcovým pôdorysom), plastové zatrávňova-
cie mreže a podobne.

Ochrana proti zasoleniu. Zasolenie pôsobí na zeleň 
priamym kontaktom (listy), ako aj kontamináciou 
pôdy. Veľká časť vegetácie neznáša takéto pôsobenie, 
a preto treba hľadať účinné opatrenia, ako minima-
lizovať tento nepriaznivý účinok. Za vhodné riešenie 
ochrany sa považuje zvýšenie obrubníkov, odvede-
nie vody do kanalizácie, výmena hornej vrstvy pôdy 
a mulčovacej kôry. Obr. 13 

Ochrana koreňov a  kmeňov stromov. Na zabezpe-
čenie ochrany proti mechanickému poškodeniu ko-
reňov a  kmeňa sa používajú mechanické zábrany 
podobného typu ako pri ochrane pôdy pred zhut-
nením, doplnené o  zariadenia na kotvenie stromov 
či ochrannými košmi na kmene mladších stromov.). 
Po výsadbe treba stromy ukotviť (hĺbkové alebo po-
vrchové kotvenie), pričom je dôležitý výber kotvia-
cich prvkov do historického prostredia. Kotvenie sa 
odstraňuje po dostatočnom upevnení vlastnými 

Príklad výsadby stromov v páse s obmedzenými 
priestorovými možnosťami. Parkovisko nákupného 
centra Bratislava. Foto: Katarína Gécová

Negatívny príklad výsadby stromov na parkovisku pred 
nákupným centrom, Bratislava. Stav vegetácie odráža 
kvalitu výsadby a údržby. Bodová výsadba stromov 
v spevnených nepriepustných plochách, nebude mať 
v tomto prostredí optimálne podmienky k rastu, 
pričom nedostatočná veľkosť materiálu, chýbajúce 
kotviace prvky, závlaha a ochrana stromov napovedá 
o absentujúcej údržbe. Foto: Katarína Gécová 
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koreňmi  – stabilizácia stromu s  podkladom (mi-
nimálne tri roky, závisí od veľkosti a  podmienok 
stanoviska).

Závlaha a  hnojenie. Medzi najdôležitejšiu časť 
údržby zelene po výsadbe patrí zavlažovanie. Koreňo-
vý bal vysadených stromov obsahuje len 4 – 18 % pô-
vodného koreňového systému (okrem stromov pes-
tovaných v  kontajneroch). Určujúcim faktorom pre 
úspešnosť výsadby je väčšinou voda – dreviny rastú 
najlepšie pri vodnej kapacite 40 – 60 %, v prípade 
porušenia dávky vody dochádza k intenzívnemu po-
škodeniu koreňov a následne aj k odumretiu dreviny. 

Dávkovanie živín sa robí na základe rozboru obsa-
hu živín v pôde. Pôdy v mestskom prostredí bývajú 
zvyčajne zasolené, nevhodné prihnojenie môže úči-
nok zasolenia zvýšiť. 

Dreviny a legislatíva
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich 
ekologických aj  estetických funkcií v prírode, krajine 
a  v  urbánnom priestore a  na predchádzanie ich ne-
odôvodneného výrubu12. Ochrana drevín sa zakla-
dá na nasledujúcich princípoch: princíp ochrany, 
ktorý znamená, že všetky dreviny sú chránené pred 
poškodzovaním a ničením, na princípe starostlivos-
ti – ošetrovanie a udržovanie drevín je povinnosťou 
vlastníkov pozemku, na ktorých tieto dreviny rastú 
(vlastník nesie zodpovednosť), na povoľovacom prin-
cípe – k výrubu stromov je potrebné povolenie, ktoré 
je vydané formou správneho rozhodnutia príslušné-
ho orgánu ochrany prírody a krajiny. 

Majiteľ pozemku má povinnosť chrániť kvalitnú 
zeleň v  zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane 
prírody a krajiny a jeho vykonávacej vyhlášky Minis-
terstva životného prostredia SR č. 492/2006 Z. z. 
Osobitou kategóriou sú chránené stromy. Ide o kul-
túrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo este-
ticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupi-
ny vrátané stromoradí. Na prípadný výrub, spôsob 
ošetrenia sa vzťahuje súhlas orgánu ochrany príro-
dy. Súhlas môže byť vydaný v odôvodnených prípa-
doch len po posúdení ekologických, estetických, fy-
topatologických funkcií dreviny a vplyvom na zdravie 
človeka a so súhlasom vlastníka, respektíve správcu, 

prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplý-
va z  nájomnej zmluvy pozemku, na ktorom drevina 
rastie. 

Spoločenská hodnota drevín vyjadruje biolo-
gickú, ekologickú a  kultúrnu hodnotu, ktorá sa ur-
čuje s  prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť 
a  plnenie mimo produkčných funkcií. Spoločenská 
hodnota drevín sa určuje podľa vyhlášky minister-
stva životného prostredia č. 24/2003 Z. z. a  jej no-
vely č. 492/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Spolo-
čenská hodnota sa uplatňuje najmä pri rozhodovaní 
o náhradnej výsadbe a určovaní výšky fi nančnej náh-
rady za vyrúbané dreviny (stromy aj kríky), pri posu-
dzovaní závažnosti konania spočívajúce v nepovole-
nom nakladaní s drevinami, pri vyčíslení vzniknutej 
ujmy, pri určení výšky prospechu, hodnoty veci a roz-
sahu činu, pri vypracúvaní znaleckých posudkov, pri 
rozhodovaní o rozsahu fi nančnej náhrady pri zásahu 
do biotopu európskeho alebo národného významu. 

1 JANČURA, Peter: Interaktívne metódy zisťovania vzťahu 
a postojov obyvateľov ku sídlu. In: Sídlo park, krajina I. – 
Mesto, zeleň, kvalita života. Nitra, Optima 2003, s. 12 – 14. 
2 BEČICA, Stanislav: Návrh riešenia starostlivosti o verejnú zeleň 
v Slovenskej republike. In: Sympózium o zeleni, Ako zachrániť 
zeleň miest a obcí, Podmienky k legislatívnym zmenám tvorby 
a údržby zelene. Bratislava, Dom techniky ZSVTS 1994, s. 60.
3 Introdukcia – dovoz cudzokrajných, nepôvodných drevín. 
Dreviny so zaujímavým habitom, listom, kvetom či kôrou 
sa vysádzali pri zakladaní početných parkov, kaštieľov 
a iných významných usadlostí ako okrasné dreviny. Základy 
seriózneho vedeckého výskumu introdukovaných drevín 
možno datovať do konca 18. a začiatku 19. storočia, 
keď na Slovensku vznikali prvé arboréta. Vznikali pri 
lesníckych školách, s cieľom overiť mrazuvzdornosť a najmä 
produkčnosť cudzokrajných drevín na Slovensku.
4 Arídna oblasť (z angl. arid – suchý, vyprahnutý) je 
miestom na súši, kde je úhrn zrážok nižší než vsakovacia 
schopnosť a výparnosť. Ide o oblasti so suchým 
podnebím, ktoré majú za následok vznik púští.
5 JANÁKOVÁ, Oľga: Priestorové aspekty námestia vo vzťahu 

k jeho formovaniu a k možnosti jeho využitia. In: Zborník 
prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 
Námestie a jeho parter – význam, potenciály a inovatívne 
formy riešenia. Bratislava, FA STU 2006, 12 – 14. 
6, 7 PUTROVÁ, Eva – GÉCOVÁ, Katarína: Význam zelene 
pre parter námestia. In: Zborník prednášok z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou. Námestie 
a jeho parter – význam, potenciály a inovatívne formy 
riešenia. Bratislava, FA STU 2006, s. 78 – 80. 
8 GÁL, Peter – KODOŇ, Milan: Tvorba krajiny. 
Bratislava, SVŠT 1981, s. 151 – 159.
9 FERIANCOVÁ, Ľubica: Obnova zelene 
vidieckeho sídla. Nitra, SPU 2005, s. 91.
10, 11 KRAJČOVIČOVÁ, Daniela: Najefektívnejšia ochrana krajiny 
je jej cieľavedomé využívanie. In: Acta environmentalica 
Universitatis Comenianae roč. 14, č. 1, 2006, s. 53 – 62. 
12 PUTROVÁ, Eva: Zeleň v procese výstavby. 
In: Praktická príučka funkčných a technických 
požiadaviek na výstavbu. 5/9.8.2, 2008 s. 1.

Pozitívny príklad riešenia ochrany koreňového systému 
stromu. v čiastočne priepustných prefabrikátoch 
je priestor pre osvetlenie stromu, Berlín, Nemecká 
spolková republika. Foto: Katarína Gécová

Výsadba stromov do zeleného pásu pri nákupnom 
centre, Bratislava. Príklad pozitívneho riešenia výsadby. 
Vegetačné prvky majú v tomto prípade priaznivejšie 
podmienky k rastu a pôsobeniu. Foto: Katarína Gécová
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Ľudovít (Ludwig) Oelschläger – Lajos Őry (1896  – 
1984) sa narodil v  Košiciach 5. marca 18961 ako 
najmladší zo štyroch súrodencov2 zámožnej evanje-
lickej rodiny obchodníka a podnikateľa Ľudovíta Oel-
schlägera3 a  jeho manželky Etely4, rodenej Fiedler5. 
Bohatá nemecká obchodnícka a podnikateľská rodi-
na zohrala významnú úlohu v hospodárskom, cirkev-
nom a politickom živote Košíc, najmä po roku 19186.

Starší synovia podnikateľa Ľudovíta Oelschläge-
ra Štefan7 a František8 sa po boku svojho otca stali 
spolumajiteľmi veľkoobchodu so železom v  známej 
košickej fi rme Fleischer a Schirger9. Najstaršia dcé-
ra Elisabeth bola od Ľudovíta o desať rokov staršia 
a meno dostala po otcovej sestre10. 

Z raného obdobia života Ľudovíta Oelschlägera ml. 
vieme zrekonštruovať málo. Môžeme len predpokla-
dať, že bolo šťastné. Ako najmladšiemu sa mu dostá-
valo dostatok pozornosti a lásky nielen od vlastných 
rodičov, starých rodičov a  početného kruhu dospe-
lých príbuzných, ale aj od jeho troch starších súro-
dencov. Košice v období jeho detstva a mladosti boli 
príjemným multikultúrnym mestom, na ktoré s nos-
talgiou a láskou dodnes spomínajú viacerí Košičania, 
ktorí o tomto období veľa počuli od svojich rodičov 
a starých rodičov.

„Intelektuálne a duchovné ovzdušie rodného mesta 
ho (človeka) v  rozhodujúcej miere determinuje, kde-
koľvek sa vo svete nachádza11.“

Ľudovít svoje stredoškolské vzdelanie ukončil 
v  rodnom meste rovnako ako jeho starší súrodenci. 
Po úspešne vykonanej maturite na gymnáziu pre-
monštrátov v  Košiciach12, ktorá prebehla v  rámci 
„rýchlokurzu13“ v roku 1914, sa zapísal na Maďarskú 
kráľovskú technickú univerzitu Nádora Józsefa (Pa-
latína Jozefa – kráľovského miestodržiteľa) v Buda-
pešti, v  tom čase nazývanú ako „Polytechnika“. Tú 
musel kvôli vojnovým udalostiam čoskoro prerušiť. 
Narukoval a  už ako 19-ročný dostal striebornú me-
dailu chrabrosti (Vitézségi Érdemrend ezű fokozata), 
čo bolo v tom čase veľmi vysoké vyznamenanie.

Štúdium na vysokej škole v Budapešti preto ukon-
čil štátnou záverečnou skúškou vykonanou v decem-
bri v roku 1921 až po skončení vojny14. Budapeštian-
ska škola bola v čase jeho štúdia inštitúciou, kde sa 
kládol dôraz skôr na 

inžiniersko-konštrukčné majstrovstvo než na ume-
lecké novátorstvo. Profesori, ktorí tu pôsobili, boli 
zviazaní s  historizmom a  eklektizmom, preto viedli 
poslucháčov k tradičnému ponímaniu architektúry15. 
Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapeš-
ti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním archi-
tektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, 
no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky 
orientovaných projektantov.

Obdobie po skončení školy a  študijnom poby-
te v  Nemecku, kde absolvoval prax v  projekčných 

Košický architekt Ľudovít Oelschläger 
Öry Lajos (1896 – 1984)

Adriana Priatková
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kanceláriách v  Berlíne, Mníchove a  Stuttgarte16 
(1922 – 1923) a  práci v  budapeštianskom ateliéri 
(1923 – 1924), môžeme charakterizovať ako obdobie 
učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlast-
ného architektonického názoru. Hlboko zažité klasic-
ké cítenie, ktoré pravdepodobne získal v  domácom 
meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tra-
dičným, klasickým vysokoškolským vzdelaním. Úctu 
k minulosti a ku klasike nadobúdal mladý architekt 
aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeš-
tianskom ateliéri, kde sa práve realizovala pohrebná 
kaplnka v Hatvanpuszte17 v neobarokovom slohu. 

Architektonická kancelária Bogdánfy18 a Gerlóczy19 
patrila v tom čase k zavedeným budapeštianskym fi r-
mám a mladý Oelschläger tu mohol nasávať atmo-
sféru fungujúceho, prosperujúceho architektonické-
ho ateliéru.. Organizačné aktivity, aktívna účasť na 
medzinárodných súťažiach, ale aj kultúrna rozhľade-
nosť kolegov pôsobili na mladého architekta a  po-
stupne dotvárali jeho názory. Architekt Gerlóczy bol 
zberateľom umenia s  vynikajúcim vkusom. Mal ne-
mecké vysokoškolské vzdelanie, diplom získal v Mní-
chove, ktorý bol v prvých desaťročiach 20. storočia 
jedným z európskych architektonických centier. Ta-
mojšia vysoká škola patrila v čase Gerlóczyho štúdia 
k najlepším školám v Nemecku, s povesťou serióznej, 
hoci skôr konzervatívnej inštitúcie. Pravdepodobne 
práve od neho získal mladý architekt impulz k svojej 

nemeckej ceste „za poznaním“, ako aj inšpiráciu na-
ďalej rozvíjať svoj záujem o umelecké stránky archi-
tektúry. Nemalým úspechom a dobrou skúsenosťou 
architekta počas pôsobenia v tomto ateliéri bolo zís-
kanie 1.  miesta v  architektonickej súťaži na projekt 
obchodnej akadémie s internátmi v Mukačeve20.

Po krátkom pracovnom pôsobení v  Mukačeve21, 
kde mal zriadený architektonický ateliér kvôli reali-
zácii budovy akadémie, si otvoril fi liálku aj v Užho-
rode22. V  tom istom roku (1924) sa rozhodol, prav-
depodobne aj s odporúčaním rodiny, pre defi nitívny 
návrat do rodných Košíc, kde po sebe zanechal výraz-
nú stopu.

Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizo-
vala stavebná konjunktúra, stavalo sa veľmi veľa. Ne-
bolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom mes-
te na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne 
malému počtu vzdelaných architektov, získavanie 
objednávok ani tu nebolo jednoduché, aj keď určitý 
realizačný priestor poskytovalo rozšírenie republiky 
smerom na východ. Štátne objednávky aj v Košiciach 
realizovali najmä českí architekti priamo z  centier. 
Viacerí českí inžinieri a  architekti sa po roku 1918 
etablovali v Košiciach (napr. Václav Janoud, Rudolf 
Brebta, Alois Novák, Miloslav Kopřiva a  i.). Okruh 
potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj 
pre iných vynikajúcich domácich staviteľov a archi-
tektov, ako Vojtech Šipoš, Alexander Klein, Július 

Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode Zdroj: dobová 
publikácia z 30rokov: Arbeiten des dipl. Ing. Architekt Ludwig 
Oelschläger Košice. Bratislava, Verlag Otto Waldes Bratislava, 
Šturgasse 9/a. Knihovňa univerzity Komenského XXI.B.786
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Kultúrny dom a kino v Sabinove 

Zdroj: dobová publikácia z 30. rokov: Arbeiten des 
dipl. Ing. Architekt Ludwig Oelschläger Košice. 
Bratislava, Verlag Otto Waldes Bratislava, Šturgasse 
9/a. Knihovňa univerzity Komenského XXI.B.786

Wirth, Pavol Gyulay, Ernest Friedmann, Max Blau, 
Endre Resatkó a  i.)23 obmedzený na podnikateľskú 
sféru, cirkevné prostredie, mestskú správu a  indivi-
duálnych stavebníkov. 

Osud mu bol hneď po príchode do Košíc nadmie-
ru naklonený. Napriek tomu, že počas obdobia prvej 
Československej republiky on aj jeho promaďarsky 
orientovaná rodina žili pod stálym policajným do-
zorom, v  krátkom čase získava lukratívne zákazky 
na viaceré verejné stavby v Košiciach a okolí. Zaují-
mavé realizácie z tohto preňho a aj pre jeho rodinu 
mimoriadne úspešného dvadsaťročného obdobia, sa 
nachádzajú nielen na Slovensku, ale aj na Podkarpat-
skej Rusi, ktorá v tom čase bola súčasťou Českoslo-
venska a prebiehal tam veľký hospodársky a staveb-
ný boom. 

Od začiatku košického pracovného pobytu úzko 
spolupracoval s  maďarským kolegom, architek-
tom Gejzom Zoltánom Boskom24, ktorý si po pia-
tich rokoch vzájomnej spolupráce, v  roku 1929 ot-
voril samostatnú projekčnú kanceláriu v Budapešti. 

Posmelení víťazstvom v architektonickej súťaži v bu-
dapeštianskom ateliéri sa spolu s  Boskom úspešne 
zúčastnili na viacerých architektonických súťažiach 
na významné verejné stavby25, kde získali rôzne oce-
nenia26. Na realizáciách víťazných projektov spolu-
pracovali prevažne so skúseným košickým stavite-
ľom Ing. Hugom Kabošom a  prešovskou stavebnou 
fi rmou Bratia Bárkány (alebo fi rmou Ing. Hugo Bár-
kány), ale aj so známou bratislavskou stavebnou fi r-
mou Pittel a Brausewetter, ktorá mala od roku 191927 
svoju fi liálku aj v Košiciach. Architektonickú kancelá-
riu si mladý Oelschläger zakladá v priestoroch veľké-
ho polyfunkčného mestského rodičovského dvojpod-
lažného domu, na nároží terajšej Hlavnej a Štúrovej 
ulice28. v hornom podlaží, hneď vedľa architektonic-
kej kancelárie, sa nachádzali byty rodiny Oelschläge-
rovcov a byt rodiny Rosenthalovcov29.

Rok 1928 (ale aj tie predchádzajúce od začiatku 
roku 1924 a aj tie ďalšie „košické“ roky do roku 1945) 
bol pre architekta mimoriadne úspešný nielen v pra-
covnej30, ale aj v  súkromnej sfére. Po dlhšej vážnej 
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známosti sa oženil. Jeho manželkou sa stala o tri roky 
mladšia Márta Csajka31, ktorú si vybral z blízkych ma-
ďarských podnikateľských kruhov. Pod jej vplyvom32 
sa aktívne zapája aj do kultúrneho a spoločenského 
života mesta. Manželom sa v roku 1937 narodila je-
diná dcéra Zuzana. 

Od začiatku svojho pôsobenia vo svojom rodnom 
meste sa angažoval politicky, bol členom maďarských 
buržoáznych strán. Po pripojení Košíc k horthyovské-
mu Maďarsku v roku 1938 mu maďarský vodca Mik-
lós Horthy v roku 1939 osobne odovzdal v Székesfe-
hérvári titul „vitéz“ (hrdina). Z dobových prameňov 
je známe, že tento titul mohli dostať len takí obča-
nia, ktorí mali maďarské priezvisko. Predpokladáme, 
že práve táto udalosť bola bezprostredným dôvodom 
prijatia jeho nového priezviska – Őry33, ktoré archi-
tekt odvtedy používal.

V roku 1945 musel architekt Őry Lajos s  rodinou 
Košice opustiť. Rozhodnutie o vysídlení s cieľom Ma-
ďarsko dostali aj architektovi starší bratia Őry Ferenc 
a  István Oelschläger34, ako aj ich otec, ktorý v  roku 

1948 v  Miškovci zomiera35. Po fronte, ešte v  roku 
1945, architekt Őry opäť krátky čas spolupracuje s ar-
chitektom G. Z. Boskom v blízkosti Boráros téru v Bu-
dapešti36. Do roku 1950 rodina architekta Őryho žije 
v Blatnom Potoku a architekt pracuje v zememeračs-
kom úrade37, kde bolo pri parcelovaní pôdy po vojne 
veľa práce. Od roku 1950 rodina žije v Novom Meste 
a architekt dochádza za prácou do miškoveckej pro-
jekčnej kancelárie, kde sa rodina defi nitívne sťahu-
je až v roku195938. Tu postupne prechádza rôznymi 
pracovnými pozíciami v  socialistických projekčných 
organizáciách, zapájajúc sa do ich aktuálnych úloh 
do vysokého veku39. V roku 1976 mu umiera manžel-
ka, čo nesie ťažko. Dcéra Zuzana mu robí spoločnosť 
v  spoločnom byte v  Miškovci40 až do architektovej 
smrti v roku 1984.

Cestu k  novej architektúre si Oelschläger hľadal 
tak ako mnohí iní v tomto regióne. Prostredníctvom 
redukcie klasických antických foriem a  pravdivé-
ho priemetu vnútornej prevádzky do objemu a  for-
my stavby v krátkom čase dozrel k svojskému štýlu, 

OPK v Košiciach, čelný pohľad 

Zdroj: dobová fotografi a: Archív VSL Múzea, Dobov 
fotografi a košického ateliéru Györi&Boros, B 5026. 
Zbierkový fond Východoslovenského múzea v Košiciach.

Robotnícka zotavovňa na hornom Bankove, Košice 

Zdroj: dobová pohľadnica, súkromný zdroj: 
JUDr. Ján Gašpar ŠVK Košice
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pozoruhodnému nielen zvláštnymi osobitými nuan-
sami. Výber tradičných i nových materiálov, ktoré po-
užíval v súzvuku tradície a modernosti, bol pre jeho 
tvorbu charakteristický. Snahu o maximálnu kvalitu 
dosahovanú pomocou jednoduchých, ale svojsky ori-
ginálnych riešení a výtvarného dotiahnutia detailov, 
môžeme vidieť takmer na všetkých dielach „košické-
ho obdobia“. 

„Typický bol pre neho najmä hlboký zmysel pre 
detail. … Bol to architekt, ktorý moderne riešenej 
budove dokázal dať punc stavby naozaj dokonče-
nej. Medzivojnová moderna bola veľmi ekonomic-
ká a účelná, ale chýbalo jej to „korenie“, ktorým bol 
vždy, v celých dejinách architektúry – detail.“41

Medzivojnovú tvorbu architekta Oelschläge-
ra-Őryho môžeme rozdeliť na dve fázy. Čo sa týka 
kvantity, ale aj kvality, jej prvá skupina je bohatšia 
a prechádza zaujímavým vývinom a variáciami pred-
funkcionalistickej architektúry. Inšpirácie a  kontex-
ty s históriou v rôznom stvárnení sú Oelschlägerovi 
bytostne vlastné už od začiatku jeho sebarealizácie 
na začiatku dvadsiatych rokov. Táto línia, ktorá sa 
vinie ešte od budapeštianskeho ateliéru a vtedajšej 

realizácie neobarokovej kaplnky v Hatvanpuszte cez 
Obchodnú a  priemyselnú akadémiu s  internátmi 
v Mukačeve až po monumentálny komplex MÚ v Tor-
nali či expresívne premodelované kino Capitol v Mi-
chalovciach, je zreteľne čitateľná aj na iných autoro-
vých košických realizáciách. Dynamická, až sochársky 
stvárnená hasičská kasáreň, krásna, tajomno vyžaru-
júca budova ortodoxnej synagógy a školy alebo ma-
lebné košické kino FORUM sú nositeľmi špecifi c-
kej výtvarnej jedinečnosti. Rané architektove práce 
z dvadsiatych rokov 20. storočia možno charakteri-
zovať ako monumentálnu, expresívno-puristickú ar-
chitektúru s  kubistickým detailom42 a  zreteľne prí-
tomnými, originálne stvárnenými architektonickými 
prvkami prúdu art deco43. Častým autorovým kom-
pozičným prvkom akcentujúcim nárožie budovy je 
v  parteri používaný pilier štvorcového pôdorysu44, 
hladký okrúhly stĺp45 alebo typické, dolu sa zužujú-
ce stĺpy s výtvarne riešenou hlavicou s originálnym 
dizajnom, ktorý realizuje v  obmenách pri viacerých 
stavbách46. Tieto stĺpy z  umelého kameňa, ktorých 
tvaroslovím sa inšpiruje v  ranej antike47, spravidla 
nesú pred hlavnú fasádu predstúpený rizalit dvojú-
rovňovej spoločenskej sály48. Celkom výnimočným 
riešením vstupu do košického kina FORUM sú objí-
majúce „fakle“ – smerom dolu sa zužujúce plasticky 
stvárnené pol stĺpy členiace vstupné otvory alebo ich 
obmena – zvlnené, dolu sa zužujúce piliere pri vstupe 
michalovského kina Capitol. 

Architekt, postupne vlastným spôsobom transfor-
mujúc výrazný vplyv európskej moderny, vo svojej 
tvorbe pretavuje do smelých puristických49, neskôr – 
v polovici tridsiatych rokov už aj funkcionalistických 
kompozícií. Koncepciu „organicky“ formulovaného 
funkcionalizmu50 v ojedinelých, ale opodstatnených 
prípadoch napokon opúšťa, prekvapujúc kvalitným 
dielom s elegantnou funkcionalistickou estetikou51. 
k najvýznamnejším reprezentantom košickej moder-
ny druhej polovice tridsiatych rokov môžeme zaradiť 
vynikajúce funkcionalistické dielo, Košičanmi po celé 
generácie milované mestské letné kúpalisko52 v blíz-
kom centre mesta. 

Vojnová situácia v Európe prispela aj v autorovej 
tvorbe k  defi nitívnemu odklonu od individualistic-
kej, z  funkcionalizmu odvodenej architektúry, sme-
rom k  tzv. Heimatstilu53. Koncom tridsiatych rokov 
sa architekt (už pod menom Őry Lajos) vrátil k histo-
rizujúcej koncepcii architektúry, kde v svojskej kom-
binácii s modernou eklekticky spája rôznorodé pod-
nety do prijateľného celku54. Architektovu schopnosť 
nachádzať prepojenia moderny a klasickej architek-
tonickej tradície55 vidíme aj na jeho poslednej veľkej 
košickej realizácii zo štyridsiatych rokov, komplexu 
budov robotníckej zotavovne na hornom Bankove pri 
Košiciach56.

Obchodný dom Ignáca Rotha, Košice Pribinova 4 
Zdroj: B 6373 VII. 2363. Dobov fotografi a 
košického ateliéru Györi & Boros, zbierkový fond 
Východoslovenského múzea v Košiciach.
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Rozhľad architektov pôsobiacich na Slovensku 
v  prvej polovici dvadsiatych rokov, ale aj neskôr, 
bol medzinárodný. Mali blízke kontakty s  Bauhau-
som (1923 – výstava prác Bauhausu, Baushauswo-
che – jeho prvého obdobia, ktoré bolo pod silným 
vplyvom expresionizmu), s Viedňou, Parížom (výsta-
va dekoratívnych umení v  Paríži v  roku 1925). Tak-
mer všetci hovorili po maďarsky, po nemecky, mnohí 
po francúzsky. Pravidelne vychádzali rôzne odborné 
časopisy, vydávala sa odborná literatúra, realizovali 
sa medzinárodné súťaže, samozrejmé boli študijné 
cesty po Európe a na rôzne výstavy. Nebolo to inak 
ani u mladého – ambiciózneho košického architek-
ta. Jeho tvorba, ktorá priebežne refl ektuje európske 
aj „domáce“ dianie, tomu nasvedčuje. Silný vplyv 
maďarskej architektúry a v Maďarsku školených ko-
šických architektov (akým je napríklad dielo v  tom 
čase mladého svetobežníka – košického architekta 
Vojtecha Šipoša57, budova Slobodomurárskej lóže 
(1913 – 1914)58, realizáciu ktorej Ľudovít mohol vní-
mať ešte počas svojho stredoškolského štúdia59), je 
čitateľný na tvarosloví užhorodskej židovskej školy 
a spoločenskom dome (1926), alebo na budove Ob-
chodnej a priemyselnej komory v Košiciach (1926 – 
1930). Najvýraznejšie je to vidieť na členení atík (tzv. 
„lastovičie chvosty“)60, ale aj na iných, variantných 
riešeniach tvaroslovia v kontexte historizmu, naprík-
lad neobarokového cítenia architektúry61. Evidentná 
je v  jeho ranej tvorbe paralela s  pôvodným dielom 
budapeštianskeho architekta Lajosa Kozmu, neolo-
gickou synagógou v Košiciach (1924, 1926 – 1927), 
ktorá je skvelým príkladom maďarskej medzivojnovej 
neobarokovej architektúry.

V slovenskej architektúre medzivojnového obdo-
bia nie je veľa takých originálnych osobností, kto-
ré „by šli s prúdom“ a predsa by z neho tak výrazne 
„vytŕčali“. Poznatky získané na základe dlhoročného 

výskumu defi nujú postavenie košického architekta 
Oelschlägera-Őryho v kontexte Košíc (ale aj Sloven-
ska a niekdajšej Podkarpatskej Rusi) ako výnimočné. 
Diela veľkého rozsahu62, ale aj menšie stavby, zvlád-
nuté s  obdivuhodnou istotou a  originálnym stvár-
nením, nezameniteľne formovali košickú modernu 
dvadsiatych, ale aj  tridsiatych rokov 20. storočia. 
Dosiaľ patria medzi to najcennejšie, čo moderna Ko-
šiciam v  architektúre zanechala: päť košických,  dve 
michalovské realizácie a  jedna vo Vysokých Tatrách 
sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky63. Je 
nenapraviteľnou chybou, že sa do tohto zoznamu do-
siaľ nepodarilo dostať ďalším – nemenej kvalitným, 
ale menej známym architektovým realizáciám z trid-
siatych rokov64. Pravdepodobne by sme defi nitívne 
neprišli o  zaujímavé a  originálne diela východoslo-
venskej moderny, akými boli kultúrny dom a  kino 
v Sabinove (1934, 1941) alebo Obchodný dom Ignáca 
Rotha v Košiciach (1936).

Projektovú činnosť architekta Lajosa Őryho-
(Oelschlägera) v  povojnovom Maďarsku – napriek 
početným realizáciám, možno považovať – v porov-
naní s medzivojnovou tvorbou v prvej ČSR len za epi-
lóg, aj keď niekoľko realizácií, ktoré priniesol minu-
loročný výskum65, kvalitou vyčnieva z priemeru66. Tak 
ako mnohí iní významní architekti medzivojnového 
obdobia aj on sa dostal do súkolesia regionálneho 
socialistického projektového ústavu67, i keď v sused-
nom štáte. To je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo 
už nemohol naplno uplatniť svoju tvorivosť.

Príspevok vznikol na Katedre architektúry FU 
Technickej univerzity v Košiciach vďaka podpore 
grantu KEGA č. 064STU – 4/2011 Vybudovanie 
základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov 
výskumu architektonického dedičstva.

Žrebčín, Csipkéskút, pohorie Bükk (Bukové hory), 1950 -1951. 
Zdroj: MAGYAR ÉPÍTŐMŰvÉSZET, 1955.IV.ÉVFOLYAM 6 SZÁM.
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1 Archív župy Borsod – Abov – Zemplín. Overené údaje a súhrnný 
archívny materiál o osobách, ktoré zavŕšili 80. vek. Zhotovené: 
Miskolc, november 2004, číslo strany: 143.
2 Okrem troch synov mal košický podnikateľ Ľudovít Oelschläger 
aj dcéru. Staršia sestra architekta Oelschlägera, Elizabeth 
(Erzsébet) Oelschläger sa narodila sa v Košiciach 4. VIII. 1886. 
Vydala sa za levočského stoličného richtára Ľudovíta Hritza. 
Zdroj: z rozhovoru s architektovou dcérou Z. Őry v roku 2010.
3 Ľudovít (Ludwig) Oelschläger st. sa narodil vo Vondrišli (dnes 
Nálepkovo) v roku 1856. Rodičovský dom rodiny Oelschläger 
sa nachádzal v centre obce Nálepkovo (predtým – do roku 1945 
Wagendrüssel a iné nemecké názvy), z čoho možno usudzovať, 
že rodina patrila medzi prvých nemeckých osídlencov (nemeckí 
osadníci prišli do oblasti Dolného Spiša v 13. storočí). Pôvod 
príslušnosti podľa priezviska je z oblasti Westfalska, Kreefeldu – 
západnej časti Nemecka. V rodine sa nepoužívalo miestne – saské 
nárečie, ale písomná nemčina. Údaje o histórii rodiny poskytol: 
Zoltán Oelschläger (1931), synovec architekta Ľ. Oelschlägera 
žijúci v Spišskej Novej Vsi.
4 „Manželka starého otca sa volala Etelka Fiedler. Jej otec 
bol Gyula Fiedler. Etelka sa vydala do Košíc, kde zomrela ako 
75-ročná a je pochovaná na Rozálii. Jej staršia sestra Irén Fiedler 
sa vydala za Tivadara Schirgera z Michaloviec (1840 – 1892)“. 
Z. Őry – dcéra architekta Oelschlägera v rozhovore, ktorý poskytla 
autorke 7. 10. 2010 v Miskolci.
5 Bohatá košická podnikateľská a obchodnícka rodina: fi rma 
Fleischer & Megay, potom Fleischer & Fiedler, neskôr Fleischer 
& Schirger. In: GAŠPAR, Ján – MIHÓKOVÁ, Mária – BLAŠKOVÁ, 
Eleonóra: Lexikón Košičanov. 1848 – 1938. rkp. 2007.
6 GAŠPAR, Ján – MIHÓKOVÁ, Mária – BLAŠKOVÁ, Eleonóra: 
Lexikón Košičanov. rkp. 2010.
7 István, narodil sa 1889 v Košiciach, zomrel v roku 1977. 
Veľkoobchodník, vnútorný člen (spolumajiteľ) fi rmy Fleischer 
& Schirger. Obchodnú školu skončil v Elberfelde, v Nemecku. 
Odborné znalosti získal v Grázi, Paríži, Budapešti a Kluži. Svoje 
pôsobenie vo fi rme začal po boku svojho otca a strýka v roku 1912 
a vnútorným členom sa stal v roku 1915. Maďarská národná rada 
ho delegovala do Košickej obchodnej a priemyselnej komory. 
Bol členom riaditeľstva Hornouhorskej obchodnej banky, 
presbyterom evanjelickej cirkvi, Kresťanskej socialistickej strany 
a neskôr Zjednotenej maďarskej strany. v čase českej okupácie 
bol rukojemníkom a bol pod stálym policajným dohľadom. 
v čase svetovej vojny bol od vojenskej služby oslobodený ako 
nepostrádateľný. In: Magyar polotikai és közigazgatási compas 
(1919 – 1939). 
8 Ferenc, narodil sa v Košiciach v roku 1891 v Košiciach, 
zomrel v Budapešti v roku 1963, kde je aj pochovaný. Bol 
veľkoobchodníkom vo fi rme Fleischer & Schirger. V Košiciach 
býval na Rákócziho okružnej 64, vedľa synagógy. Vzadu bola 
záhrada. Niekoľko rokov bol na študijnom pobyte v Nemecku 
a napokon pracoval u Fleischera & Schirgera ako praktikant. 
V prvej svetovej vojne sa vyznamenal, dvakrát bol ranený. V roku 
1923 sa stal spoluvlastníkom fi rmy. Angažoval sa aj v rámci 
evanjelickej cirkvi. In: Magyar polotikai és közigazgatási compas 
(1919 – 1939). 

Po vojne žil v Budapešti na Andrássy út 62. Po roku 1956 
ho povláčili a pretože mal leukémiu, na následky v roku 
1963 zomrel“. Rozhovor s dcérou architekta Oelschlägera – 
Őryho,  Zuzanou Őry v Miškovci dňa 7. 10. 2010.
9 Firma Fleischer & Schirger bola založená v roku 1796.
10 Narodil sa 6. 1. 1856 v Nálepkove na Spiši, zomrel 2. 5. 1948 
v Miškolci. Pochovaný je v Košiciach v rodinnom hrobe na 
Cintoríne svätej Rozálie spolu s manželkou Etelkou Fiedler, 
narodenou 15. 12. 1864 – 26. 2. 1939, a ďalšími príbuznými.
11 In: MÉSZÁROS, T.: Košický mešťan Márai/Márai, a kassai polgár. 
Hernás Magyar Lap – és Könyvkiadó, Kassa 2008, s. 23.
12 Roku 1898 zakúpil rád Demeterov dom na Kováčskej ulici 
a v máji 1903 začali stavebné fi rmy Júliusa Répászkeho a Arpáda 

Jakaba stavať (podľa plánov maďarského architekta Alexandra 
Baumgartnera) na spojených pozemkoch novú budovu gymnázia. 
Vo februári 1905 bola škola slávnostne otvorená. In: Duchoň, J. – 
Němec, Z.: KOŠICE 1780 – 1918. PERGAMEN 1994. STRED, s. 90. 
13 Informácie o rodine získané od dcéry architekta Ľ. Oelschlägera, 
pani Z. Őry, v roku 2010, Miskolc.
14 Termin rigoróznych skúšok: 4. jún 1920, 20. december 1920, 
niektoré 20. december 1921. Tá posledná bola aj záverečná, resp. 
štátna skúška. Číslo diplomu je: 7130/1921, tiež s tým istým 
dátumom. In: Kmeňová kniha poslucháčov (Budapesti Müszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára, www.omikk.bme.
hu,:BME Lt. 105/d., G kötet 51/1914. szám, hallgatói törzskönyv).
15 Dedičia bývalej monarchie. In: DULLA, Matúš – 
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. 
Bratislava, Slovart 2002, s. 73.
16 Oelschläger, Ľudovít – architekt. In: Saučin. 1918 – 38, s. 50 
– 51.
17 Pohrebná kaplnka v Hatvanpuszte (Maďarsko). Z publikácie: 
Práce dipl. architektov Gézu Bogdánfyho a Gedeona Gerlóczyho, 
1922 – 1923, Budapest, VII., Erzsébet Körút 19, tel.: József 58 – 
98. Pohrebná kaplnka v Hatvanpuszte (Maďarsko) http://www.
cultiris.com/kepek/adatlap/397221
18 Architekt Géza Bogdánfy. Životopis zostavil syn Gézu 
Bogdánfyho na základe prameňov: Kicsoda (Who is Who) 
a Magyar Feltámadás Lexikon (1930). Práce architektov Gézu 
Bogdánfyho a Gedeona Gerlóczyho 1922 – 1923 (Bogdánfy Géza, 
Gerlóczy Gedeon építészek munkái 1922 – 1923).

http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/3068199 http://nektar.
oszk.hu/hu/manifestation/3067099
19 Gerlóczy, Gedeon, architekt (nar. Budapest 28. 6. 1895 – ? ). 
Diplom získal v Mníchove. Pôsobil v Budapešti ako projektant. 
Publikuje, je autorom knihy Architektúra, mestská estetika (Bp. 
1949). Bol zberateľom umenia s vynikajúcim vkusom, jemu 
vďačíme za záchranu Csontváryho dedičstva. In: Béla Péczely, 
Ferkai, András: Pest építészete a két világháború között (The 
architecture of Pest between the world wars) – (Architektúra 
Pešti medzi dvoma vojnami).
20 In: Magyar politikai és közigatási compass (1919 – 1939), 
s. 834.
21 Magyar politikai és közigazgatási compas (1919 – 1939), s. 606, 
Oelschläger Ferenc, István, Lajos.
22 Zrejme v súvislosti s realizáciou projektu tamojšej židovskej 
školy a spoločenského domu (1926), tiež Spoločenského domu 
v Sevluši – Vinohradove a iných, predpokladaných, ale ešte 
nepodložených realizácií.
23 V rámci výskumného projektu VEGA č. 1/3292/06 sme vytvorili 
Register budov architektúry medzivojnového obdobia Košic, 
kde z celkovo 225 stavieb košickej moderny 22 (zatiaľ) možno 
priradiť k menu architekta Ľ. Oelschlägera.
24 Géza Zoltán Boskó. Samostatným projektovaním sa zaoberá 
od roku 1920. Od začiatku roku 1924 do roku 1929 vyprojektoval 
spolu s architektom Oelschlägerom v Košiciach viac objektov, 
na ktoré dostali poverenie na základe víťazstiev v súťažiach. Od 
marca 1929 má v Budapešti samostatnú projektovú kanceláriu. 
In: Jubilejné album 1879 – 1929. Zostavili: Mihály Lakatos, E. L. 
Mészáros a Dipl. Ing. Z. Óriás.
25 Obchodná akadémia v Mukačeve (náklad 600 000 pengő), 
poschodový obytný a nájomný dom Dr. Dezső Halmosa (Košice? – 
P. P.), ortodoxná synagóga a škola v Košiciach (500 000 p), 
radnica v Tornali (400 000 p), radnica v Michalovciach 
(400 000 p), rímskokatolícky kostol vo Vieske.

Napríklad neologická synagóga a škola v Košiciach – 1. odmena, 
palác kultúry v Berehove – II. cena, radnica v Tornali – okrem 
I. ceny a poverenia – III. cena, zememeračský a fi nančný úrad 
v Tornali – I., II. a III. cena, sídlo obchodného kruhu v Mukačeve – 
I. cena atď.

26 Napríklad neologická synagóga a škola v Košiciach – 1. odmena, 
palác kultúry v Berehove – II. cena, radnica v Tornali – okrem 
I. ceny a poverenia - III. cena, zememeračský a fi nančný úrad 
v Tornali – I., II. a III. cena, sídlo obchodného kruhu v Mukačeve – 
I. cena atď.
27 Podrobnejšie o aktivitách a význame fi rmy Pittel 
& Brausewetter, a to aj vo vzťahu ku Košiciam pozri: HALLON, 
Ľudovít: Miesto a úloha industriálneho dedičstva v dejinách 
priemyslu. In: KRÁĽOVÁ, Eva (ed.): Stopy priemyselného 
dedičstva na Slovensku,  s. 90, 91.
28 Košice, Hlavná 2. Niekdajšia Moldavská okružná (až do 
začiatku 19. storočia to bolo predpolie košického opevnenia). 
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia boli budovy asanované 
a na ich mieste bol postavený obchodný dom Dargov.
29 „Mali sme zavedené etážové kúrenie. V predsieni boli kachle, 
kde sa dával do pece koks. Dvorný trakt si treba predstaviť vo 
forme písmena C… v tomto dome som sa cítila skutočne doma.“ 
Informácie o rodine získané od dcéry architekta Ľ. Oelschlägera, 
pani Z. Őry, október 2010, Miskolc.
30 V Košiciach bolo podľa jeho projektu dostavané kino FORUM, 
hasičská kasáreň, prebiehala výstavba ortodoxnej synagógy, 
v Michalovciach krásne kino Capitol a realizoval sa MÚ.
31 Márta Csajka sa narodila v Sárospataku v roku 1899, zomrela 
v Miskolci v roku 1976. Rodina pochádzala zo Sárospataku 
(Blatného Potoka). Jej otec, Endre Csajka mal tam obchod so 
železným tovarom. Zdroj: Zoltán Balassa, Košice, Mäsiarska ul. 
Rozhovor s dcérou architekta Z. Őry, Miskolc 2008, 2010.
32 „Raz Košice navštívil vynikajúci herec Oszkár Ascher (1897 
– 1965). Vystúpil v Židovskom kasíne. Matka ho chcela vidieť 
a počuť. Otcovi sa nechcelo. Obliekla ho. On sa rozhorčoval: 
načo tam chceš ísť? Chcem ho počuť! A tak šli. Po večernom 
predstavení jeden Žid za druhým si dal od neho projektovať 
dom.“ Tamže.
33 Utvrdil nás v tom výskum v maďarskom Miskolci zrealizovaný 
v novembri 2008, keď sme sa s kolegom prof. P. Pásztorom 
stretli s bývalými spolupracovníkmi architekta Lajosa Öryho, 
(Ľudovíta Oelschlägera): architektom Péter Heckenastom a Ing. 
Lehel Kovácsom, statikom. Potvrdzuje to aj architektov bratranec 
Zoltán Oelschläger (81) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si spomína na 
reakciu architektovho otca na danú situáciu.
34 Podmienku maďarského mena k získaniu rádu Vitéz nemuseli 
spĺňať šľachtici (vlastníci rodového erbu tlačeného na tzv. psiu 
kožu – pozn. prof. P. Pásztora). Zmena mena sa najstaršieho 
brata Istvána Oelschlägera netýkala, kvôli zraku bol uznaný 
ako neschopný a nemusel narukovať. Informácia z listu Istvána 
Oelschlägera profesorovi Pásztorovi.
35 Ľudovít Oelschläger st. – otec architekta Ľudovíta 
Oelschlägera – Őryho je pochovaný spolu s manželkou 
Etelkou v spoločnom hrobe na košickom Cintoríne svätej 
Rozálie. Veľkoryso koncipované miesto s dizajnérsky riešeným 
hrobným miestom s náhrobkom pozostávajúcim z dvoch postáv 
v nadživotnej veľkosti od renomovaného budapeštianskeho 
sochára György Ugraya (1908 – 1971) navrhol pravdepodobne 
sám architekt Oelschläger – Őry. Stalo sa to pri príležitosti 
úmrtia architektovej matky Etelky rod. Fiedler v roku 1939.
36 Informácie z listu Istvána Oelschlägera z Budapešti 
z 22. 2. 2011. Preklad: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
37 Földmérő Hivatal (Zememeračský úrad). Z rozhovoru autorky 
s dcérou architekta Z. Őry v roku 2010.
38 Ťažké maďarské obdobie od roku 1945 bolo poznamenané 
frustráciou z nekvalifi kovanej práce (po zememeračskom 
úrade pracoval v Dunajvárosi, v Diósgyőri ako účtovník, 
neskôr v Blatnom Potoku a v Novom Meste pod Šiatrom). 
Tiež z rozdelenia rodiny, za prácou do Miškolca chodieval „na 
týždňovky“ čo sa podarilo vyriešiť až zložitou výmenou bytov. 
Zdroj: tamže.
39 Meno pracovníka: Öry Lajos, meno matky (rodné meno, 
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dievčenské meno: Fiedler Etelka), adresa bydliska: Miskolc, 
Szabó L.U.10, názov posledného zamestnania: Bartókova stredná 
odborná hudobná škola, adresa posledného zamestnania: 
Miskolc, Bartók Tér 1. Posledné prac. zaradenie: technický 
kontrolór. Začiatok posledného pracovného pomeru: 1. 1. 1975, 
koniec posledného pracovného pomeru: 31. 12. 1975. Zamestnaný 
ako dôchodca na 120 hodín ročne. Overené údaje – súhrnný 
archívny materiál o osobách, ktoré zavŕšili 80. vek, listina číslo s.: 
143, originálny materiál na výskumné účely. Miškolc, november 
2004. Tieto údaje na ofi ciálnej úradnej listine sa nám podarilo 
získať v roku 2004 pomocou Mgr. Salamon Pála.
40 Kis – Hunyad utca 10, Miskolc (Miškovec).
41 Ślachta, Štefan: Ferdinand Zbuško st. In: Projekt 5/317/88, 
s. 40 – 42.
42 Mestský úrad Tornaľa (1926 – 1927), Hasičské kasárne 
a zbrojnica, Košice (1928).
43 Nachádzajú sa aj na menej známych architektových 
realizáciách, akou je napríklad prístavba liečebného domu 
v Tatranskej Polianke, tiež polyfunkčnom bytovom dome 
(bürowohnungen in Košice) v Košiciach (1927) Mäsiarska 9, alebo 
na BD (Haus eines Rechtsanwaltes in Košice) na Drevnom trhu 7 
v Košiciach, riešenie krásneho kina Scala v Mukačeve (alebo aj 
v pôvodnom riešení interiér moderného kina Scala v Prešove, už 
z tridsiatych rokov). 
44 Pôvodný návrh Židovskej školy a spoločenského domu 
v Užhorode (1926), tiež Kultúrny dom v Sabinove a Kino, 
v dobovej publikácii z tridsiatych rokov. Nárožie evanjelického 
kostola v Tornali (1932 – 1933).
45 Nárožie budovy OPK v Košiciach (1926 – 1930), Židovská 
škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), Spoločenský dom 
v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, pravdepodobne tiež 
1926).
46 Obchodná a priemyselná komora Košice (1926 – 1930), 
Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), 
Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, 
pravdepodobne tiež 1926). (MÚ Michalovce, 1927 – 1928).
47 Pri košickej budove Obchodnej a priemyselnej komory (1926 
– 1930) je možná inšpirácia slovinským architektom Plečnikom, 
ktorý v tom istom čase riešil OPK v Ľubľane a pri riešení 
schodiska použil (z pragmatických dôvodov) stĺpy zužujúce sa 
dolu).
48 Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), 
Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, 
pravdepodobne tiež 1926), Obchodná a priemyselná komora 
Košice (1926 – 1930).
49 DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra 
Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 
50 Napríklad prístavba turistickej jedálne Taverna ku Grand 
hotelu v Starom Smokovci (1932 – 1936).
51 Mestské letné kúpalisko v Košiciach (1935 – 1936) NKP, 
Cintorín svätej Rozálie v Košiciach, hrobka rodín Klimko 
a Nedelko (1937), evanjelický kostol v Tornali ( (1932 – 1933), 
kino Scala v Prešove (1929 – 1931) a iné.
52 Košice, Staničné námestie 5. Kassa új strandfürdője. Terveze: 
Oelschläger Lajos. Kivitel: Bárkány Hugó. In: Tér és forma. 1939 – 
1. s.13, 14. Nové košické kúpalisko. Projektoval: Lajos Oelschläger, 
realizácia Hugó Bárkány. Priestor a tvar. Preklad: Ing. Kamila 
Bobčáková.
53 Prvým variantom návrhu vily pre brata Štefana 
(Istvána Oelschlägera) z roku 1936 je elegantné, moderné 
funkcionalistické riešenie dvojvily s plochými strechami 
(pravdepodobne aj pre druhého brata Františka). Realizácia 
z roku 1938 má už šikmé strechy, „stredomorské“ okenice, kované 
ozdobné mreže na oknách a dizajnérsky riešené zastrešenie 
prepojenia vstupu a oplotenia vily inšpirované secesiou.

PRIATKOVÁ, Adriana: 54/Oelschlägerova vila Košice, Rázusova 13, 

Ľudovít Oelschläger, 1938. In: DULLA, Matúš, editor: Slávne vily 
Slovenska, FOIBOS 2010, s. 220 – 223.
54 Napríklad vila Štefana Oelschlägera (1936 – 1938), Košice 
Rázusova 13. Komplex budov robotníckej zotavovne na Hornom 
Bankove (1938 – 1944), teraz: Reedukačné centrum, Košice 
Bankov 15. Tiež nerealizovaný súťažný projekt na hotel Tatra 
a kino v Levoči (1938).
55 Nerealizovaný súťažný návrh na hotel Tatra a kino (divadlo) 
v Levoči z januára 1938 mal byť moderným polyfunkčným 
komplexom. Súťažný projekt na hotel a kino Tatra v Levoči. 
Nachádza sa v  Zbierke máp a plánov z levočského MsNV. Sig. 
C3, fond: ZMP. Štátny oblastný archív Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 7, 054 45 Levoča.
56 Hrubo opracované travertínové kvádre použil architekt 
Oelschläger v architektúre komplexu budov veľkej robotníckej 
zotavovne v Košiciach, ktorá sa stavala v rokoch 1939 – 1944. 
Nedá sa jednoznačne priradiť inšpiračné zdroje k maďarskej 
architektúre (ako tvrdí napr. maďarská tlač: Tér és forma, 1939 – 
1941. a KASSAI MUNKÁSÜDÜLŐ, s. 119 – 120).

Alebo je to už podvedomé, tušené poznanie pozadia strohých 
stavieb v Európe narastajúceho fašizmu. Priečelie budovy je 
riešené čiastočne z kameňa, s ušľachtilými omietkami, nesúce 
znaky maďarskej architektúry, s použitím drevených (tesárskych) 
prvkov a so strechou z pálenej škridly. Zdroj: Gašpar, Ján: Kapitola 
Historické a turistické pozoruhodnosti. Čermeľské údolie (260 – 
670 m). s. 101. In: ČONKA, Radko a kol.: Zaujímavosti z Košických 
lesov. Košice, vydavateľstvo Karnát 2008.
57 Architekt, maliar a grafi k Vojtech Šipoš (Sipos Béla, 1888 
Jarovnice – 1969 Košice) – významná osobnosť kultúrneho života 
Košíc 20. storočia. Na Vysokej škole technickej v Budapešti 
študoval v rokoch 1906 – 1910. V rokoch 1910 – 1918 pôsobil vo 
Viedni, Mníchove, Berlíne, 1918 – 1923 v Košiciach, 1923 – 1929 
opäť vo Viedni a od roku 1934 žil natrvalo v Košiciach. Kurátorka 
výstavy Mgr. Helena Němcová, hist. umenia: Vojtech Šipoš KRES-
BY. In: Múzeum Vojtecha Löff lera Košice – Staré Mesto a Výcho-
doslovenská galéria v Košiciach, katalóg výstavy, marec 2009.
58 Košice, Tajovského 4, v súčasnosti divadlo Jorik.
59 V nových politických pomeroch v roku 1938, bola činnosť 
lóže zakázaná a budovu v roku 1941 prestavali na „Rezidenciu 
košických vitézov“. Projekty prestavby vypracoval architekt 
Oelschläger, už pod zmeneným menom Őry Lajos vtedy tiež 
s titulom „vitéz“ (hrdina). In: GAŠPAR, Ján: KOŠICE – Pohľady do 
histórie mesta na starých pohľadniciach, I. 2011.
60 Pomenovanie, ktoré používajú autori publikácie: DULLA, 
Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska 
v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 
61 „Expresívno-barokové“ riešenie priečelia michalovského kina 
Capitol, či interiéru košického kina FORUM. Ale aj fascinujúce 
dynamické riešenie vnútornej dispozície niekdajšieho 
sabinovského kina v podobe kvapky v kontraste s moderným 
exteriérovým riešením, a iné. 
62 Židovská ortodoxná synagóga a škola (1926 – 1927, 1933, 
NKP), Kino FORUM, Košice (1926 – 1927, NKP). Hasičské kasárne 
a zbrojnica, Košice (1928, NKP). Obchodná a priemyselná komora 
Košice (1926 – 1930, NKP), Kino Capitol v Michalovciach (1927) 
NKP, Mestský úrad v Michalovciach (1927 – 1928, NKP), Mestský 
úrad Tornaľa (1926 – 1927), evanjelický kostol v Tornali (1932 
– 1933) ale aj Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode 
(1926), Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská 
Rus, pravdepodobne tiež 1926).
63 Židovská ortodoxná synagóga a škola, Košice (1926 – 1927, 
1933, NKP). Kino FORUM, Košice (1926 – 1927, NKP). Hasičské 
kasárne a zbrojnica, Košice (1928, NKP). Obchodná a priemyselná 
komora Košice (1926 – 1930, NKP). Mestské letné kúpalisko 
v Košiciach (1935 – 1936) NKP. Kino Capitol v Michalovciach 
(1927) NKP. Mestský úrad v Michalovciach (1927 – 1928, NKP). 
Liečebný dom v Tatranskej Polianke, prístavba (1928 – 1930, 
1934) NKP.

64 Pomocou podpory vedenia KA FU TUKE bola v apríli 2011 
O. Kálnássym a KPU Prešov podaná žiadosť o zaradenie 
funkcionalistickej budovy kina Scala v Prešove (1929 – 
1930) do zoznamu NKP. Usilovať sa budeme o  zaradenie 
ďalších architektových kvalitných realizácii, napríklad MÚ 
a evanjelického kostola v Tornali.
65 Výskum v Maďarsku v roku 2008 a 2011 – Miškovec, okolie – 
Csipkéskút, stretnutie s dcérou architekta Z. Őry.
66 Realizácie po roku 1948, dosiaľ neznáme a na Slovensku 
nepublikované: Žrebčín, Csipkéskút, pohorie Bükk (Bukové 
hory), 1950 – 1951. Základná škola, (GYŐRY KAPNI ÁLTALÁNOS 
ISKÓLA) Miskolc, Miklós út. a Zdravotné stredisko hutníckeho 
kombinátu, Miskolc – Diósgyır, 1965 a iné.
67 Architekt Lajos Őry bol od roku 1948 – 1949 zamestnancom 
prvej štátnej projektovej kancelárie MATI (Magasépítési 
Tervező Intézet neskôr Miskolci Tervező Iroda) v Miskolci. Od 
roku 1958 zamestnancom Miškoveckej projekčnej kancelárie 
(ÉSZAKTERV – Miskolci Tervező Vállalat), 1960 – 1962 bol prvým 
riaditeľom Borsodtervu. Zdroj: MODERN ÉPÍTÉSZETI LEXIKON, 
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, s. 204 – 205 (Moderný architektonický 
lexikón, Technické vydavateľstvo, s. 204 – 205). ÉSZAKTERV 
Északmagyarországi Tervező Vállalat Miskolc, 1948 – 2000. 
In: A MAGYAR TERVEZŐIRODÁK TÖRTÉNETE. s. 81 – 82. 
(História maďarských projekčných kancelárií SEVEROPROJEKT. 
Severomaďarská projekčná kancelária, Miskolc, 1948 – 2000).
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„Architektúra je pre mňa tvorbou priestoru. Mierkou 
priestoru je človek a jeho vnemy. Pre mňa nie je roz-
diel medzi urbanizmom a architektúrou. Sú len úlo-
hy rozmerovo a podrobnosťou rozdielne. Architektúra 
je priestor, ktorý je vymedzený hmotou. Prioritou je 
komponovať priestor. Hmota domu je prostriedok – 
materiál k  vymedzeniu priestoru. Myslím, že toto je 
podstata architektonickej tvorby.“ Prof. Jan Bočan1

Zastupiteľský úrad ako architektúra diplomacie je 
prostredím, kde sa občan cudzieho štátu má mož-
nosť prvýkrát oboznámiť s inou krajinou, s iným štá-
tom. Vníma inú kultúrnu vyspelosť a  identitu, iný 
civilizačný stupeň a charakter, oboznamuje sa s jed-
naním a mentalitou ľudí druhej krajiny. Zastupiteľ-
ské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska sú 
menej prebádaným a  preskúmaným typologickým 
druhom, ktorého vývoj možno datovať od vzniku 
Československého štátu v  roku 1918. Táto štúdia si 
kladie za cieľ priblížiť prehľad a zhrnúť výber dote-
raz realizovaných zastupiteľských úradov v kontexte 
dejinného vývoja Slovenska podľa jednotlivých po-
litických období sledovaných slohovými štýlmi. Ďa-
lej je snahou analyzovať účel a umelecké spracova-
nie, osadenie v rámci mestskej zóny, vzťah konceptu 
a kontextu v prostredí atď. Snahou je aj zamyslenie 
sa nad zmyslom architektúry diplomacie a porovna-
nie tvorby a prínosu českých a slovenských autorov, 
vplyvu politického zriadenia a jeho nástrojov na tvor-
bu. v neposlednom rade stojí za úvahu aj to, či stavby 
zastupiteľských úradov majú byť ponímané ako sym-
boly štátu a v akej forme, ako aj význam výtvarného 
dotvorenie týchto stavieb. Slovenská republika väč-
šinu objektov získala do svojho vlastníctva nákupmi 
alebo darmi, ďalšie dala postaviť. Objekty odrážajúce 
stavebné slohy, ktoré v priebehu historických a po-
litických epoch v  predstave ministerstva zahraničia 
spĺňali predstavu architektúry najlepšie reprezentu-
júce našu krajinu.

Obdobie do roku 1948
Po vzniku Československa potrebovala nová republi-
ka vytvoriť samostatnú zahraničnú politiku a vybu-
dovať po celom svete sieť veľvyslanectiev. Len mizivé 
percento objektov, ktoré v  medzivojnovom obdo-
bí slúžili Československu, dodnes patria Slovenskej 
republike. Ale aj tieto charakterizujú spôsob, akým 
sa vytvárala ich sieť. Tradičné európske štáty po-
skytli Československej republike reprezentačné ob-
jekty, ktoré zodpovedali postaveniu diplomatickej 
misie a  zároveň charakterizovali aj národnú kultú-
ru hostiteľskej krajiny. Najhonosnejšie objekty veľ-
vyslanectiev tak má Slovenská republika dodnes vo 
významných európskych metropolách, z ktorých naj-
reprezentatívnejším je objekt v Bukurešti. Ide o pa-
lácové stavby v  štýle monumentálneho historizmu 

druhej polovice 19. storočia, ktoré v  sebe skrývajú 
pozostatky starších stavebných epoch. Vily poskyt-
li pre potreby československej diplomatickej misie 
tiež Švajčiarsko a Holandsko. v obidvoch prípadoch 
šlo o architektúru v slohu neskorého historizmu kon-
ca 19. storočia. Zatiaľ čo v Berne slovenské veľvysla-
nectvo sídli v  budove inšpirovanej ozdobnou fran-
cúzskou renesanciou, rezidencie veľvyslanca v Haagu 
zaujmú typickým holandským neomietnutým muri-
vom, ktoré svojou strohosťou vyvažujú bohatšie his-
torizujúce stavebné články.

V roku 1919 prenajala Československá republika 
(v súčasnosti veľvyslanectvo Českej republiky) býva-
lý šľachtický palác ako sídlo svojho diplomatického 
zastúpenia v Paríži. V roku 1924 budovu zrekonštru-
ovali francúzski architekti Charles Duval a  Emma-
nuel Gonse.2 Architektonický výraz a ráz stavby však 
ostal nezmenený. v  rokoch 2001 – 2004 bolo veľ-
vyslanectvo zrekonštruované. Rekonštrukciu vypro-
jektovali architekti Karel Scheib, Tomáš Velinský 
a Jan Šesták z ateliéru ANTA. Súčasťou rekonštrukcie 
sa stali i čiastočné stavebné úpravy, ktoré sa snažili 
nenarušiť pôvodný charakter budovy. Autori projek-
tu pracovali s ušľachtilými stavebnými materiálmi. 
Najvýraznejším zásahom do pôvodnej architektúry 
bolo vybudovanie terasy na streche. 

Ďalšou významnou stavbou tohto obdobia je Veľ-
vyslanectvo v  Ankare. Pozemok preň získalo Česko-
slovensko od tureckého prezidenta M. K. Atatürka.3 
Stavba bola projektovaná v  neoklasicistnom štýle 
v dvadsiatych rokoch 20. storočia českým architek-
tom Turkom pre prvého československého veľvyslan-
ca grófa Kolowrata a v súčasnosti patrí medzi ankar-
ské historické pamiatky. Vedľa rezidencie bola na 
pozemku postavená aj budova úradu, ktorú po roz-
delení ČSFR získala Slovenská republika. Objekt rezi-
dencie bol v roku 2000 rekonštruovaný.

V štátoch, ktoré sa v  20. storočí vyvíjali v  inom 
kultúrnom kontexte, bolo potrebné postaviť objek-
ty zodpovedajúce štandardom západnej civilizácie. 
V tom čase vzniklo veľvyslanectvo v Belehrade i re-
zidencia veľvyslanca v  Ankare. Obidve budovy cha-
rakterizuje neoklasicistický sloh. Neoklasicizmus 
najlepšie spĺňal vtedajšie predstavy architektúry dip-
lomacie. Išlo o  moderný sloh oslobodený podobne 
ako purizmus a  funkcionalizmus od ornamentálnej 
zdobnosti. Neoklasicizmus však ako jediný z medzi-
vojnových slohov kládol hlavný dôraz na monumen-
talitu, a  preto sa stal najobľúbenejším stavebným 
štýlom vládnych budov po celej Európe. 

Obdobie v rokoch 1948 – 1989
Zatiaľ čo v období prvej republiky stavalo Českoslo-
vensko nové budovy ambasád len ojedinele, po dru-
hej svetovej vojne nabrala výstavba sídiel diploma-
tických misií na dynamike. Prispel k  tomu rozpad 

Zastupiteľský úrad Bonn
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koloniálneho systému spojený so vznikom rady mi-
moeurópskych štátov, nové nároky kladené na dip-
lomatickú profesiu všeobecne i  zmena zahraničnej 
politickej orientácie republiky. Rozdiel medzi archi-
tektúrou konca prvej republiky a prvých povojnových 
rokov si však uvedomíme okamžite pri pohľade na re-
alizované stavby i na stránky Architektury ČSR. Je tým 
strata elegancie.4 v  päťdesiatych rokoch realizovalo 
Československo stavby dvoch zásadných ambasád 
– Moskvy a Pekingu. Z vtedajšieho politického hľa-
diska šlo o mimoriadne dôležité lokality, a preto aj 
architektúre diplomatických zastúpení bola venova-
ná mimoriadna pozornosť. Veľvyslanectvo v Moskve 
(1954 – 1955) bolo vybudované v  štýle špičkového 
socialistického realizmu (na Západe nazývaného „ko-
munistický neoklasicizmus“). Návrh projektu bol zve-
rený sovietskym architektom. Podieľali sa na ňom 
však aj – predovšetkým riešením interiérov – F. Cubr 
a  Z. Pokorný, neskorší autori bruselského pavilónu 
EXPO’58 a spoluautori tzv. bruselského štýlu. Aj veľ-
vyslanectvo v Pekingu (1959 – 1961) nesie stopy so-
cialistického realizmu, ale na ňom sa prejavuje sna-
ha opäť nadviazať kontakt s  vývojom architektúry 
mimo sovietskeho bloku. Na čele projekčného tímu 
stál K. Filsak. Medzi členmi Filsakovho tímu patrili 
okrem iného aj K. Bubeníček, J. Louda a J. Šrámek. 
Títo architekti zohrali dôležitú úlohu v nasledujúcej 
dekáde. 

Šesťdesiate roky predstavovali prelomové obdobie 
vo vývoji architektúry československých veľvyslanec-
tiev. Práve vtedy sa naplno prejavila zvýšená potreba 
budovania nových veľvyslanectiev, ktorú podnietil 
povojnový vývoj. Ale aj po úspechu československé-
ho pavilónu na EXPO ’58 nebolo presadenie zmien 
na domácej pôde jednoduché. Aj na konci päťde-
siatych rokov len málo architektov našlo odvahu 
propagovať západnú kultúru a  prvé väčšie projekty 
v modernom duchu. 6 Čiastočná liberalizácia komu-
nistického režimu súčasne umožnila českosloven-
ským architektom opustiť monopolný socialistický 
realizmus a  pracovať so súčasnými štýlmi, ktoré sa 

presadzovali v  západnej Európe. Najväčšiu obľubu 
si získal brutalizmus. „Považujeme architektúru za 
bezprostredný výsledok životného spôsobu… Od jed-
notlivého stavebného diela… sme postupovali k vy-
šetrovaniu… ľudského súžitia a vzťahu, v ktorom sa… 
ocitajú stavanie a spoločnosť. Brutalizmus sa pokú-
ša… odpovedať spoločnosti masovej produkcie a zís-
kať zo spletitých a mocných síl… drsnú poéziu. Bru-
talizmus žiada zapamätateľný obraz stavby, jasné 
zvýraznenie konštrukcie a  jasné vyjadrenie materiá-
lu. Architekti majú postupovať podľa reality daného 
miesta v danej dobe.“ (Reyner Banham)5. Brutalistic-
ká architektúra pracovala so železobetónom. Na roz-
diel od zdobeného socialistického realizmu sa nesna-
žila maskovať stavebné postupy a  ako dekoratívne 
prvky využívala napríklad nezakryté stopy po debne-
ní a škáry medzi panelmi. Brutalizmus, ktorý vychá-
dzal z neskorej tvorby najslávnejšieho architekta 20. 
storočia Le Corbusiera, zapustil v Československu sil-
né korene. Prispela k tomu okrem iného aj miestna 
tradícia. Podobne ako si miestni architekti obľúbili 
purizmus a funkcionalizmus, ku ktorého popredným 
tvorcom Le Corbusier patril, ich povojnoví stúpenci 
obdivovali architektúru, ktorá z týchto slohov logicky 
vychádzala a obdobným spôsobom akcentovala pria-
me línie, pravé uhly a strohé fasády. Brutalizmus sa 
u nás postupom času zdevalvoval sériovou výstavbou 
panelákových sídlisk. v  šesťdesiatych rokoch však 
ešte otváral priestor k  invenčným projektom a  tvo-
rivým experimentom. v  jeho duchu postavili archi-
tekti ateliérov pražského Projektového ústavu rad 
zaujímavých veľvyslanectiev. Pilotným projektom sa 
stala budova veľvyslanectva v Brazílii (1962 – 1965), 
na ktorej sa pod vedením K. Filsaka a K. Bubeníčka 
autorsky podieľali i J. Šrámek a J. Bočan, ktorí neskôr 
pracovali v rámci samostatného ateliéru. Asi najvy-
darenejšou realizáciou Filsakovho a  Bubeníčkovho 
ateliéru predstavuje veľvyslanectvo v  Dillí  (1969). 
Medzi ich ďalšiu tvorbu sa radí aj budova v Káhire, 
realizovaná až v neskoršej dekáde. 

Pri hľadaní identity zastupiteľských úradov Slo-
venska sa núka otázka, aký rozdiel a či vôbec bol roz-
diel v ponímaní tvorby medzi českými a slovenskými 
architektmi vo vtedajšom spoločnom štáte. Formu-
lovanie odpovede na túto otázku je značne zložité, 
a  to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé – treba si 
uvedomiť skutočnosť, že tvorba českých autorov bola 
sústredená v  ére obrody šesťdesiatych rokov v  ob-
dobí „uvoľnenia“ politických vzťahov. Naproti tomu 
väčšina zastupiteľských úradov z dielne slovenských 
autorov bola realizovaná v  sedemdesiatych rokoch 
po okupácii spojeneckými vojskami po roku 1968. Po 
druhé – zrejmá je priama nadväznosť a ohlas na mód-
ny architektonický štýl toho obdobia – bruselský štýl 
a  brutalizmus. Väčšina diel zastupiteľských úradov 
z „českej dielne“ boli realizované v tomto duchu, a to 

Obchodné zastupiteľstvo ZSSR v Moskve
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nielen v celkovom výraze, ale aj v čiastkových výra-
zových prostriedkoch od riešenia architektonického 
konceptu až po detail, interiér a dizajn nevynímajúc. 

Postavenie českých architektov bolo už od prvej 
republiky v  rámci architektúry pre diplomaciu vý-
razne  dominujúce. Istý pozitívny posun pre scénu 
slovenských architektov nastal po vzniku federácie 
v druhej polovici šesťdesiatych rokov, v období poli-
tického uvoľnenia. Otvorenosť v rámci Európy a sve-
ta bola charakterizovaná budovaním a rozširovaním 
objektov  zastupiteľských úradov. Vtedajší pragocen-
tralizmus bol charakterizovaný aj výsadným postave-
ním prominentných  ateliérov K. Filsaka, J. Šrámka, 
J.  Loudu. v  časopise Architektúra ČSR zo šesťdesia-
tych rokov je množstvo publikovaných súťaží pre-
zentujúcich aj veľvyslanectvá v Brazílii, Londýne, To-
kiu či v Štokholme. Spomínané diela patria aj teraz 
k tým najlepších príkladom architektúry diplomacie 
Československa. Formy bruselského štýlu a  bruta-
lizmu reagovali na vtedajšie svetové architektonic-
ké trendy. Zastúpenie slovenských architektov bolo 
v teritóriu ázijských lokalít ako Peking, Fenjan a ne-
skôr Ulánbátar. Povedané v skratke a mierne cynic-
ky – na západ od Moskvy realizovala Praha a na vý-
chod od Moskvy Bratislava. v  neskorších rokoch sa 
slovenskí architekti dostali k  realizácii zastupiteľs-
kých úradov aj vo Viedni a v Bonne. Dôležitosť a vý-
znam objektu pre diplomaciu v rámci zahraničnej re-
prezentácie bol zrejmý aj predstaviteľom vtedajšieho 
politického zriadenia. Napriek tomu sa nerodili tieto 
diela bez problémov. V  rámci  federálnej reciprocity 
boli  projektovaním Spoločenského domu v  Moskve 
a Veľvyslanectva ČSSR v Ríme poverení slovenskí ar-
chitekti J. Chovanec a F. Milučký. Aj to bol prejav li-
beralizácie konca šesťdesiatych rokov. F. Milučký bol 
po úspechoch v Montreali uznávanou osobnosťou aj 
v rámci Československa. Bol predpoklad, že z jeho rúk 
vyjde dielo porovnateľné s českými špičkami. Obidve 
architektonické diela patria medzi dôstojných repre-
zentantov bývalého Československa.

Signifi kantným príkladom „českej“ architektúry 
pre diplomaciu je najmä realizácia zastupiteľského 
úradu v  Londýne od autorov Šrámek, Bočan, Rot-
hbauer v  spolupráci s  ateliérom Robert Matthew 
a  Johnson Marshall, realizovaného v  rokoch 1967 
– 1970, za ktorú získali v  roku 1971 cenu RIBA. Po 
tom ako v  roku 1956 vypršala nájomná zmluva na 
pozemok na Grosvenor Place, kde stáli dve budo-
vy, ktoré Československá republika od konca prvej 
svetovej vojny využívala ako sídlo svojho veľvysla-
nectva, ministerstvo zahraničia sa po niekoľkých 
provizoriách rozhodlo vybudovať pre diplomatickú 
misiu v Londýne novostavbu veľvyslanectva. Česko-
slovenská republika si pre ňu prenajala pozemok na 
rozhraní štvrtí Kensington a Notting Hill na nároží 
ulice Kensington Palace Gardens. Presťahovaním z 

Grosvenor Place veľvyslanectvo opustilo susedstvo 
Buckinghamského paláca a londýnskej vládnej štvr-
te. Súkromná ulica Kensington Palace Gardens však 
predstavuje asi najexkluzívnejšiu adresu v meste, kde 
sídlia najbohatší a najvplyvnejší príslušníci londýn-
skej spoločnosti. Táto realizácia sa v odborných ar-
chitektonických kruhoch dodnes vníma a  cení ako 
nadčasové dielo, kladne prijaté v čase realizácie a aj 
v  súčasnosti. Na toto dielo je však možné nazerať 
z viacerých uhlov. Prvý náhľad je na riešenie koncep-
cie diela v kontexte s prostredím. Manifest brutaliz-
mu kontrastne vsadený do lokality reprezentačných 
viktoriánskych a neoklasicistických víl na Kensington 
Garden Palace v centre Londýna je svedectvom doby 
a  presne vystihuje ideály a  túžby autorov po vše-
obecnej obrode, slobode a  modernite. Laická verej-
nosť to však vníma ako necitlivý zásah do genia loci, 
a  to najmä použitím brutalistických foriem. Druhý 
náhľad je na samotnú objemovú koncepciu, ktorá je 
neúmerne naddimenzovaná potrebám našej krajiny 
dnes, čo však môžeme konštatovať aj v období reali-
zácie. Otázkou teda je, čo viedlo autorov k takémuto 
zámeru? Automaticky sa natíska asi „lacná“ odpoveď 
diktátu vtedajšej ideologickej dogmy ako manifest 
socializmu. Možné je však aj iné vysvetlenie, triezvej-
šie, a to, že autori mali v tom čase voľnejšie ruky pri 
tvorbe. V neposlednom rade je tu ešte tretí náhľad, 
ktorý je špecifi cký pre všetky, a  to nielen hodnotné 
diela realizované v minulosti. Je ním absencia tech-
nického štandardu porovnateľného s dnešným, čo je 
však pri tempe vývoja nových technológií a techniky 
prirodzené. Aj z tohto dôvodu bola realizovaná v os-
tatných dvoch rokoch rekonštrukcia časti objektu. 
Po rozpade Československa bol komplex ambasády 
rozdelený medzi obidva nástupnícke štáty. Pôvodnú 
budovu veľvyslanectva získala Slovenská republika. 
Z objektu určeného na byty, obchodné a konzulárne 
oddelenie sa stalo veľvyslanectvo Českej republiky.7 
Výtvarne bohatšia stavba ostala Slovenskej republi-
ke. České veľvyslanectvo je však objemovo dvojná-
sobne väčšie a obsahuje takisto rad zaujímavých prv-
kov, ako napríklad abstraktné reliéfy na obvodových 
stenách od Stanislava Kolíbala. 

Ak nazrieme na scénu slovenských autorov tej čias, 
môžeme opäť za všetky spomenúť jeden príklad, a to 
zastupiteľský úrad v Ríme od autorov Chovanec – Mi-
lučký, realizovaný v  rokoch 1969 – 1971. Milučkého 
koncepcia vychádza z Miesových princípov jednoty 
a  prelínania exteriéru s  interiérom. Následne tento 
princíp dotiahli ďalej Škandinávci v  líniových ste-
nových koncepciách (S. Fehn, H. Larsen). Milučký vo 
svojej sérii dopracoval tieto priestorové schémy tak-
mer k dokonalosti. Objekty z tejto série patria k au-
torovým najvýznamnejším dielam. Koncepcia budo-
vy jednoznačne zapadá do mozaiky Milučkého diel 
založených na  plynúcich priestoroch vyčlenených 

Zastupiteľský úrad Berlín
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líniovými  stenami. Aj tu možno vnímať istú para-
lelu a  vzťah autora so škandinávskymi prototypmi 
pri porovnaní pôdorysov veľvyslanectva v Ríme, kre-
matória, domu umenia či vlastného architektovho 
domu. Na nich sa dá pochopiť princíp tvorby plynú-
cich priestorov, priečne prenikanie cez steny, situova-
nie komunikácií, vkladanie zasklených stien a najmä 
budovanie vzťahu k exteriéru. Všetko sú to solitérne 
objekty, situované v prírodnom prostredí, ktoré pre-
nikajú do interiérov. Príroda a nový poriadok spoloč-
ne vytvárajú harmonický celok. Zastupiteľský úrad 
je súčasťou obytného kondomínia s dvoma vstupný-
mi  vrátnicami. Od bývalého olympijského  areálu  a 
Mussolliniho  mramorového štadiónu sem vedie Via 
dei Colli della Farnesina. v rámci kondomínia tu boli 
plánované viaceré zastupiteľské úrady a  rezidencie. 
v súčasnosti je to exkluzívna obytná štvrť s mestský-
mi vilami v píniových a cyprusových hájoch. Objekt 
sa nachádza v  nádhernej mestskej štvrti na severe 
Ríma, ale je trochu odtrhnutý od mesta. 

Na príklade vzájomného porovnania spomínaných 
dvoch diel možno konštatovať, že tvorbu českých 
a  slovenských architektov charakterizovali rozličné 
architektonické slohy – na jednej strane bruselský 
štýl a  brutalizmus, na strane druhej škandinávsky 
štýl –, ktoré boli cestami k  zhodnému vyjadreniu, 
a to spojenie túžby po slobodných architektonických 
formách a  jasný odklon od dogmatizmu socialistic-
kého realizmu.

Sedemdesiate roky sú vo všeobecnosti charakteri-
zované najmä použitím technológie ťažkej prefabri-
kácie. Architektúra u nás tak na dlhých dvadsať rokov 
nevzniká. Je iba výsledkom abstrahovanej prefabriko-
vanej výroby. Ani vedúce osobnosti 60. rokov českej 
scény – K. Filsak, K. Prager, Z. Řihák atď. nedosiahli 
v tejto dobe neprajúcej kultúre úroveň svojich pred-
chádzajúcich výkonov. Jan Šrámek opúšťa bravúrnu 
brutalistickú estetiku, a spolu s Alenou Šrámkovou 
realizujú administratívny objekt ČKD na spodnej 
hrane Václavského námestia (1974 – 1983) so zjavne 
postmodernou artikuláciou.

Expresívnym spôsobom pôsobila v tejto dobe tvor-
ba architektov Machoninových, autorov karlovarské-
ho hotelu Thermal či pražského obchodného domu 
Kotva. k monumentálnemu účinku stavieb architek-
tov Machoninových prispievali fasády s využitím dy-
mových skiel, rovnako ako veľké vnútorné priestory 
prestupujúce niekoľko poschodí. Pôsobivo vyznieval 
i  futuristický interiérový dizajn akcentovaný výraz-
nou farebnosťou. v  tomto duchu vytvorili architek-
ti Machoninoví tiež veľvyslanectvo v Berlíne (1975 – 
1978). Pre problémy s  režimom im však nebolo 
umožnené osobne kontrolovať záver stavby, neboli 
ani pozvaní na otvorenie OD Kotva. 

V 70tych rokoch doznievala tvorba predchádzajú-
ceho desaťročia v realizácii Filsakovho projektu kom-
plexu veľvyslanectva v  Káhire  (1974 – 1980) a  veľ-
vyslanectva v Tokiu (1975 – 1977) z ateliéru J. Loudy. 
70. a  80. roky priniesli odklon od pôvodného bru-
talizmu aj bruselského štýlu do viac menej  prefab-
rikovanej panelovej výstavby. Navzdory tomu však 
aj v  tomto období vznikajú výnimočné diela tento-
raz z dielne slovenských architektov. Veľvyslanectvo 
v  Bonne je toho dokazom. Autormi boli architek-
ti Ľ. Jendreják, L. Kušnír, P. Puškár a J. Šilinger. Sa-
motný projekt a realizácia boli v rokoch 1980 – 1985. 
v  súčasnosti je to budova konzulárneho pracoviska 
Českej republiky v  Nemecku. Zariadenie Českoslo-
venského ve ľvyslanectva v  Nemeckej spolkovej re-
publike sa stala aktuálnou po upravení zahranično-
politických vzťahov medzi obidvoma krajinami. Pre 
jej realizáciu bol určený pozemok v  tichej mestskej 
štvrti Bonnu v  Ippendorfe, ktorá je typickou obyt-
nou štvrtou Bonnu. Komplex zariadení veľvyslanec-
tva pozostáva z dvoch hlavných funkčných častí, a to 
administratívnej a obytnej, ktoré sú prevádzkovo na-
vzájom nezávislé. Táto skutočnosť je uplatnená aj 
v architektonickom výraze oboch hmôt. Charakteris-
tickým kompozičným prvkom tejto hmoty objektu je 
trojpodlažná úradná časť na horizontálnej podnoži 
vstupných a spoločenských priestorov. 

Architekti Jendreják, Kušnír, Puškár a  Šilin-
ger boli autormi aj ďalších významných objektov 

Slovenský zastuputeľský úrad v Londýne
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zahraničných zastupiteľstiev ako napr. budovy Ob-
chodného zastupiteľstva v  Moskve  (1975) za ktorú 
získali v roku 1981 cenu ZSA9, budovy veľvyslanectva 
ČSSR v Pchjongjangu – Kórea (1958 – 1963), budo-
vy veľvyslanectva ČSSR v  Ulánbátare – Mongolsko 
(1976) alebo rezidencie ČSSR v  Bonne (1975 a  rea-
lizovaný v rokoch 1975 – 1976). Ďalším objektom od 
architektov F. Milučký a J. Chovanec, za ktorú získali 
v roku 1972 cenu Dušana Jurkoviča8 je Spoločenský 
dom pre Československé veľvyslanectvo v Moskve.

V jednotlivých dejinných politických etapách mož-
no takisto s  určitosťou konštatovať, že formovanie 
zastupiteľských úradov bolo do istej miery priamo 
alebo nepriamo ovplyvňované štátnou idelológiou 
vtedajšej moci. Túto tézu reprezentuje asi najviac 
obdobie tesne po komunistickom puči v  roku 1948 
a v období perzekúcie a politických previerkach päť-
desiatych rokov. v neskoršom období a v čase obrody 
šesťdesiatych rokov akýsi masívny politický nátlak 
samotní autori zastupiteľských úradov, mnohí ešte 
dnes žijúci, už nepociťovali. Dokonca ani samotné ar-
chitektonické návrhy zastupiteľských úradov nepod-
liehali špeciálnemu straníckemu procesu schvaľova-
nia vhodnosti, respektíve nevhodnosti diela, ako to 
bolo v iných sférach umení toho obdobia.

Výtvarné dotvorenie (napr. štylizované štátne sym-
boly, umelecké diela atď.) je ešte extrémnejším vy-
jadrením predošlých prístupov. Ich úloha v jednotli-
vých etapách je však samostatnou kapitolou, ktorá 
by si zaslúžila vlastný odborný článok.

Obdobie od roku 1989 po súčasnosť
Prvý január 1993 znamenal prelomový okamih v his-
tórii Slovenska, lebo s  rozdelením Českej a Sloven-
skej Federatívnej Republiky súvisel vznik samostat-
ného suverénneho štátneho útvaru – Slovenskej 
republiky. Tradícia v  súvislosti so štátnosťou na 
Slovensku absentovala, keďže vo svojej histórii bý-
vala súčas ťou iného štátneho útvaru s  výnimkou 
relatívne krátkeho obdobia Slovenského štátu v ro-
koch 1939 – 1945. Demokratická spoločnosť deväť-
desiatych rokov poskytla architektom opäť možnosť 

slobodne sa inšpirovať súčasnými svetovými trend-
mi. Pre architektúru slovenských ambasád to však 
neznamenalo nástup tvarovo pestrých postmoder-
ných štýlov. Z nových výtvarných slohov si architek-
túra určená pre diplomaciu najzreteľnejšie privlast-
nila neofunkcionalizmus, a  tak pokračovala v  línii 
strohých pravidelných stavieb, ako tomu zodpovedá 
tradícia funkcionalizmu a brutalizmu u nás.

Sieť zastupiteľských úradov Slovenskej republi-
ky v zahraničí sa systematic ky tvorila od vzniku sa-
mostatnej Slovenskej republiky na základoch bývalej 
za hraničnej siete úradov ČSFR, pričom zastupiteľs-
tvá vznikli predovšetkým v  tých krajinách, kde Slo-
venská republika nadobudla nehnuteľný majetok. 
Prio ritnou úlohou zahraničnej služby Slovenskej 
republiky bola postupná reštruktu ralizácia siete za-
stupiteľských úradov zodpovedajúca politickým, 
hospodár skym a bezpečnostným záujmom, ako aj fi -
nančným možnostiam štátu.10

Dynamika vývoja medzinárodných vzťahov v  kon-
texte prebiehajúcich pro cesov globalizácie posta-
vila architektov pred úlohu tvorivo pristupovať 
a  presadzo vať vlastnú invenciu a  kreativitu s  refl e-
xiou na súčasné architektonické trendy. Rozvoj siete 
zastupiteľských úradov je determinovaný potrebami 
a  možnosťami Slovenskej republiky. Slovensko ako 
malá krajina má v súčasnosti pomerne rozsiahlu sieť 
zastupiteľských úradov, ktorá je prakticky od svojho 
vzniku v procese transformácie a prispôsobovania sa 
potrebám samostatného Slovenska aj jeho meniace-
mu sa postaveniu vo svete.

Prvou stavbou veľvyslanectva v samostatných de-
jinách Slovenska je budova veľvyslanectva vo Was-
hingtone z  dielne ateliéru M. Bogár, D. Fischer, 
L. Králik, P. Lizoň a L. Urban, projektovanom v roku 
1995 (realizácia 2001). v  ranej tvorbe ateliéru BKU 
(Michal Bogár, Ľubomír Králik a Ľudovít Urban) po-
zorovať inklináciu k očistnej forme a k sofi stikovanej 
umeleckej výpovedi. Na výraze projektov spred roku 
1995 vidno prvky moderného hnutia od dvadsiatych 
rokov po šesťdesiate roky. Inklináciu a obdiv k mo-
dernému hnutiu neskrývajú a  radi ho vkladajú do 

Veľvyslanectvo SR Washington
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svojich projektov. Ateliér BKU sa v roku 1991 tvorivo 
podieľal spolu s architektmi J. Bahnom a L. Závod-
ným aj na medzinárodnej súťaži Kultúrne a informač-
né stredisko ČSFR – Paríž, v ktorej získali 2. cenu.

Zastupiteľský úrad chápaný ako priame zobrazenie 
predstavy štátu, respektíve národa alebo ako dobrá 
dobová architektúra internacionálneho výrazu asi 
najviac demonštruje zrejme najvýznamnejšia stavba 
zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, a to bu-
dova veľvyslanectva v Berlíne z ateliéru BKPŠ, ktorej 
autormi sú M. Kusý, P. Paňák a M. M. Kusá a kde ba-
dať skĺbenie princípov tvorby architektúry diploma-
cie. „Prístupy k tvorbe ambasád sú rôzne. Ja by som 
sa sústredil zhruba na tri. Jedným tým kritériom, ktoré 
sa dá použiť na túto stavbu je, že je to kvalitná archi-
tektúra, že to realizuje kvalitný architekt podľa svo-
jich predstáv a názorov. Je možné zvoliť prístup, v kto-
rom ambasáda nejakým spôsobom interpretuje svoju 
krajinu, je možný prístup, že tá krajina hľadá nejaký 
vzťah ku krajine, v ktorej je tá ambasáda postavená 
a je možné tieto metódy spájať. Myslíme si, že taký-
to prístup robí potom tú stavbu hlavne identickú. My 
sme sa rozhodli riešiť ten objekt tak, že sme vychá-
dzali z charakteristík toho miesta, na ktorom ten dom 
bude stáť.“ (M. Kusý)11 

V anonymnej súťaži získal ich návrh 1. cenu. Pro-
jekt bol riešený v rokoch 2003 – 2004. Objekt veľ-
vyslanectva je situovaný v  štvrti Tiergarten. Berlín 
je – ako jedno z hlavných miest Európy – samotný 
veľkou výzvou. Navyše je zaujímavá lokalita. Sú tam 
sústredené ďalšie zastupiteľské orgány z celého sve-
ta. Každý štát sa tam snaží reprezentovať špičkovou 
architektúrou, ktorú je jeho národ schopný vytvoriť.12 

Táto mestská časť je charakterizovaná ako rezidenč-
ná s viacerými zastupiteľskými úradmi, pri ktorých je 
reprezentačnosť architektúry artikulovaná kultivova-
nosťou, noblesnosťou a  značnou mierou elegancie. 
Tvar a orientácia pozemku spolu s nadväznosťou na 
okolité prostredie boli nesmierne náročné na tvor-
bu koncepcie navrhovaného objektu. Pozemok urče-
ný na výstavbu ambasády je charakteristický svojím 
úzkym a dlhým tvarom. Limitujúcim faktorom bola 
skutočnosť, že parcela susedí aj s pozemkom tureckej 
ambasády. Objekt má teda tri fasády, pričom každá 
z nich má špecifi ckú artikuláciu. Vstupná fasáda má 
výrazný skulpturálny výraz, kde ústredným motívom 
je hmota prerušená sklenenou štrbinou evokujúcou 
transparentnosť a  ľahkosť, otvorenosť Slovenska 
voči občanom cudzích krajín a štátov. Zadná a boč-
ná fasáda objektu orientovaná do menšej záhrady je Slovenský zastuputeľský úrad v Ulanbatare
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charakterizovaná minimalistickým rastrom predsa-
denej železobetónovej konštrukcie. Raster však v ko-
nečnom dôsledku výtvarne modeluje vonkajší plášť 
domu do elegantnej a  reprezentatívnej formy a sú-
časne zámerne narúša prirodzené vnímanie mierky 13. 
Veľvyslanectvo má päť nadzemných podlaží a jedno 
podzemné podlažie. V objekte sa okrem reprezentač-
ných priestorov nachádzajú aj byty, ktoré v hmoto-
vo-priestorovej koncepcii tvoria približne dve tretiny 
objemu stavby.

V rokoch 1989 – 2011 boli postupne vypracované 
projekty generálnych alebo čiastočných rekonštruk-
cií zastupiteľských úradov v mnohých krajinách. Za 
všetky možno spomenúť ambasádu v  Prahe, Paríži, 
Helsinkách, Štrasburgu, Londýne, v Budapešti atď., 
ktorých autormi boli atelier 3plus, J. Pavúk, P. Han-
zalík, P. Mikuška, P. Puškár a iní. Postupne dochádza 
k ich realizácii.

Súhrn
Architektúru diplomacie – zastupiteľské úrady 
v  kontexte dejinného vývoja Slovenska reprezentu-
je dobová refl exia na vtedajšie architektonické tren-
dy a štýly. Autorské snaženie dosiahnutia účelnosti 
a umeleckého spracovania a naplnenie vzťahu kon-
cepcie a  kontextu v  prostredí bolo reprezentované 
na špičkovej svetovej úrovni najmä v období obrody 
šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokov. Snaha o  re-
prezentatívnosť architektúry tohto druhu stavieb 
však bola aj v  ostatných dekádach. Aj v  súčasnosti 

možno konštatovať, že zastupiteľské úrady Sloven-
ska nezaostávajú za aktuálnymi trendmi v rámci sve-
tovej architektúry. Je však škoda, že najmä vplyvom 
fi nančných možností štátu je ich súčasná tvorba 
a  rekonštrukcia do značnej miery obmedzená. Úlo-
hou architekta pri návrhu zastupiteľského úradu je 
do značnej miery pozitívne ovplyvniť poznanie našej 
krajiny cudzím štátnym príslušníkom vytvorením ar-
chitektúry reprezentujúcej štát. Lokalitný program 
so špecifi ckými požiadavkami na prevádzku, logistiku 
a bezpečnosť architekt napĺňa zakaždým svojím oso-
bitým autorským prístupom a názorom, ako aj svojím 
životným presvedčením. 

zdroj foto:  http://www.ulozisko.sk/
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Slovo efektívnosť/efektívny môže byť v architektúre 
a urbanizme chápané v rôznych polohách. Efektívne 
urbánne štruktúry v tomto prípade reprezentujú pre-
dovšetkým efektívne využívanie energetických zdro-
jov, a to predovšetkým energie zo Slnka, či už je to 
aktívnym spôsobom, alebo pasívnym – tvarovaním 
architektúry. Urbánne štruktúry založené na tomto 
princípe nazývame „solárne”. v zahraničnej literatúre 
sa označujú nemeckým výrazom Solarer Städtebau 
alebo anglickým solar urban planning. Takýto prí-
stup k urbanizmu netreba považovať za najvyšší prin-
cíp tvorby, nakoľko urbanizmus ako súčasť územného 
plánovania je potrebné riešiť veľmi komplexne. Spo-
ločným menovateľom je však vždy snaha o smero-
vanie k  optimálnemu vývoju sídelných štruktúr, 
harmonické usporiadanie územia, o udržanie eko-
logickej rovnováhy a  ochrane kultúrneho dedič-
stva s cieľom zaistenia udržateľného rozvoja a ži-
vota človeka.

Človek je oddeliteľná súčasť prírody, ale príroda je 
neoddeliteľná súčasť človeka. s touto myšlienkou sa 
stretávame už od počiatku existencie ľudstva, kedy 
náboženstvá založené na rôznych spôsoboch chápa-
nia sveta vychovávali veriacich v úcte k prírode. Po-
stupným odhaľovaním racionálnej podstaty prírody 
a strachu z neznámeho, človek stráca rešpekt k ži-
votnému prostrediu. Obavy o prežitie striedajú an-
tropocentrické predstavy o  formovaní spoločnosti. 
Stávame sa tak rozhodujúcim prvkom v  reťazci ži-
vota, a tým priamo či nepriamo určujeme, za akých 
okolností bude kolobeh všetkého naďalej prebiehať. 
Je to práve relatívna krátkosť existencie človeka, 
ktorá obmedzuje chápanie a vnímanie dopadu jeho 
činnosti na životné prostredie. 

Preto je veľmi dôležité vyhodnocovať a  obozret-
ne reagovať na všetky zmeny a  signály prírody. Tie 
je možne pozorovať deň čo deň. Zmena klimatických 

podmienok spôsobená značne vplyvom človeka so se-
bou prináša nie len nárast teploty, ale aj čoraz čas-
tejšie „vyčíňanie“ prírodných živlov. Nárast počtu 
tropických búrok, tornád, hurikánov, je možné sledo-
vať v okolitých médiách. Sekundárnym dôsledkom je 
migrácia a vymieranie rastlinných a živočíšnych dru-
hov, posun podnebných pásiem a ich potravinového 
potenciálu… 

Plytvanie energetickými zdrojmi môže byť chápa-
né aj ako spotrebúvanie energie na dlh, spotrebúva-
nie času – berieme energiu/čas budúcim generáciám. 
To má možno za následok prudký nárast obyvateľstva 
a jeho pokrok badateľný najmä za uplynulé storočie. 
Veď možno aj predchádzajúce generácie by kvantita-
tívne ako aj kvalitatívne rástli podobne rýchlo, mož-
no aj rýchlejšie, keby vedeli využívať nerastné suro-
viny tak ako my.

Recyklácia, využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie, šetrenie fosílnych palív, zvyšovanie efektívnosti 
zariadení, ochrana prírody či zmena spôsobu života 
predstavujú možné smerovanie, ako sa vyrovnať so 
zmenou klímy, udržať ekonomický rast, ale aj zlepšiť 
kvalitu nášho života ako aj života nasledujúcich ge-
nerácií. Obzvlášť dnes si po stále stúpajúcej krivke 
rastu ťažko dokážeme predstaviť, že by to mohlo byť 
aj inak. Stagnácia či úpadok sú principiálne nahrá-
dzané slovom pokrok. Ale za akú cenu…?

Medze rastu
Medzi prvými, ktorí sa venovali miere využívania 
energetických zdrojov na našej planéte a predikcii vý-
voja ich spotreby, boli členovia Rímskeho klubu. Na 
začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia vznikla z 
ich iniciatívy publikácia Medze rastu (The Limits To 
Growth) (Meadows, Randers, Behrens III., 1972) pou-
kazujúca práve na budúci vývoj ľudstva – nárast poč-
tu obyvateľstva a  miery využívania fosílnych palív. 

Generovanie efektívnych 
urbánnych štruktúr
Ján Legény
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Jej závery boli ohromujúce a popreli dovtedy zauží-
vané predpoklady vývoja rozvoja. „Ak táto kniha ne-
šokuje každého, kto vie čítať, bez toho, aby sa mu za-
chveli pery, potom je už naša planéta mŕtva.“1 (Robert 
C. Townsend) Bola publikovaná v tridsiatich jazykoch 
a predalo sa jej viac ako 30 miliónov výtlačkov. Na 
základe vtedy sofi stikovaného MIT počítačového mo-
delu bolo vypočítané, že energetické zdroje, ktoré sú 
kľúčové pre ľudstvo sa raz vyčerpajú, čo bude mať na 
ľudstvo radikálny dosah. 

Členovia Rímskeho klubu zdieľali spoločný názor, 
že ľudstvo čelí ďalšej vážnej dileme spôsobenej ra-
dom vzájomne súvisiacich problémov, s  ktorými si 
tradičné inštitúcie a  politiky nebudú schopné po-
radiť, nieto aby sa s nimi vyrovnali v celosvetovom 
kontexte. Základnou tézou tejto práce, ktorá sa čas-
to prehliadala, bol dlhodobý exponenciálny rast na-
miesto dovtedy zaužívaného lineárneho rastu ako 
spotreby, tak aj nárastu počtu obyvateľstva. Kniha 
predpokladá, že pokračovanie exponenciálneho rastu 
svetovej populácie od sedemdesiatych rokov spôsobí 
nárast priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, spo-
treby prírodných zdrojov a znečisťovania, čo by v ko-
nečnom dôsledku mohlo zapríčiniť vážne obmedze-
nia využívania všetkých známych svetových zdrojov 
najmä v období od roku 2050 do 2070.

Publikácia The Limits To Growth sa zmieňuje aj 
o možnosti, že globálna populácia by mohla dosiah-
nuť 7 miliárd na prelome 20. a 21. storočia, čo bolo 
dosiahnuté koncom roka 2011. Exponenciálny rast 
ako počtu ľudí, tak aj spotreby zdrojov veľmi dobre 
ilustrujú nasledovné reálne čísla: Medzi rokmi 1970 
a 1990 vzrástla populácia z 3,6 miliardy na 5,3 mi-
liardy, počet áut sa zvýšil z 250 na 560 miliónov 
(predikcia podľa generálneho riaditeľa automobi-
liek Renault a Nissan Carlosa Ghosna je 2,9 miliar-
dy do roku 2050), spotreba zemného plynu stúpla z 

837 na 1890 m3 a kapacita elektrární vzrástla z 1,1 na 
2,6 megawatu. (podľa Weizäcker, Lovins – Faktor 4, 
1996) Autori poznamenávajú, že skôr ako zásoby su-
rovín je obmedzená schopnosť Zeme absorbovať od-
pady a emisie. Publikácia The Limits To Growth pre-
dikuje nasledujúce: „Ak budú súčasné trendy rastu 
svetovej populácie, industrializácie, znečisťovania ži-
votného prostredia, potravín, výroby a vyčerpávania 
zdrojov pokračovať bezo zmeny, obmedzenie rastu na 
tejto planéte bude dosiahnuté v období nasledujúcich 
sto rokov.“2

Táto kniha bola v  čase vzniku značne kritizovaná 
a kritizovaná je aj po tridsiatich rokoch od svojho vy-
dania, čo bolo spôsobené najmä jej šokujúcimi záver-
mi, ktoré však nezohľadňovali spoločenské ani aké-
koľvek zmeny v danej problematike.

Český redaktor a blogger Adam B. Bartoš vo svo-
jom článku „Havel: Lidstvo je „rakovina, zredukujme 
ho” vyčíta Rímskemu klubu snahu o globalizáciu sve-
ta, a že „jeho úkolem je přinášet katastrofi cké scénáře, 
které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak 
těžko stravitelných myšlenek na zavedení celosvěto-
vé vlády, … nakoľko „demokracie už nestačí na řešení 
úkolů, které jsou před námi”. Ďalej píše, že „globalisté 
zde otevřeně přiznávají, že globální oteplování je jen 
vymyšlený strašák, aby nás mohli lépe kontrolovat. 
To není nic, co bychom nevěděli, ale zaráží, jak otevře-
ně to ve svých materiálech přiznávají. Ještě hrozivější 
ale je, že zatímco nám překládají smyšleného nepří-
tele, pro ně jsme skutečným nepřítelem my sami”.3 
Vyjadruje aj obavy z preventívnych programov na 
udržiavanie ľudskej populácie na nízkej úrovni, kto-
ré podľa neho bežia už celé desaťročia (potravinový 
priemysel, eugenika, vakcíny, ktoré vedú k  neplod-
nosti, Planned Parenthood – politika jedného dieťa-
ťa v Číne a pod.). Otázne však je, či globalizácia už ne-
prebieha – internet – jej virtuálna podoba, Európska 

Vývoj teploty na základe pôsobenia prírodných síl 
a činnosti človeka / reálne namerané teploty 

Z obrázka vyplýva, že sa predpokladá otepľovanie 
v najbližších niekoľkých desaťročiach 21. storočia, aj 
keď individuálne na jednotlivých kontinentoch. Model 
najoptimistickejšieho scenáru prognózy ukazuje, že 
je veľmi pravdepodobné, že otepľovanie na každom 
kontinente okrem Antarktídy v roku 2030, bude najmenej 
dvakrát väčšie ako zodpovedajúci model v priebehu 
20. storočia. (Obrázok podľa: Solomon, S., (eds.): Climate 
Change 2007 – The Physical Science Basis, Working 
Group I Contribution to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge 2007, 996 s.)
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únia, či otvorený celosvetový obchod, sú azda preja-
vy globalizácie, či nie? Améry píše: „Moderní člověk 
vyměnil vlast za svět. Opravdu vynikající obchod!”4 
King a Schneider v záverečných úvahách svojej kni-
hy První globální revoluce postulujú niekoľko prin-
cípov, ktorými by sme sa mali riadiť – je potrebné 
zapojenie a  účasť každého jednotlivca pri hľadaní 
cesty z problémov súčasnosti; poznanie že možnosť 
pozitívnej zmeny spočíva v motiváciách a hodnotách, 
ktoré určujú naše správanie; a pochopenie, že správa-
nie národov a spoločnosti je odrazom správania jed-
notlivých občanov.5 Teda záleží predovšetkým na jed-
notlivcovi a jeho konaní, čo vystihuje aj výrok „mysli 
globálne, konaj lokálne“.

Nájdu sa však aj takí, ktorí Medze rastu obhajujú 
a vysvetľujú, že v knihe nie je žiadna zmienka o vy-
čerpaní zásob fosílnych palív alebo obmedzenia na 
konkrétne zdroje do roku 2000. Namiesto toho sa 
kniha zameriava výlučne na to, ako môže svet vyzerať 
o 100 rokov neskôr. v súčasnosti je už jasné, že množ-
stvo z týchto predikcií bolo nesprávnych. Aj samotní 
autori však priznávajú, že výsledky sú len predbež-
né a vyžadujú si podrobnejšie analýzy. Rozhodnutie 
zverejnenia výsledkov bolo riadené túžbou presade-
nia danej témy do verejnej diskusie, a čo treba uznať, 
je najmä jej prínos v zmene myslenia ľudí. Zatiaľ čo 
mnohí považujú túto publikáciu za nositeľku „ima-
ginárnych“ predpokladov, jej závery sú veľmi jedno-
duché. Prvý záver je, že ak by trend rastu pokračoval 
bezo zmeny, obmedzenie tohto rastu by bolo dosiah-
nuté niekedy v priebehu nasledujúcich 100 rokov. To 
by potom viedlo k náhlemu a nekontrolovateľnému 
poklesu ako počtu obyvateľov, tak aj priemyselnej 
výroby. Druhým kľúčovým záverom je, že tieto tren-
dy rastu môžeme zmeniť. Navyše, ak by boli vykona-
né isté zmeny, mohli by byť vytvorené podmienky 
pre „ekologickú stabilitu“, ktorá by bola udržateľ-
ná ďaleko do budúcnosti. Tretím záverom je, že svet 
sa môže vydať po tejto druhej ceste, ale čím skôr by 
sa toto úsilie začalo, tým väčšia a reálnejšia by bola 
šanca dosiahnutia cieľa „ekologickej stability“.

Rímsky klub pôsobí aj v  súčasnosti. Cieľom jeho 
činností je vytvoriť predstavu o  stave sveta a  jeho 
perspektívach, modelovať dôsledky tendencií 

civilizačného vývoja a  nachádzať v  nich možné al-
ternatívy pre ľudstvo, načrtnúť program konania pre 
riešenie krízových (najmä ekologických) situácií a pre 
prežitie ľudstva ako celku. Axiómou, z ktorej pritom 
Rímsky klub vychádza je, že svetové problémy treba 
analyzovať systémovým spôsobom. Ťažisko činnosti 
spočíva vo vydávaní správ, ktoré majú ráz globálnych 
prognóz, a ktorých obsah je základom vedeckej dis-
ciplíny zvanej globalistika. Rímsky klub ich spraco-
vanie len iniciuje.

Faktor 4/faktor 10
Na správu Rímskeho klubu „Limits to Growth“ rea-
guje koncepcia „Faktor štyri“. (Weizsacker, Lovins, 
Lovinsová, 1996). Ernst Ulrich von Weizsäcker píše: 
„Naší ctižádostí není nic menšího, než ukázat nový 
směr technickému a  civilizačnímu pokroku, neboť 
považujeme změnu směru z ekologických a  světově 
ekonomických důvodů za naprosto nevyhnutelnou. 
Obyvatelstvo Země si prostě nemůže dovolit dále 
plýtvat přírodními zdroji. Tím bezprostředně navazu-
jeme na tradici Římského klubu, který svými burcu-
jícími Mezemi růstu z roku 1972 vyvolal mezinárod-
ní diskusi o nové orientaci pokroku. Tehdejší analýza 
však byla psána bez znalosti Lovinsových potenciálů 
efektivnosti.“6

Ťažisko tohto jednoduchého, ale radikálneho kon-
ceptu leží v zvyšovaní „produktivity” zdrojov, tzv. mi-
nimalizácii vstupných prírodných zdrojov v  súčin-
nosti s  rozvojom ekonomiky a  životnej úrovne. Vo 
väčšine oblastí našej činnosti môžeme efektívnosť, 
ako pomer úžitku a nákladov pri dnešnom stave tech-
niky mnohonásobne zlepšiť. Nielen štvornásobne – 
„Faktorom 4“, čo predstavuje dvojnásobný úžitok pri 
polovičnej spotrebe zdrojov, ale až desaťnásobne – 
„Faktor 10“ s pätinovými náklady pri dvojnásobnom 
úžitku, ktorý v súčasnosti reprezentuje napríklad pa-
sívny dom.

Fridrich Schmidt-Bleek defi nuje okrem Faktora 10 
aj tzv. „MIPS – Materialintensität pro Service, a ktorý 
si pre každú riadne defi novanú službu dovoľuje vypo-
čítať či odhadnúť, koľko ton či kilogramov látky sa pre 
ňu musí niekde na zemi pohnúť.“6 – materiálová pro-
duktivita je znížením MIPS. Ide o materiálový vstup 

Výhliadky ľudskej populácie 

Graf vyjadruje vzťah medzi „časom“ a „priestorom“. V ľavom 
dolnom rohu, “rodina” predstavuje najbližšiu hranicu priestoru, 
zatiaľ čo "jeden týždeň" reprezentuje limit pre najbližšiu 
dobu. Ďalšie pravé kvadranty predstavujú svetové priestory 
v rozsahu 100 rokov. Autori publikácie The Limits To Growth 
tvrdia, že takmer každý je zaujatý krátkymi limity v priestore 
a čase (napr. čo sa ním deje dnes?) Málokto premýšľa o tom, 
čo sa môže stať s celým svetom v ďalekej dobe. Autori sa 
zaoberajú časovým úsekom a priestorom v pravom hornom rohu. 
Čitatelia publikácie, ako aj všetci ľudia by sa mali zameriavať 
na globálny pohľad a dlhodobé časové úseky. (Obrázok 
podľa: Meadows, D.H., Meadows D.L., Randers, J., Behrens III., 
W.W.,: The Limits to Growth, Universe Books 1972, 205 s.)
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vyjadrený vo váhových jednotkách na jednotku služ-
by. Môžeme ho považovať za základné meradlo eko-
logického stresu výrobkov a služieb. Ide teda o sumu 
všetkých vstupov prírodných materiálov (Life-Cycle-
Analysis – LCA – celý životný cyklus zdrojov) vrátane 
premiestnenia a použitia tých, ktoré slúžia na prípra-
vu potrebnej energie.

Zásadná otázka znie: Akým faktorom by sme sa 
mali riadiť dnes? Faktorom X? Aká hodnota X vysti-
huje súčasnú situáciu? Treba poznamenať, že s eko-
lógiou sa v súčasnosti vo veľkom obchoduje. Globál-
ny obchod s emisiami má však pochybné stránky, na 
ktoré poukazuje aj Bjørn Lomborg (autor publikácie 
The Skeptical Environmentalist and Cool It, vedúci 
Copenhagen Consensus Center, a mimoriadny profe-
sor na Copenhagen Business School) vo svojom člán-
ku Seeming Green: „Dánska vláda plánuje do roku 
2020 dramaticky rozšíriť veternú energiu. To je vý-
znamné gesto, ale keďže je krajina súčasťou systému 
obchodovania s  emisiami, pre globálne emisie CO2 
to nebude znamenať absolútne nič. Jednoducho tým 
v  iných krajinách EÚ zlacnejú energie z uhlia. Navy-
še, nákladné znižovanie emisií v Dánsku a inde prav-
depodobne povedie k čiastočnému presunu emisií do 
benevolentnejších krajín, ako je Čína, a tým k celko-
vému zvýšeniu emisií CO2. EÚ od roku 1990 znižuje 
emisie, ale súčasne zvyšuje dovoz z Číny, ktorá sama 
osebe vyprodukovala toľko emisií, že to znižovanie vy-
váža. … Celosvetovo existuje zrejmá súvislosť medzi 
vyššími tempami rastu a vyššími emisiami CO2. Ďalej 
platí, že takmer všetky zdroje zelenej energie sú stále 
drahšie ako fosílne palivá, a to aj po započítaní nákla-
dov na znečistenie. Fosílne palivá spaľujeme preto, že 
umožnili prakticky všetok materiálny pokrok, aký civi-
lizácia v posledných niekoľkých sto rokoch dosiahla. 
… Zelená energetická politika, ktorá prebieha (dnes 
sú to najmä dotácie na OZE), nepomáha životnému 
prostrediu ani ekonomike. Povedie k vyšším emisiám 
v Číne, k väčšiemu odlivu pracovných miest do Indie 
a k nižšiemu tempu rastu v „zelených” štátoch.”7

Istá skepsa, ktorá je charakteristická pre túto prob-
lematiku je potláčaná aj aktivistami, združeniami 
a  organizáciami, ktoré sa venujú stavu životného 
prostredia a snažia sa o presadenie opatrení na jeho 

zlepšenie. Spomeňme tie najznámejšie, renomova-
nejšie a najmä medzinárodné, lebo ide o celosvetový 
problém. 

UNEP (Environmentálny program Spojených 
národov), ktorého poslaním je stimulovať a  koor-
dinovať akcie na ochranu životného prostredia na 
medzinárodnej úrovni a  poskytovať podklady pre 
rozhodovanie. WMO je Svetová meteorologická or-
ganizácia, ktorej úlohou je poskytovať vedecké in-
formácie o  stave atmosféry, o  zdrojoch pitnej vody 
a  o podnebí. Prostredníctvom medzinárodnej spo-
lupráce napomáha pri sledovaní globálneho stavu 
počasia. IPCC je Medzivládna skupina pre klimatic-
ké zmeny, ktorá sa zaoberá výskumom klimatických 
zmien a dosahu na životné prostredie. NOAA – Ná-
rodný úrad pre oceány a atmosféru je vedecká vlád-
na agentúra Ministerstva obchodu Spojených štátov 
amerických. Nielenže varuje pred nebezpečným po-
časím, ale aj radí, ako ich chrániť. Prelomovým v ob-
lasti ochrany prírody bol a  stále je Kyótsky proto-
kol z roku 1992 ako Rámcová zmluva OSN o zmene 
klímy. v nej sa štáty zaviazali obmedzovať emisie sk-
leníkových plynov. Konečným cieľom tejto zmluvy 
je dosiahnuť stabilizáciu koncentrácie skleníkových 
plynov v  atmosfére na úrovni, ktorá by umožnila 
predísť nebezpečným dôsledkom interakcie ľudstva 
a klimatického systému. Táto úroveň by mala byť do-
siahnutá v takom časovom úseku, ktorý by umožnil 
ekosystému prispôsobiť sa prirodzenou cestou zme-
ne klímy, pričom by nebola ohrozená produkcia po-
travín a ekonomický rozvoj by mohol pokračovať udr-
žateľným spôsobom. 

Vo svete pôsobia mnohé organizácie, ktoré uplat-
ňujú tieto ustanovenia v praxi. Súhrnný názov Solar 
Cities zjednocuje organizácie so spoločným menova-
teľom. Ich hlavným cieľom je znížiť emisie CO2. Prá-
ve tento plyn sa určil ako hodnotiaci prvok znečiste-
nia ovzdušia.

Problémovými sa stávajú industrializované časti 
sveta, ktorých produkcia práve tohto plynu dvojná-
sobne až šesťnásobne prekračuje „akceptovateľnú – 
udržateľnú“ hranicu 3,3 tony/capita-1.V neposlednom 
rade na seba pútajú pozornosť aj rozvojové krajiny. 
Ich rýchle tempo rastu a zvyšujúci sa štandard života 

Skalnaté obydlie indiánov Anasazi – Cliff  Palace  (okolo 
1100 n.l.) v národnom parku Mesa Verde v Colorade. 

Ochranu pred pasívnymi solárnymi ziskmi počas horúcich 
letných dní, keď je slnko najvyššie (ako aj pred nepriaznivými 
vplyvmi počasia) poskytovali veľké previsnuté skaly nad 
osadou. Tie akumulovali teplo a po zotmení z nich teplo 
zase sálalo, a tým vytváralo potrebnú klímu. (zdroj obrázka 
ku dňu 2012-01-09: http://wallpaperjunctiondownload.
blogspot.com/2011/03/anasazi-cliff -dwellings.html)
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ich obyvateľov. Tieto faktory sa stávajú hlavnými 
emitormi nežiaduceho zvyšovania CO2. Riešenie tej-
to problematiky spočíva v  spolupráci viacero ved-
ných disciplín, politiky, kultúry… Spojenie sociál-
nych faktorov, teoretických vedomostí a praktických 
zručností sa pomaly implementuje do programo-
vých vyhlásení niektorých vlád, ale zväčša dochádza 
k uplatňovaniu len na nižšej úrovni, či už na úrovni 
miest, alebo na úrovni jednotlivcov. „Prežívanie“ člo-
veka na zásobách fosílnych palív sa stáva pre všet-
kých „nočnou morou“. Či už z pohľadu ich relatívne 
skorého vyčerpania a  možného následného kolapsu 
množstva politík, krajín, kultúr, ale aj zo „zeleného“ 
pohľadu, ktorý tieto suroviny považuje za primár-
nych spúšťačov problému globálneho otepľovania. 
Zdá sa, že východiskom z tejto situácie boja človeka 
s prírodou – lepšie povedané „boja človeka so se-
bou samým“, by sa mohli stať obnoviteľné zdroje 
energie.

Za obnoviteľné zdroje energie považujeme zdroje 
ustavične sa doplňujúcej energie, ktorá má rôzne 
formy. Je priamo alebo nepriamo čerpaná zo Slnka 
alebo z tepla generovaného hlboko vnútri Zeme. Táto 
defi nícia zahŕňa energiu produkovanú zo slnka, vet-
ra, biomasy, geotermálnych zdrojov, malých vodných 
zdrojov a oceánu, biopalív a vodíka získaných z obno-
viteľných zdrojov (defi nícia podľa Renewable Energy 
Working Party (REWP) v rámci Medzinárodnej ener-
getickej agentúry IEA).

Publikácia White Paper poukazuje, že zo skúsenos-
tí získaných v priebehu posledných dekád ľudského 
vývoja vyplýva, že pri rozvoji ľudských civilizácií, spo-
ločnosti a priemyslu trvá reorientácia z jedného zdro-
ja energie na nový zdroj energie, alebo na iný súbor 
zdrojov okolo šesťdesiat rokov. Približne šesťdesiat 
rokov trval prechod z dreva na uhlie, a to až do začiat-
ku 20. storočia. Následne približne ďalších šesťde-
siat rokov (od roku 1910 do roku 1970) trval prechod 
zo závislosti na uhlí k závislosti na rope a zemnom 
plyne, avšak uhlie zostalo aj naďalej dôležitým pali-
vom pre výrobu elektrickej energie. 

V súčasnosti sa píše rok 2012 a prechod na ďalší 
zdroj energie je čitateľný len v zárodkoch. Náznakom 
alternatívneho zdroja energie voči fosílnym palivám 
bola jadrová energia. Väčšina vlád sa však od jadrovej 
energetiky odvracia, lebo predstavuje zložitú a drahú 
technológiu, zraniteľnú teroristami alebo zneužiteľ-
nou k výrobe surovín pre zbrane hromadného niče-
nia a v neposlednom rade potenciálne nebezpečnou 
vlastnými haváriami (Černobyľ, Three Mile Island či 
nedávno Fukušima v  Japonsku) a  závislej od dorie-
šenia problému ukladania jadrového odpadu. Inteli-
gencia človeka a  jeho technické možnosti však pre-
dostierajú možnosť napredovania smerom k  čistej, 
zdravej, a  najmä bezpečnejšej planéty. „Zdržovanie 
vážne mieneného, celosvetového a  ďalekosiahleho 

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Zobrazenie genézy tvarovania objemu – 
maximalizovanie pasívnych ziskov z priameho 
slnečného žiarenia v období 21. 2/21. 10.
Ľavý stĺpec obrázkov predstavuje hmotu vytiahnutú do 
priestoru zo zvoleného pôdorysného tvaru v smere kolmom 
na slnečné lúče v danú hodinu počas 21. 2./21. 10. Pravý 
stĺpec znázorňuje pohľad na vytiahnutý objem v smere 
slnečných lúčov v danú hodinu počas 21. 2./21. 10. – cieľom 
je maximalizovať plochu, na ktorú dopadajú slnečné lúče.

Zobrazenie genézy tvarovania objemu – 
minimalizovanie pasívnych ziskov z priameho 
slnečného žiarenia v období 21. 6.
Ľavý stĺpec obrázkov predstavuje hmotu vytiahnutú do 
priestoru zo zvoleného pôdorysného tvaru v smere slnečných 
lúčov v danú hodinu počas 21. 6. Pravý stĺpec znázorňuje 
pohľad na vytiahnutý objem v smere slnečných lúčov v danú 
hodinu počas 21. 6. – cieľom je minimalizovať plochu, na 
ktorú dopadajú slnečné lúče – z obrázkov vyplýva, že objekty 
majú rovnakú ožiarenú plochu. (znázornené čiernou farbou).

Zobrazenie genézy tvarovania objemu – výsledný prienik 
hmôt počas zvolených hodín počas obdobia 21. 6.

Zobrazenie genézy tvarovania objemu – výsledný prienik 
hmôt počas zvolených hodín počas obdobia 21. 2/21.10.
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úsilia o prechod k  využívaniu obnoviteľných zdrojov 
energie povedie k nebezpečnejšiemu svetu, v ktorom 
sa budú rozptyľovať nádeje na spravodlivejšie uspo-
riadanie medzi štátmi, a taktiež k zmareniu príležitos-
tí pre naše vlastné deti a vnukov.”8

Konferencia v Bruseli z februára 2011 priniesla do-
kument s  názvom Roadmap for a  low carbon ener-
gy system by 2050, ktorý opisuje budúce smerova-
nie energetickej politiky Európy. Vzhľadom na dovoz 
70 % jej fosílnych palív, Európska únia v súčasnosti 
stojí pred veľkou energetickou výzvou. Otázky ener-
getickej nezávislosti, ekonomickej stability a boj pro-
ti zmene klímy a ochrany životného prostredia zna-
menajú, že Európska únia musí zrýchliť svoj prechod 
na tzv. „lowcarbon“ ekonomiku. Európsky hospo-
dársky a sociálny výbor zdôrazňuje, že predchodcom 
technologického skoku, ktorý umožní tento prechod 
je energetická účinnosť, ktorá je zároveň kľúčovým 
prvkom energetickej politiky EÚ. Do popredia sa do-
stávajú dva hlavné odvetvia – znižovanie priamych 
a nepriamych celkových emisií v sektore stavebníc-
tva (40 % celkových emisií) so zameraním na všet-
ky štrukturálne aspekty a v sektore dopravy (38 % 
celkových emisií), kde si výrazné zníženie emisií 
uhlíka do roku 2050 bude vyžadovať menšie využí-
vanie tradičných palív, teda zvýšenie podielu lepších 
plynných palív, akými sú LPG, CNG, bioplyn a tech-
nologický pokrok a inovácie v danej oblasti.

Problematika zmeny klímy je teda globálnym 
problémom. Minimalizovanie uhlíkovej stopy čin-
nosti človeka na globálnu klímu je možné uskutoč-
ňovať rôznymi spôsobmi. Napríklad prechodom na 
alternatívne obnoviteľné zdroje energie, ale aj spô-
sobom tvarovania budov, ich správnou orientáciou 
voči svetovým stranám a optimálnym usporiadaním 
do urbánnych celkov. Techniky navrhovania stavieb 
v duchu využívania pasívnej solárnej energie sú zná-
me už tisíce rokov a dodnes sú zakotvené v mnohých 
krajinách ako súčasť vernakulárnej architektúry.

Začalo sa to pozorovaním pravidelného strieda-
nia dňa a noci, zapaľovaním ohňa, meraním času 
a využitím dňa rovnodennosti sa určovali smery 
štyroch základných svetových strán, jednak pod-
ľa tieňa gnómonu alebo podľa slnečných hodín. Ná-
sledne človek využíval priaznivý vplyv insolácie pri 
budovaní svojich prístreší, keď sa zakladali oppidá 
a  mestá, o  čom píše aj Vitruvius vo svojich desia-
tich knihách o  architektúre. Cieľom bolo vylepšo-
vať bioklimatické kvality architektúry, jej zdravot-
nú nezávadnosť, obývateľnosť aj pohodu životného 
prostredia zámerným vpúšťaním slnečných lúčov do 
vnútorných priestorov. Archetypom v tejto oblasti je 
Sokratov dom a  jeho hmotovo-tvarové a  dispozič-
né riešenie. Dom lichobežníkového tvaru v  pôdory-
se aj reze vychádza z gréckeho megarónu so vstup-
ným portikom (predsieňou), ktorý vytvára prechodný 

medzipriestor z exteriéru do interiéru. Je založený na 
princípe, aby v letnom období bol vnútorný priestor 
chránený pred slnečným žiarením, zatiaľ čo v  zim-
nom období je snaha dom čo najviac otvoriť a umož-
niť vnikať slnečným lúčom do vnútorného priestoru. 
Tvarové riešenie vychádza najmä zo znalostí geomet-
rie slnečného lúča. „Slnečné miestnosti” v  domoch 
a verejných budovách boli natoľko populárne, že Jus-
tinánsky kódex v 6. storočí nášho letopočtu hovoril 
o „práve na Slnko”, aby bol zabezpečený prístup kaž-
dému jednotlivcovi k slnečnému žiareniu. v závislos-
ti od pohybu slnka je vybudované aj skalnaté obyd-
lie indiánov Anasazi tzv. Cliff  Palace v národnom 
parku Mesa Verde v  Colorade. Obydlia boli orien-
tované smerom na juh pod previsom s cieľom využí-
vania slnečnej energie v konkrétnom období v  roku 
a to najmä v zime. Podobných príkladov je však mno-
ho, no z pohľadu urbanizmu v stredoveku dochádza 
k odklonu od využívania slnečnej energie, čo súviselo 
aj s fortifi kačnými systémami miest, ktoré obme-
dzovali ich rast do šírky, a tým sa vytváral tlak na 
čo najintenzívnejšie využívanie plôch vnútri hradieb, 
čo malo nepriaznivý dosah aj na hygienické pomery. 
Priaznivé účinky slnečného žiarenia neskôr vyzdvihu-
je napríklad Le Corbusier vo svojej publikácii z päť-
desiatych rokov 20. storočia L’Unité d’Habitation or 
Marseille Block: „Rozdeľujme si kozmickú energiu, 
účinky slnka sú fyzické i morálne a v poslednom čase 
boli príliš zanedbávané. Výsledky tohto zanedbávania 
možno vidieť na cintoríne a v sanatóriu.“ Jeho L’Unité 
d’Habitation považujeme za míľnik v modernej archi-
tektúre. Balkóny na východnej aj na západnej fasáde 
nazýva „brise-soleil”, ktoré umožňujú tienenie inte-
riéru počas letných mesiacov. Nazýva ich aj akési pre-
dĺženia „open-air extension“ obývacích miestností 
s možnosťou slnenia sa.

Dnes sú už pozitívne vplyvy slnečného žiarenia 
(germicídne, psychologické) dokázané aj vedecky. 
v tejto oblasti sa angažuje napríklad Dr. Richard Hob-
day, ktorý je známou autoritou v oblasti slnečného 
žiarenia a zdravého prostredia v budovách. o slneč-
nom žiarení a jeho účinkoch sa zmieňuje vo svojom 
článku Light and Life from the Sun.9 Značný význam 
má však slnečné žiarenie aj z pohľadu energetickej 
bilancie stavby či celého sídelného útvaru. Dnes už 
bežne preferovaný dom v  pasívnom energetickom 
štandarde je postupne nahrádzaný „nulovým”, ba až 
domom s  plusovou energetickou bilanciou. Všetky 
tieto koncepcie budov počítajú nie len s pasívnymi 
solárnymi ziskami, ale aj s využívaním aktívnych sys-
témov – rekuperáciou, energie z obnoviteľných zdro-
jov, ako aj s dokonale vyriešenými stavebnými detail-
mi teplo výmenného obalu.

Súbor takýchto stavieb vytvára zväčša urbanistic-
ký celok, ktorého organizácia je podmienená aj orien-
táciou voči svetovým stranám. Už pomaly chronicky 

Priestorové zobrazenie výsledného objemu – 
ktorý vznikol prienikom hmôt počas zvolených 
hodín počas obdobia 21. 2/21. 10. a 21. 6.

Zobrazenie výsledného objemu – pôdorys s mierou 
spodného tienenia vo zvolených hodinách
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známym príkladom je Solar City Linz – Pichling 
v  susednom Rakúsku. Extrémnejšie príklady udrža-
teľných miest, ako napríklad Masdar City môžeme 
nájsť v  Spojených arabských emirátoch, ktorý patrí 
v  súčasnosti k  najprogresívnejším projektom trvalo 
udržateľného mesta na svete s  ambicióznymi cieľ-
mi, akými je nulová spotreba energie a s produkciou 
nulového odpadu s minimálnym dosahom na okoli-
té prostredie. v kontraste s týmito snahami je mesto 
Dubaj, ktoré má jednu z najväčších uhlíkových stôp 
na jedného obyvateľa na svete, aj keď táto stopa je 
čiastočne výsledkom procesov energeticky náročné-
ho odsoľovania morskej vody na pitné účely, od kto-
rých je mesto priamo závislé. Dubaj však predstavuje 
model rozvoja, v ktorom sa ľudia pokúšali podmaniť 
si svoje okolie skôr, ako s ním koexistovať. Prík-
ladom sú napríklad novovytvorené ostrovy Palm Is-
lands, World Island, … Dubajské „zelené” pokusy sú 
charakterizované predovšetkým dôrazom na samot-
né stavby, skôr ako na riešenie celkovej urbanistic-
kej koncepcie. Pri bližšom skúmaní týchto „zelených“ 
návrhov vyplýva, že často ide o  „symbolické ges-
tá”. Extrémnym príkladom podobného prístupu, ako 
ospravedlniť extravagantný dizajn, je veža – Rota-
ting Tower navrhnutá talianskym architektom Davi-
dom Fisherom, ktorá sa otáča pomaly okolo svojej osi 
za pomoci využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Čo je teda riešením? Otázka porovnateľná s  fi lo-
zofi ckým spytovaním sa: Aký je zmysel života? Rie-
šením je azda spojenie množstva postupov (navrho-
vacích, stavebných, užívateľských), zmena myslenia 
človeka, jeho správania sa, ale aj úprava legislatívy 
či komunálna a  hospodárska politika jednotlivých 
štátov.

Autorova dizertačná práca s názvom Typológia so-
lárneho urbanizmu – generovanie urbánnych štruk-
túr je primárne zameraná na pasívne solárne zisky 
a optimalizáciu ich využívania v urbánnych celkoch. 
Zámerom je predostrieť architektom a ľuďom zo sta-
vebnej oblasti možnosti zakomponovania energie 
Slnka už v úvodných fázach projektovej činnosti.

Je potrebné poznamenať, že potenciál slnečného 
žiarenia je z celosvetového pohľadu obrovský 
a  pri nulových nákladoch na palivo poskytuje až 
10  000-krát viac energie, ako sa je každoročne vo 
svete spotrebuje. Všetci obyvatelia Zeme ročne 
spotrebujú asi 8,5 x 1013 kWh komerčnej energie. 
Okrem toho tiež spotrebovávajú energiu, ktorá sa 
neobjavuje v  energetických štatistikách (najmä 
biomasa používaná v  rozvojových krajinách). Podľa 
niektorých expertov táto nekomerčná energia sa môže 
na celkovej spotrebe podieľať až jednou pätinou. Ale 
aj keby bol tento príspevok započítaný do spotreby 
energie, aj tak by celková spotreba predstavovala 
jednu sedem tisícinu energie dopadajúcej na Zem zo 
Slnka.

Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na úze-
mie Slovenska je asi 200-násobne väčšie, ako je 
súčasná spotreba primárnych energetických zdro-
jov u nás.10 v našich zemepisných podmienkach to 
znamená, že energia dopadajúca na plochu 1 m2 do-
sahuje hodnotu 1 000 až 1 250 kWh/rok (cca 5 GJ). 
Z  uvedenej intenzity žiarenia vyplýva, že teoreticky 
pri 100 % účinnosti využitia tejto energie by sme 
z plochy 3 x 3,3 metra mohli získať dostatok ener-
gie na pokrytie celoročnej spotreby tepla a  teplej 
vody pre priemernú domácnosť na Slovensku. Ba-
riéru pre takéto využitie nepredstavuje len nereali-
zovateľná 100 % účinnosť zariadenia, ale aj premen-
livosť intenzity žiarenia v  priebehu roka, nevhodná 
orientácia už existujúcich stavieb alebo obmedzená 
možnosť skladovania energie. v tomto prípade však 
možno uvažovať aj o „spolupráci” medzi jednotlivými 
objektmi v urbanistickej štruktúre, kde napríklad na 
veľkých plochách striech objektov sú inštalované PV 
zariadenia a svojím výkonom dotujú menšie objekty 
alebo objekty historickej hodnoty, na ktorých inšta-
lácia takýchto zariadení nie je vhodná alebo neefek-
tívna z hľadiska orientácie na svetové strany.

Výskum je založený na optimalizácii primárnych 
solárnych ziskov počas letného obdobia a ich násled-
ná maximalizácia počas zimy. Základnou premisou je 
teória žiarivého toku Фe [W] (vyjadruje výkon pre-
nášaný žiarením Фe= δQe /δt) a následnej ožiarenos-
ti telesa Ee [Wm-2] (udáva podiel žiarivého toku vy-
žiareného zdrojom na jednotku plochy Ee=δФe /δA). 
Predpokladáme, že rôzne telesá s rôznymi povrchmi, 
ktoré majú rovnakú pôdorysnú ožiarenú plochu vo 
zvolenom časovom období (konkrétna hodina), majú 
rovnaké primárne solárne zisky. v  súvislosti s určo-
vaním tepelných energetických ziskov od slnečného 
žiarenia napr. za zasklením je významná najmä pria-
ma zložka slnečného žiarenia, predovšetkým pri 
malých hodnotách jej uhla dopadu. Táto hypotéza 
však nepočíta s fyzikálnymi ani chemickými vlastnos-
ťami materiálov obvodových konštrukcií stavebných 
objektov, akými sú najmä priepustnosť, odrazivosť 
a pohltivosť. Tieto vplyvy na výslednú hodnotu pri-
márnych solárnych ziskov budú predmetom násled-
ného výskumu nadväzujúceho na získané poznatky.

Na základe predpokladu o  žiarivom toku bude 
cieľom defi novať optimálne hmotovo-priestorové 
riešenie objektov (solitérnych, ako aj začlenených 
v  existujúcej zástavbe) ako aj ich dispozičné rieše-
nie s  využitím termálneho zónovania. Pri zastava-
nom území sa bude brať ohľad aj na minimalizovanie 
miery zatienenia existujúcich objektov počas zvole-
ného časového intervalu – metóda tvarovania objek-
tov pracuje podobne ako slnečný obal zadefi novaný 
Ralphom Knowlesom. Tvar objektu z hľadiska opti-
malizácie tepelných ziskov bude výsledkom prieni-
ku hmôt s minimálnym ožiareným povrchom počas 

Simulácia preslnenia navrhovanej riadkovej 
štruktúry 21.2/21.10 – miera vzájomného 
tienenia a preslnenia verejných priestorov
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letného obdobia (cieľom je minimalizovanie ziskov – 
na horizontálnej ploche sa môže počítať s využitím 
aktívnych solárnych systémov) a  hmôt s  maximál-
nym ožiareným povrchom pre zvolené vykurovacie 
obdobia pre maximalizáciu pasívnych solárnych zis-
kov. Následne táto abstraktná hmota bude podro-
bená skúmaniu miery jej architektonického využitia 
a  následne optimalizovaná. Východiskom pre for-
movanie týchto „energetických” hmôt a  urbánnych 
štruktúr bude geometrický model vychádzajúci zo 
zdanlivého pohybu Slnka po oblohe a  uhlov dopa-
dajúceho slnečného žiarenia na povrch telesa počas 
jednotlivých ročných období, mesiacov a dní v roku 
a ich hodinových hodnôt. Jedným z cieľov práce je aj 
vytvorenie scriptu programom Grasshopper ako zá-
kladného manuálu pre formovanie architektonických 
hmôt a urbánnych štruktúr pre rôzne zvolené lokality 
a zvolenú mieru optimalizácie primárnych solárnych 
ziskov. 

Ako komparatívny činiteľ bude pravdepodobne 
zvolený pomer V/A – faktor tvaru ft (teda pomer 
objemu objektu k  povrchu jeho teplo výmenného 
obalu) s cieľom zhodnotiť získané výsledky a dosiah-
nuť relevantné porovnanie, napríklad vysokej hmoty 
a, naopak, nízkej hmoty, ktoré však majú rovnakú za-
stavanú plochu. Tento pomer, ako bolo dokázané už 
v predchádzajúcom parciálnom výskume publikova-
nom v časopise Eurostav 9/2011 – Mýtus faktora tva-
ru, nie je veľmi vhodným ukazovateľom, no je zakot-
vený aj v našej legislatíve a využíva sa pri výpočtoch 
energetickej bilancie stavieb. Analýza a vyhodnoco-
vanie štruktúr bude prebiehať aj na základe urbanis-
tickej ekonómie a jej základných parametrov, akými 
sú zastavaná plocha, obostavaný objem, v  našom 
prípade aj percentuálny pomer južne orientovaných 
a horizontálnych plôch vhodných pre fotovoltaiku.

Solárne urbánne štruktúry poskytujú veľký po-
tenciál na znižovanie uhlíkovej stopy na životné 
prostredie a  otvárajú nové estetické možnosti 
riešenia architektúry a  urbanizmu. Vývoj by mal 
smerovať k postupnej energetickej sebestačnosti ur-
bánnych celkov, kde Slnko a jeho energia sa stávajú 
základným energetickým zdrojom. Tento cieľ by mal 
nájsť podporu aj v legislatíve územného plánovania, 
ako napríklad určením maximálnych stavebných ob-
jemov, stanovením minimálneho využívania slnečnej 
energie vzhľadom na územnú/plošnú jednotku, de-
fi novaním miery využívania slnečného žiarenia vo 
verejných priestoroch (aktívne technológie a  využí-
vanie získanej energie napr. na verejné osvetlenie) 
a podobne. Všetky tieto opatrenia a ciele by v ko-
nečnom dôsledku mali mať za následok zníženie 
prevádzkových nákladov stavieb, urbánnych cel-
kov – teda aj zlepšenie prírodného a urbánneho 
prostredia, v ktorom žijeme.
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Špirálovité opakovanie dejín dostáva architektonické 
teórie o problematike bývania do situácie spred sto-
ročia. Tentoraz nestojíme na konci priemyselnej, ale 
informačnej revolúcie. 

Časové ohraničenie predmetu výskumu vychádza 
zo spoločenských zmien, ktoré mali zásadný vplyv na 
architektonické koncepty a tým aj na spôsob bývania 
a tvorby priestorov na bývanie. Je to industrializač-
ný proces, jeho vplyv na bývanie a sociálno-politic-
ké zmeny na prelome 19. a 20. storočia, ktoré v ar-
chitektúre podmienili nástup avantgárd a moderny. 
Tieto zmeny sa interpretujú v zásadných teoretických 
modeloch bývania. Ohraničením práce sú teda pre-
lomové obdobia zo spoločenského hľadiska, keď do-
chádza k zmenám architektonického myslenia.

Nová situácia na začiatku 20. storočia, ako aj ne-
skoršie vojnové zmeny vyústili do zrodu silného 
hnutia s  novým názorom na architektúru,   novými 
odpoveďami a riešeniami. Situácia v súčasnosti pre-
biehajúcej informačnej revolúcie podnecuje k zmene 
rozmýšľania o architektúre. Je tu čas formovania in-
formačnej moderny!

Bývanie ako problém, bývanie v toku času
„Připustíme-li, že k  tomu,abychom mohli úspěšně 
stavět, musíme vědet jak bydlet, nabízí se další otázka: 
Jaký spůsob bydlení odpovídá dnešnímu technickému 
věku? Otázka po spůsobu života platného pro naší 
dobu je neoddělitelná od otázky techniky.“ Karsten 
Harries1 

Masové rozšírenie počítačovej techniky v  súčas-
nosti prináša opätovnú zmenu 

časovo-priestorovej organizácie, príznačné je osla-
benie väzby na miesto a to v zmysle topografi ckom, 
ako aj kultúrnohistorickom. Takýto posun má, ako sa 
zdá, zásadný význam v otázke bývania.

So širokým využitím počítačov sa objavujú aj 
nové nástroje architektonického navrhovania. Je-
den dôsledok je nástup technológie ako prostriedku 
tvorby priestoru až po polohu spoluautorstva. Druhý 
dôsledok je rozšírenie reality o nový druh virtuálne-
ho priestoru. Práca bude sledovať aktuálne aplikácie 
problému digitality a virtuality v sfére bývania.

Pokúsime sa o  revíziu kľúčových architektonic-
kých teórií v  oblasti bývania vymedzených skúma-
ným obdobím. Za mernú jednotku (ako aj začiatočný 
bod z hľadiska časovej postupnosti v problematike) 
budeme brať náhľady Martina Heideggera, ktorý je 
uznávaným a v oblasti architektonickej teórie dodnes 
hojne citovaným autorom. Nasledovať budú nadvä-
zujúce interpretácie problému bývania s autorskými 

variantmi témy, analogické a kritické prístupy. Prvý 
tematický okruh počnúc Heideggerom sa týka histo-
rickej situácie vzniku a rozšírenia modernej architek-
túry. Preklenutím do súčasnosti bude problematika 
priestoru a  straty nadväznosti na miesto v  prácach 
Christiana Norberga-Schulza až po súčasné prís-
pevky Rema Koolhaasa, týkajúce sa už obdobia po-
čítačovej technológie a  jej vlastnej novovyvinutej 
problematiky.

Rešerš stavu poznania uzatvára text Parametricism 
as Style – Parametricist Manifesto Patrika Schuma-
chera. Tento manifest ustanovujúci parametrizmus 
ako nový architektonický štýl použijeme ako záchyt-
ný bod na vstup do problematiky digitálnej architek-
túry, ktorá je pre naše uvažovanie príliš komplexná. 
Práve šírka témy, ako aj jej ustavičný a  neukonče-
ný vývoj vytvorili potrebu presnejšieho vymedzenia 
do limitov manifestom defi novanej vetvy. Samotný 
manifest nehovorí o  probléme bývania, nás budú 
zaujímať jeho aplikácie, interpretácie a  kritiky. (Je 
zaujímavou zhodou, že začiatky hnutia modernej ar-
chitektúry, ako aj parametrickej architektúry – ohra-
ničujúcich náš výskum sa viažu k  neďalekej Viedni, 
mestu vzniku viacerých umeleckých avantgárd.)

Texty pojednávajúce o  procese „odhmotňovania“ 
architektúry budú potom predmetom výskumnej 
časti. Tento proces budeme sledovať vo viacerých ro-
vinách, naznačených teoretickými prácami. Jednou 
z nich je digitálna architektúra v  jej možných polo-
hách (realizačný proces, navrhovanie výlučne pre vir-
tuálny priestor), ďalšími potom proces prenosu časti 
obsahu a vzťahov umožňujúcich bývanie do priestoru 
digitality a virtuality.

Technický pokrok ovplyvňujúci spoločenské proce-
sy je hybným faktorom transformovania spôsobu bý-
vania. Tieto posuny sa následne stávajú predmetom 
teoretických interpretácií.

Otázka techniky sa stáva neoddeliteľnou od prob-
lému bývania (podľa K. Harries2)

Nové spôsoby navrhovania a nové vlastnosti obyt-
ných štruktúr budú meniť formy a  kvality bývania, 
paradoxne tento stav nebude mať zásadný vplyv na 
podstatu bývania v  polohe plnohodnotného bytia 
napĺňajúceho potreby identifi kácie.

(Je technický pokrok limitujúci vo vzťahu k býva-
niu? Akým spôsobom zmenil bývanie stroj a  akým 
ho mení prístroj? Akým spôsobom sa ľudské bývanie 
vyrovnáva s napätím vychádzajúcim z tohto vzťahu? 
Bude práve technika napĺňať časť potrieb umožňujú-
cich bývanie?)

Architektúra bývania 
a jej futuristické modely 
Bývanie a stroj – uvažovanie problematického vzťahu

Jaromír Krobot
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Vybrané teórie k problematike bývania. 
Stavať, bývať, myslieť
Zásadné novátorstvo moderny a aplikácia jej strikt-
ných princípov, ako aj nevyhnutná rozsiahla revita-
lizácia stavebného fondu zdecimovaného svetovými 
vojnami viedli k potrebe revízie problematiky býva-
nia, a  to nielen v  realizačnej, ale aj teoretickej po-
lohe. Tento tlak dal za vznik asi najzásadnejšej ese-
ji problematizujúcej otázku bývania – Stavať, bývať, 
myslieť (v orig. Bauen, Wohnen, Denken)3, prvýkrát 
prednesenej 5. augusta 1951 na sympóziu v  Darm-
stadte (Darmstädter Gespräch II) na tému Človek 
a priestor (Mensch und Raum). Hoci architektúra bý-
vania bola od čias priemyselnej revolúcie horúcou té-
mou – najskôr pre nevhodné podmienky, v akých sa 
uskutočňovalo bývanie širokých vrstiev pracujúcich, 
potom pre vojnou zničené vystavané prostredie – 
Heidegger sa vymedzuje voči tomuto uhlu pohľadu 
a hovorí, že problémom bývania nie je jeho technický 
stav, ale spôsob, akým človek bývanie uskutočňuje, 
respektíve strata tejto ľudskej schopnosti. v  (jemu) 
súčasných novopostavených obydliach je zabezpeče-
né útočisko, sú dobre navrhnuté, otvorené vzduchu, 
svetlu a slnku, ale to nevidí ako záruku, že v nich „na-
stáva bývanie“4.

Stavať (stavanie ako nevyhnutná 
podmienka bývania)
V Heideggerovom poňatí sa bývanie spája so stava-
ním. Stavanie (budovanie) má bývanie za svoj cieľ. 
Upozorňuje však, že nie každé stavanie automatic-
ky vedie k bývaniu. Vymedzuje budovy, ktoré nie sú 
určené na bývanie, ale súčasne ich radí do „domény 
nášho bývania“5, súboru fenoménov či prvkov, kto-
ré presahujú budovy a  nie sú limitované miestom 
bývania. Takáto budova človeka ubytúva a, naopak, 
on ich obýva, ale ešte nemôžeme hovoriť o  bývaní. 
Dvojznačne sa vyjadruje aj o vzťahu stavanie – býva-
nie: sú spojené ako ciele a prostriedky, ale uznáva, že 
uvažovanie o nich ako o dvoch rozličných aktivitách 
je správne. Bývanie nie je jediným cieľom stavania, 
ale každé bývanie už v sebe toto stavanie obsahuje. 
Podobne ambivalentné vzťahy sa v predmetnej eseji 
vyskytujú často a patria k autorskému jazyku tohto 
ontologicky založeného fi lozofa. 

Stavanie ako nevyhnutný predpoklad vzniku býva-
nia je prvý z fenoménov, ktorého vývoj v nasledujú-
cich teóriách budeme sledovať. Stavanie ako činnosť 
formujúca prostredie človeka má v tomto teoretickom 
systéme silnú spojitosť s nástrojmi, pomocou ktorých 
sa prostredie mení a zemou – miestom bývania. 

Hannah Arendtová, fi lozofka práce, na zhotovova-
ní dokonca stavia „ľudskosť“ človeka. Ako vysvetľu-
je český odborník na dielo Arendtovej, Jakub Novák, 
Arendtová stanovuje typológiu ľudských činností 
s troma kategóriami: práca, konanie (o ktoré sa tiež 
zaujíma – vo svojich sociologicko-politických štú-
diách) a vytváranie6. Takto zúžená práca má povahu 
nevyhnutnosti, je „… niečím mimo ľudským, pohá-
ňaná nutnosťou, ktorá je spoločná všetkému živé-
mu“.7 Ďalej sleduje kolobeh vecí vytvorených prácou 
– ide o predmety vytvorené pre následnú spotrebu, 
udržiavajúce kolobeh života. Predmet, zhotovený vy-
tváraním má potom práve odlišujúcu vlastnosť stá-
losti – je schopný niesť hodnotu a trvalosť a tým „… 
poskytnúť ľudskému životu pevný rámec a  pevné 
štruktúry. V tomto zmysle potom výroba konštituuje 
„svet“, ktorý je tu jednoducho uchopený práve ako 
trvalý a pevný rámec ľudského života, „do ktorého“ 
sa človek rodí a „z ktorého“ svojou smrťou odchádza. 
Svet je takto pre Arendtovú svetom vecí“.8 V Arendto-
vej diele sa však okrem vykladania sveta ako „zhotove-
ného sveta vecí“9 neskôr stretneme s konštituovaním 
sveta cez fenomenalitu, zjavnosť (javenie sa subjek-
tom), čo je odklon od heideggerovského chápania.

Chápať bývanie cez stavanie ako činnosť je v tom-
to systéme dôležité, lebo vychádza z Heiddegerovho 
uvažovania o  intencionalite, zakódovanej v nevedo-
mí. Táto „predpripravenosť“ ľudskej mysle funguje 
v súvislosti s intuitívnym používaním predmetov ako 
nástrojov, so zručnosťou. Primárnym aktom poznania 
v tomto systéme totiž nie je pozorovanie alebo pre-
mýšľanie, ale konanie. (V literatúre sa často uvádza 
príklad s kladivom: poznať kladivo nevyžaduje vedo-
mosti o jeho konštrukcii, podstate, spôsobe vyhoto-
venia, postačuje schopnosť použiť ho.)10 Toto vide-
nie je odlišné od fi lozofi ckých smerov, ktoré skúmajú 
podstatu vecí cez ich „javenie sa“.

Otázka jazyka (jazyk ako konštrukčný systém)
„Je to jazyk, ktorý nám hovorí o povahe vecí, za pred-
pokladu, že my uznávame vlastnú povahu jazyka.“ 11 
Pavlos Lefas k otázke jazyka poznamenáva: Heideg-
ger prikladá veľkú váhu jazyku, ktorý on nepokladá 
len za nástroj komunikácie medzi ľudskými bytosťa-
mi, ale hlavne za prostriedok prinášajúci zjavovanie 
vecí a odhaľujúci ich podstatu.12 

Jeho existencialistický prístup sa však stretáva aj 
s  kritikou. Theodor Adorno odmieta takúto prácu 
s  jazykom, priraďujúcu slovám nezvyčajné významy 
na základe sporných etymologických výkladov. Taký-
to postup, podľa Adorna, stavia čitateľa do polohy 

sledujúceho. Hovorí o zneužívaní jazyka, uvádza otáz-
ku žargónu (alebo aury podľa Waltera Benjamina), 
ktorý zahaľuje existencialistické myslenie a ktorého 
použitie podkopáva pôvodný obsah. Adorno upozor-
ňuje aj na prepojenie medzi jazykom a ideológiou.13

Eduard Führ vo svojej štúdii Introduction: On the 
perception of ‘Building – Dwelling – Thinking’ in ar-
chitecture uvádza protichodný názor Ulricha Con-
rada, ktorý text nazval „obhajobou humanizácie 
v  architektúre“14. Conrada zaujalo, že esej nehovo-
rí o  konštrukcii či technológii ako riešení problé-
mov, ale uvažuje o  stavaní a  bývaní, o  činnostiach 
ľudských bytostí a  ich existenciálnom určení. Kom-
pletný dokument z  darmstadtského sympózia Con-
rad vidí ako „dokument nádeje pre fi lantropickú 
architektúru“.15

Martin Heidegger uvádza problém bývania v  mi-
nulosti etymologickým výkladom slova buan, hor-
nonemeckého a staroanglického výrazu pre stavanie, 
ktoré znamená aj „bývať“. Buan má okrem stavania 
a bývania vzťah aj „Ich bin“, a teda k „bytiu“. Heideg-
ger potom tvrdí, že bývanie je základným termínom 
pre celú trojicu výrazov. 

Das Geviert, historické bývanie 
a bývanie s vierou 
Heidegger na príklade starej usadlosti v Schwarzwal-
de stanovuje vzťah bývania k „das Geviert“ (štvorica, 
vhodnejší je český pojem „součtveří“), štvorici neba, 
zeme, božského a  smrteľného a  potrebu ochrany 
týchto dimenzií pre naplnenie „bývania“. Usadlosť 
zhromažďuje prvky „součtveří“ a je svedectvom o pô-
vodnom, autentickom bývaní. Realizáciu bývania 
predstavuje cez opatrovanie (prírodného) a  výrobu 
artefaktov. Cez opatrovanie, výrobu a stavanie sa člo-
vek viaže k zemi, učí sa rešpektovať nebo, uvedomuje 
si svoju potrebu niečoho, o čo sa môže oprieť, pripúš-
ťa smrť nie ako vzdialený jav, ale ako súčasnú realitu. 

Z úvah o „součtveří“ otvorene vychádza Christian 
Norberg-Schulz – obhajuje fi guratívnu architektú-
ru ako tú, ktorá má ním stanovené tri kvality veci: 
prebúdza obraznosť, je konkrétna a  nesie význam. 
Tvrdí, že človek býva, pokiaľ prežíva svoju existenciu 
ako zmysluplnú. Táto skúsenosť zmyslu, významu je 
možná, ak architektúra umožňuje orientáciu a iden-
tifi káciu cez špecifi ckého „ducha miesta“. Ďalej roz-
lišuje štyri formy bývania: prírodné, kolektívne, ve-
rejné a súkromné, ktoré sú navzájom prepojené. Títo 
autori spájajú bývanie s tradíciou, istotou a harmó-
niou a k modernému bývaniu sa stavajú kriticky. 
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Nástroj, stroj, prístroj
Technický pokrok sa môže podľa Heideggerových 
princípov zdať prekážkou bývaniu. Hlbšia analýza 
však ukazuje možnú cestu. Veľkú pozornosť venuje 
nástroju ako priamemu spojivu s  obrovskou  náma-
hou potrebnou k stavaniu. Súčasne však zdôrazňuje 
aj silu vzťahu človeka k nástroju a jeho pevnú dôveru 
v nástroj. Nástroj je jeden z artefaktov, ktoré umož-
ňujú meniť prostredie človeka. Príchod industriali-
zácie však odsúva človeka od nástroja ako od veci, 
ktorú predtým videl ako oporu svojej existencie. Pro-
dukt tak už nie je výsledkom jednoduchého prežitého 
vzťahu človeka tvorcu a nástroja, ale postupom času 
čoraz komplexnejšej série vzájomne spojených pro-
cesov. Tento posun opisuje ako „narastajúcu defor-
máciu ľudskej podstaty, ktorá sa uskutočňuje adap-
tovaním človeka stroju.“16 Pavlos Lefas uvádza ďalšií 
náhľad: podľa podobne uvažujúceho André Leroi–
Gourhama v  knihe Gesture and Speech (MIT Press, 
Mass. 1993) použitie nástrojov označuje druhý stu-
peň v dlhom a kontinuálnom vývoji ľudskej schop-
nosti ovládnuť svoje prostredie, ktorý začína holými 
rukami a  končí stlačením tlačidla.17 Sledovanie po-
sunu od nástroja k prístroju nás neskôr privedie až 
k momentu, keď sa „nástrojom“ stane počítač. Spo-
jenie s počítačom ako pracovným nástrojom sa preto 
paradoxne v  istom zmysle môže stať predpokladom 
pre „bývanie“ v Heideggerovom poňatí. 

Stroj je výrobný prostriedok. V poňatí architektú-
ry „vyrába“ priestory a  hmoty. V  súčasnosti je však 
znateľný posun od opracúvania hmatateľného k ne-
hmatateľnému. Súčasné stroje – prístroje – stavajú 
z obrazov a informácií. Táto práca sa začína zmenou, 
ktorú spôsobili v  architektonickom myslení stroje 
a  bude smerovať k  opisom zmien, ktoré spôsobujú 
prístroje – súčasný, vyspelý druh strojov.

Nástrojom k zemi
Je tu ešte jeden fenomén, vo svetle ktorého je ná-
stroj „spojivom“ – a  ktorý ešte umocňuje dôležitosť 
jeho postavenia. Je to zem. Blízkosť zeme sa vo feno-
menologickom prístupe k bývaniu pokladá za jeden 
z  určujúcich prvkov, ale ako pri ostatných sledova-
ných javoch aj tu dochádza k posunom a reinterpre-
táciám. Tri rozdielne spôsoby radikálnej zmeny vzťa-
hu bývania k zemi môžeme sledovať v utopistických 
víziách. Prvá je „vzdialenie“ od zeme v Le Corbusie-
rovom Žiariacom meste alebo Meste pre 3  milió-
ny obyvateľov18 – návrhom doskovitých a bodových 
výškových obytných štruktúr. Dve ďalšie krajné polo-
hy vzťahu k zemi uvádza Pavlos Lefas19: hnutie záh-
radných miest, vzývajúce bývanie úzko spojené so 
zemou a  prírodnom a  Ron Herron a  jeho kráčajúce 
mesto totálne oslobodené od zeme i  konkrétneho 
miesta na druhej strane. Sám Heidegger zaznamená-
va v otázke zeme posun. Zatiaľ čo v staršej knihe The 
Origin of the work of art20 (napísanej pred vojnou) 
hovorí o  zemi ešte ako o  pôvodnom srdci všetkých 
bytostí: príroda vyžaruje to, na čom človek zakladá 
svoje bývanie. Zem však pre neho nie je masa hmo-
ty ani astronomický pojem – planéta. Zem vidí ako 
to, z čoho všetko vzchádza, ako to, čo ochraňuje, ako 
materskú krajinu. Zem je schránkou všetkých súcien, 
pravdivosti a významov. V Stavať, bývať, myslieť zem 
je už redukovaná na jeden z prvkov súštvoria – akejsi 
prírodno-spirituálnej základne bývania a bytia. V po-
vojnovom Básnicky bydlí člověk21 už bývanie vzťahuje 
skôr k premýšľaniu ako na stavaní v polohe opatro-
vania (prírodného) a konštruovaní – činnostiam, kto-
ré bývanie organicky viažu k zemi: spojivom prírody, 
miesta a stavania. Práve traumatizujúci zážitok vojny 
vytrháva človeka zo zeme, necháva ho čeliť len svo-
jej smrteľnosti, pod nebom a voči božskému. Tragic-
ké pohyby národov v obrovskom konfl ikte premenili 
zem zo základu všetkého na všeobecnejšie miesto pre 
stavanie.22

Moderna (moderná architektúra 
a problém bývania)
V roku 1923 defi noval Le Corbusier dom ako stroj na 
bývanie.23 Jasne poňatý manifest predstavoval dom 
ako spojenie konštrukcie – demonštrujúcej ľudskú 
vynachádzavosť a architektúry ktorú predstavuje ako 
ďalší krok, ktorý posúva ľudí do priestoru umenia. 
Dom má triezvo napĺňať praktický zámer. Le Corbu-
sier požaduje očistenie bývania od zväzujúcich his-
torických kritérií. Odmieta kult domu, pretrvávajúci 
storočia. Obývanie domu, postaveného starým spô-
sobom porovnáva so vzývaním náboženského kultu 
bez ozajstnej viery. Takýto dom má, podľa neho, za-
padnúť prachom. Corbusier dom v istých významoch 
redukuje, čo však antropocentricky založený myslite-
lia s obavami odmietajú.

Gundam robot Tokyo statue 

Zdroj obrázka: http://www.wired.com/images_blogs/ga
dgetlab/2009/07/3623630477_4c63af54f9_b.jpg
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Heidegger sa obáva príchodu univerzálneho štýlu, 
vidí v ňom stratu väzby človeka na nástroj a prostred-
níctvom neho na zem: „Dom nemal iba byť strojom 
– mal tak byť videný aj verejnosťou. Podľa Heidegge-
ra, nádej ktorá spájala človeka s nástrojmi a vecami, 
pocit, že im môže dôverovať pri stavaní svojho sveta, 
teda pocit, že môže použiť svoj dom na vybudovanie 
svojho bývania, mal teraz ustúpiť chladnému dosaho-
vaniu efektivity strojového bývania.“24 

Iný náhľad na kritiku moderného bývania prináša 
Bruno Taut25, ľavicový architekt, ktorého doménou 
bolo sociálne bývanie. Upozorňuje na stav, keď sa 
architektúra stavia do polohy, že svojmu užívateľo-
vi diktuje spôsob života, ktorý – ako sa ukazuje – je 
vzdialený jeho mentalite. Nechce, aby sa architektú-
ra po ďalšíkrát stala fyzickou reprezentáciou ideálne-
ho usporiadania svet. Jeho prístup kladie väčší dôraz 
na reálneho, nie ideálneho človeka. Moderná archi-
tektúra v jeho videní rezignovala na človeka ako by-
tosť ukotvenú v histórii zamedzujúc akékoľvek väzby 
k svojim obyvateľom. Bývanie je kontinuálny proces, 
viazaný na prostredie a pre fenomenologický prístup 
je dôležité práve kritérium integrácie človeka v jeho 
okolí. Preto je samozrejmé, že nie je kompatibilný 
s modernou, ktorá v dobrej viere prináša isté preruše-
nie v historických, kultúrnych aj lokálnych väzbách.

Výstupy spomínaných teoretikov však boli neskôr 
takisto podrobené kritickému pohľadu – Hilde Hey-
nenová26 píše o spomínaných autoroch ako o jedno-
stranných kritikoch modernosti. Ich prístup označuje 
za nostalgický a  riešenie vidí v  dialektickej debate, 
ktorá uznáva konfl ikty a  viacznačnosť, ktoré sú pre 
modernosť príznačné.

Heynenová sa zaoberá pojmom modernosti a pri-
raďuje mu tri roviny významov. Prvým je „prítomný“ 
– súčasný ako protiklad k minulému. V tomto zmysle 
sa výraz používa už v  stredoveku. Druhý význam je 
„nový“ v protiklade k tomu, čo nazývame staré. Ozna-
čuje dobu, ktorá je prítomná, vnímateľná ako určité 
obdobie s typickými črtami a odlišná od doby pred-
chádzajúcej. Takýto význam začal prevažovať v  17. 
storočí. Tretí význam sa objavuje v 19. storočí a viaže 
sa na „chvíľkovosť“ a prechodnosť. „Modernosť dáva 
prítomnosti zvláštnu kvalitu, ktorá ju odlišuje od 
minulosti a  poukazuje k  budúcnosti.“ Hovorí o  nej 
ako o rozchode s minulosťou, o konfl ikte s tradíciou. 
Na rozdiel od kritického postoja zástancov Heideg-
gerovho chápania bývania však obhajuje modernosť 
ako príležitosť k pokroku, k rozvoju. Heynenová uvá-
dza citát Marshalla Bermana: „Byť moderný znamená 
ocitnúť sa v prostrediach, ktoré nám sľubujú dobro-
družstvo, silu, radosť, rast, transformáciu nás a sveta 
– a zároveň ktoré hrozia zničením všetkého, čo máme, 
všetkého, čo poznáme, všetkého, čo sme.“27 A s tým-
to názorom sa ešte stretneme. Heynenová si súčas-
ne všíma zaujímavý fenomén rodovosti domova. 

Oddelenie práce a bývania procesom industrializácie 
spôsobilo vznik ženskej kategórie domova prezento-
vaného láskou a starostlivosťou. Digifi l (ako sa sám 
označuje) William Mitchell28, ale v dnešnej situácii 
už hovorí o opätovnom nástupe starého modelu do-
mova, ktorý je súčasne pracoviskom. V jeho technop-
timistickom videní to budú práve (zosieťované) počí-
tače, ktoré to umožnia.

Orientácia, identifi kácia alebo 
fenomenologický náhľad
Prostredie je kľúčové pre Christiana Norberga-Schul-
za: v  sérii svojich teoretických prác stavia architek-
túru do polohy prostriedku, ktorý človeku poskytu-
je „existenciálnu oporu“29. Jeho výskum sa sústredí 
na psychologické účinky architektúry viac než na jej 
funkcionalitu, ktorú však uznáva za súčasť celkového 
systému. Pre komplexnosť pôsobenia architektúry 
mu však nestačí jej samotný stavebný prejav – pome-
núva potrebu postihnutia jej prostredia, ktoré prepo-
žičiava architektúre charakter a až takéto spojenie sa 
podľa Schulza môže stať oporou pre ľudskú existen-
ciu. „Existenciálny priestor“ delí na „priestor“ a „cha-
rakter“, dva navzájom sa doplňujúce termíny, ktoré 
naplnia jeho výskumom stanovené potreby „orientá-
cie a identifi kácie“. 

„Existenciálna opora“ a  „bývanie“ sú synonymá 
a bývanie – v existenciálnom zmysle – je účelom ar-
chitektúry. Človek býva, pokiaľ sa môže orientovať vo 
svojom prostredí a  identifi kovať sa s  ním, či krátko 
povedané, ak zakúša svoje prostredie ako významu-
plné.“30 Schulz poznamenáva, že miesto, kde sa býva-
nie (pod ochranou architektúry) odohráva, musí byť 
„miestom“ v pravom zmysle slova, to jest, musí mať 
charakter. Tieto úvahy evidentne vychádzajú z  He-
ideggerovej analýzy miesta. Heidegger stanovuje 
pomerne zložitý systém priestoru, medzipriestorov 
a  miest, kompatibilný so Schulzovým uvažovaním. 
Priestory v jeho poňatí získavajú bytnosť od miest.

Ku kritike moderny Schulz pristupuje práve feno-
ménom miesta: moderna opomína miesto ako kon-
krétne „tu“, ktoré má svoju jedinečnú identitu. Od-
mieta akúkoľvek redukciu vlastností miesta, lebo 
tým stráca svoj charakter, splošťuje sa. Uvádza citát 
M. M. Webbera z knihy Explorations into urban struc-
ture (Philadelphia, University of Pennsylvania Press 
1964) „Moderný človek dlho naozaj veril, že ho veda, 
technika oslobodila od priamej závislosti od miesta.“

K bývaniu okrem fenoménov priestoru a charakte-
ru stavia aj pojem uzavretosti, pri ktorom takisto ba-
dateľne vychádza z Heideggerových teórií. Heidegger 
umiestňuje bývanie na „zem“ a súčasne „pod nebo“, 
priestor medzi nimi nazýva svetom, ktorý obývajú 
„smrteľníci“. Tieto pojmy tvoria u Schulza prírod-
nú krajinu. Až stavebné diela približujú človeku zem 
ako obývanú krajinu a prinášajú kategóriu blízkosti 

pod otvorenosť prírodného priestoru. „Sídla sa orga-
nicky viažu k  svojmu prostrediu, slúžia ako ohniská, 
v ktorých je charakter prostredia zahustený a „vysvet-
lený“ 31. Základná vlastnosť človekom vytvorených 
miest je koncentrácia a uzavretosť. Tá im umožňuje 
v sebe „zhromažďovať“.

Otvorenosť, strata miesta
Schulz konštruuje charakter svojho „miesta“ z prírod-
ného a umelého (prírodné prostredie a sídlo), zeme 
a neba (horizontála a vertikála) a prvýkrát z vonkajš-
ka a vnútrajška. Tento vzťah, ako aj pojem uzavretosti 
možno sledovať aj v ďalšom vývoji problému býva-
nia. Ako pri mnohých ďalších fenoménoch bývania, 
ktoré sa zdali byť nepohnuteľné bez jeho vlastného 
zániku, aj tu došlo k posunu. Na konci svojej knihy 
Genius loci pri opise súčasného stavu (osemdesiate 
roky 20. storočia) Schultz hovorí už o strate miesta: 
nové sídla sa už nevyznačujú uzavretosťou a husto-
tou. Opisuje budovy voľne umiestnené v krajine bez 
ulíc, námestí a uzlov. Stiera sa hranica medzi sídlom 
a  krajinným pozadím a,  naopak, prírodná krajina je 
extenzívne a  nespojito kontaminovaná produktmi 
ľudského stavania. Otvorenosť a rozptýlenosť sa ne-
môže zhromažďovať – a podstata sídla (a veci) vo vi-
dení fenomenológie je zhromažďovanie.

V podstate tu opísal problém suburbie – neuspo-
riadaného mestského priestoru rozpadnutého do 
krajiny. Tento fenomén kulminujúci v  našom dneš-
nom bývaní opisuje Aaron Betsky v  eseji Sprawl: 
„Žijeme v prostředí, které je obtížné nejen defi novat, 
ale dokonce i spatřit. Potřebujeme architekturu, aby-
chFom s v něm zabydleli, aby nám pomohla se v něm 
vyznat. Potřebujeme architekturu, abychom mohli bu-
dovat svou lidskost ve světe sprawlu.“32

Inú perspektívu vidíme v  diele slovenského fi lo-
zofa Miroslava Marcelliho Filozofi  v meste33, v kapi-
tole s príznačným názvom Mesto sa stáva krajinou. 
Na príklade esejí Waltera Benjamina – „… fi lozofa 
modernej urbánnej existencie človeka“ (z knihy Pa-
ríž, hlavné mesto 20. storočia) vysvetľuje rozpad ur-
bánnej štruktúry do krajiny, vidieka. Formátom, na 
ktorom možno zmenu vnímať, je umelecká percep-
cia mestskej panorámy či záujem o  ňu. Panorámy 
sa v druhej polovici až koncom 19. storočia stávajú 
predmetom umeleckého zobrazovania – predmetom 
„dokonalej prírodnej ponášky“34, a to najskôr v ma-
liarstve, neskôr vo fotografi i. Záujem umenia prechá-
dzajúceho do technickej sféry (fotografi e) vysvetľuje 
životným pocitom obyvateľa mesta, pocitom pre-
vahy nad vidiekom a  chuťou zapojiť vidiek, krajinu 
do mesta: „… mesto, rozširujúce sa do panorám, sa 
pomaly, ale isto stáva prostredím, ktoré chce svoju 
niekdajšiu negáciu, vidiek a  krajinu reprodukovať 
v  sebe samom“. Krajina potom stráca svoju polohu 
„vonkajšieho“, stáva sa súčasťou mestskej (vizuálnej) 
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spleti. Benjamin hovorí o fotografi i, kde sa tento po-
sun odohráva ako o spojení techniky a umenia, kto-
ré plodí (vizuálnu) reprodukciu – tu v  polohe, kde 
reprodukcia splýva s  ničením. Marcelli ďalej rozví-
ja túto úvahu v obraze mesta, ktoré sa rozpínaním, 
uvoľňovaním či rozpúšťaním v krajine blíži k svojmu 
zániku.35

Schulz vzťahuje problém k  modernistickej kon-
cepcii plynúceho priestoru, tvrdiac, že ten prešiel 
z  architektúry dom do tvorby mesta.36 Koncepcia 
„uvoľnenia pôdorysu v  priestore“37 sa objavuje už 
v Raumplane Adolfa Loosa a neskôr ju autorsky re-
interpretujú ďalší matadori modernizmu. V  tých-
to intenciách, v  merítku domu, uvažuje aj Walter 
Benjamin v Passagenwerk:38 Dom je v jeho poníma-
ní schránkou, ktorá v 20. storočí dostala vlastnosti 
transparentnosti a poréznosti, ktorá obmedzila inti-
mitu a ochrannú schopnosť interiéru. 

Prvkom steny ako fenoménu sa zaoberá oceňova-
ný český fi lozof Petr Rezek (laureát Ceny Toma Stop-
parda39). V eseji Bunkr vystaval koncepciu steny ako 
hranice, ktorá „niečo uchováva“40, kategorizujúc pod-
ľa spôsobu vzniku takéhoto ochranného rozhrania. 
Rezek rozlišuje medzi múrom (obsahujúcim objem 
a najmä umožňujúcim vstup) a stenou – hraničnou 
plochou, ktorá môže byť plochou plného odliatku. 
V našom prípade by teda bolo v jeho slovách správne 
hovoriť o múroch (zeď). 

Benjamin v súvislosti so spriehľadnením či sprie-
stupnením steny určujúcej hranicu hovorí o  kon-
ci bývania v starom zmysle slova. Ale neodsudzuje, 
len poznamenáva, že ľudia nedostali dostatok času 
sa na túto zmenu adaptovať a vystavení šoku zvolili 
cestu necitlivých prestavieb. Ale takisto si všíma, že 
napokon si na tento posun, ako vidíme v súčasnos-
ti, museli zvyknúť. Podobne Betsky tvrdí, že to budú 
musieť byť ľudia, ktorí zmenia svoj postoj k rozpad-
nutému priestoru suburbie – sprawlu, lebo neprináša 
len negatíva a napokon iná alternatíva nie je.

Ne-miesto
Iný druh uvoľnenia identity predstavujú ne-mies-
ta antropologistu Marca Augého, ktorý sa im venu-
je vo viacerých knihách. Ne-miesta sú reálne mies-
ta, miesta tranzitu alebo miesta stavané pre jednu 
funkciu bez ambície napĺňať iné funkcie. Tak ozna-
čuje letištné haly, nákupné centrá, ale aj ulicu pokry-
tú nánosom vizuálneho odpadu, ktorá ľuďom slúži 
len na rýchly presun. Ich výhradným účelom je tran-
sport a konzumácia. Tieto miesta „… neumožňujú ľu-
ďom identifi káciu, nekomunikujú zrozumiteľné význa-
my a neprezentujú medziľudské vzťahy“.41 Ne-miesta 
tvoria súčasnými ľuďmi tvorený svet, sú produktom 
supermodernity – stavu s  prebytkom priestorov 
a informácií.

Augé verí vo vzťah miesta a sociálnej štruktúry, ale 
vôbec nie v zmysle, ako ho vidia Heidegger a Schulz. 
Tvrdí, že miestom sa môže stať akýkoľvek priestor, 
miesto totiž nepovažuje za zmyslový pojem.42 Od-
mieta prikladať ne-miestu negatívne konotácie, lebo 
každé ne-miesto má potenciál byť pre iného človeka 
miesto – ako príklad uvádza letiskovú halu z pohľa-
du pasanta a z pohľadu človeka, ktorý priestor zaží-
va denne ako pracujúci so sieťou sociálnych vzťahov. 
Miesto umožňuje vzťahovú a  historickú orientáciu, 
ale časový posun vlastne každému ne-miestu tie-
to vlastnosti (vo vnímaní istej sociálnej skupiny) 
priradí.

V druhom bode jeho obhajoby ne-miesta viní zás-
tancov miesta z  nostalgie, ktorá vzniká, keďže sa 
v nich odohrávajú sociálne vzťahy. Ne-miesta sú, na-
opak, plné cudzincov, čo však Augé vníma ako pries-
tor pre dobrodružstvo. Miesto, ktoré ešte nič nesym-
bolizuje, je miesto, kde sa objavuje záhadnosť.

Rem Koolhaas navrhuje priamo vytvárať mies-
ta bez charakteru. Kapitolu venovanú „všeobecným 
mestám“43 (generic city, generic aj rodový, druhový, 
to jest v  istom zmysle základný) uvádza sériou roz-
mazaných fotografi í mestského prostredia. Spoje-
nie miesta s charakterom je pritom pre Heideggera 
a  Schulza kľúčové. Koolhaas však tvrdí, že dnešné 
mestá sú ako letiská – všetky rovnaké – a  čo treba 
urobiť, je teoretizovať túto zmenu. Zbiehanie vlast-
ností a rozpíjanie rozdielov sa väčšinou vníma nega-
tívne – ako strata identity. Koolhaas však tvrdí, že 
tento proces, v miere, v akej sa dnes deje, musí niečo 
znamenať a pýta sa: „Čo ak sa prizeráme globálnemu 
hnutiu oslobodenia: Preč s  charakterom? Čo ostane 
potom, čo zvlečieme všetku identitu? Podstata? (The 
Generic?)“44

Koolhaas kritizuje geometrickosť identity, a preto 
navrhuje identitu a  miesto rozpojiť a  obohatiť na-
vrhovaný priestor novými kvalitami hustoty, príbuz-
nosti, napätia, sprostredkovania, fi ltrovania a  roz-
mazávania, ktoré nie sú lokálne špecifi cké. „Generic 
city je to, čo ostáva potom, čo veľké časti urbánneho 
života prešli do kyberpriestoru.“45 Vzťahom pasanta 
a  miesta – ulice/bulváru sa zaoberá Marcelli pros-
tredníctvom Benjaminovho fl eneura46 (tulák, človek 
putujúci bez cieľa) v parížskych pasážach. Dramatic-
ký prerod centra Paríža, vyvolaný sociálnymi pohyb-
mi v polovici 19. storočia vytvára nový druh priestoru 
– pasáž – široký, živý a obchodujúci bulvár, ktorého 
genofondom je pohyb, cirkulácia. Odvážnym krokom, 
ktorý priniesol takúto zmenu, bola rozsiahla demo-
lácia goticky ponurých centrálnych mestských blo-
kov s  cieľom vystavať utopickú radiálnu štruktúru 
mestských tried alebo pasáží, ako ich nazýva Benja-
min. Ich účel bol okrem estetického a hygienického 
aj sociálny – umožňovali vojenskú kontrolu priesto-
ru z uzlov križovatiek. Nový priestor vytvára nového 
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obyvateľa. Vlastnosť priestoru je agentom tvorcom 
aj režisérom. „Je to usporiadanie, ktoré predpisuje 
miesta, usmerňuje pohyby, zviditeľňuje a stabilizuje 
rang, otvára sa a uzatvára. Akoby sama scéna vstupo-
vala do príbehu a určovala, čo sa v ňom môže stať, čo 
je prípustné a čo je vylúčene, kto je vpustený a kto je 
vylúčený.“ Proces obývania to teda prebehol naopak 
ako v prípade Augého transportných uliciach, sociali-
zovaných až realizáciou každodenného života v nich. 
Rozdielom sa zdá byť množstvo a  kvalita podnetov 
prostredia.

Miesto bez miesta
„Druhá línia je určená zrodom virtuálnej kultúry 
umiestnenej mimo fyzického sveta a  jej požiadavka-
mi navrhovania virtuálnych prostredí. Architektúra 
v  tomto prípade opúšťa niekoľkotisícročnú tradíciu 
opracovávania hmoty.“47 Ďalším kvalitatívnym posu-
nom od ne-miest sú miesta bez miesta – miesta vo 
virtuálnom priestore. Virtuálny priestor sám osebe 
nie je novinkou, súčasné sú len niektoré jeho podo-
by, spojené s virtualitou počítačového sveta. Svet in-
formácií a obrazov je svet súčasnosti. Je to nehmot-
ný svet a nás bude zaujímať, akým spôsobom a či je 
v ňom možné bývanie. Karsten Harries48 poeticky ho-
vorí o novom úplne mobilnom domove, ideálne ne-
zviazanom ani gravitáciou. 

V  roku 2008 Patrik Schumacher publikoval text 
Parametricism as Style  –  Parametricist Manifesto49, 
ktorým stanovuje architektúre nový smer. Je to sú-
bor metodických pravidiel (samozrejme, s expresivi-
tou manifestu) pre tvorbu v priestore, ktorý už nie je 
geometrický, ale tekutý. Táto esej bude v našom vý-
skume bránou digitálnej architektúry.

Záver 
V prieskume problematiky bývania sme sa dostali do 
bodu, kde bývanie opúšťa vystavaný svet a viacerými 
spôsobmi sa presúva do sveta virtuálneho. Pomeno-
vanie premís bývania ako spôsobu ľudskej existencie 
v reálnom svete by nám mohlo dať možnosť nahliad-
nuť do priestoru virtuality a nájsť styčné a trecie plo-
chy ľudského bývania v obidvoch týchto sférach. 

Aaron Betsky hovorí o  priestorovo-kvalitatív-
nom rozpade miest, ale hovorí, že bývaniu to nepre-
káža. Marc Augé hovorí, že žijeme v ne-miestach, ale 
nie je to problém. Adorno hovorí, že dom je minulos-
ťou a Hilde Heynenová hovorí, že to nie je problém.50

Nezdá sa teda, že sa blížime ku koncu bývania. 
Váha fenoménov umožňujúcich bývanie v zmysle He-
ideggera či Schulza sa len prenáša do iných fenomé-
nov, prípadne prebieha ich transformácia. Zdá sa, že 
bude zaujímavé tieto procesy sledovať.
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Doména crafts.sk je od 18. marca 2011 obsadená. Žije 
projektom študentov Ústavu dizajnu FA STU v spo-
lupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bra-
tislave. Tento projekt sa stal praktickou časťou vý-
skumu dizertačnej práce v  odbore Dizajn s  názvom 
„Remeslo pre 21. storočie“. Hľadanie úlohy remesiel 
v 21. storočí ponúka na jednej strane nové možnosti 
kombinácie tradičných postupov a  súčasných tech-
nológií, na strane druhej možnosť priniesť nový po-
hľad na dizajn ako na kolektívnu disciplínu, kde vý-
znam autorstva nie je na prvom mieste, a dizajn sa 
stáva sa spoločensky zdieľanou hodnotou, všeobecne 
prístupnou, otvorenou participácii. 

Na objasnenie úlohy pojmu „remesla“ v tomto pro-
jekte je dôležité zdôrazniť, že jedným z jeho cieľov je 
vytvorenie alternatívneho metodologického modelu 
práce/štúdia dizajnéra, ktorý bude inšpirovaný fi lo-
zofi ckým odkazom a hodnotami ľudovej remeselnej 
výroby, ako aj súčasnými tendenciami (nielen) v te-
órii dizajnu, ako sú roztrúsená tímová práca a otvore-
ný proces navrhovania v zmysle zdieľanie informácií 
a podnetov. Cieľom tohto textu je načrtnúť teoretic-
ký základ a kľúčové názorové smery, z ktorých experi-
mentálna časť projektu vychádza.

Remeslo – príliš široký pojem?
V slovenskom výkladovom slovníku (Krátky slov-
ník slovenského jazyka z roku 1988) pod pojmom 
remeslo nájdeme túto defi níciu: „činnosť pri výro-
be predmetov dennej potreby pomocou ručných ale-
bo jednoduchých nástrojov“. Podľa anglických slov-
níkov remeslo je „práca alebo aktivita vyžadujúca 

si zručnosť napríklad vo vzťahu k  výrobe objektov“ 
(Cambridge International Dictionary of English), „ak-
tivita zahŕňajúca zručnosť vo výrobe vecí vlastnými 
rukami“ (Oxford dictionary) alebo „tradičná schopnosť 
výroby vecí rukami“ (Macmillan English Dictionary). 
v troch rôznych anglických slovníkoch defi nícia poj-
mu „craft“ obsahuje mimoriadny rešpekt k  tomuto 
pojmu – vo výraze výraz „skill“ – schopnosť, alebo 
„tradition“ – tradícia. 

Pozrime sa však do odbornej literatúry a pokúsme 
sa nájsť korene pojmu remeslo (nielen samotná re-
meselná výroba, ale aj jej produkty) – ktorý prichá-
dza v  spoločnosti navzájom sa prelínajúcich termí-
nov: ľudové remeslo, výtvarný prejav ľudu, ľudové 
umenie, kultúrna tradícia a výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný folklorizmus. v krátkosti sa pokúsme 
o ich porovnanie. Pojem ľudové remeslo Mešša1 de-
fi nuje ako výrobu, na ktorú nepotrebujeme špeciál-
nu prípravu ani čas na zvládnutie súboru špeciálnych 
zručností. Ľudové remeslo vidí ako súbor stereotypov 
predstavujúcich sa v rituáloch viazaných na zaniknu-
té výrobné postupy a nástroje, ktoré nemajú priamu 
a bezprostrednú nadväznosť na súčasnosť. Typ reme-
selnej produkcie obsiahnutej v tomto pojme je etnic-
ký a „ľudový“ v zmysle prenosu kultúrnej informácie. 

Čo sa týka rozlišovania pojmu „ľudový“ (nevieme 
identifi kovať pôvod, autora) a „neľudový“ (poznáme 
konkrétny pôvod a autora, obsah tradície je odovzda-
ný tech, formou komunikácie), Mešša považuje toto 
rozdelenie za zbytočné, lebo hoci pôvod ľudových fo-
riem nepoznáme, každá z nich má svoj pôvod v indi-
viduálnom počiatku. Za podstatnú považuje funkciu 
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a vnímanie daného javu/predmetu/nástroja v danom 
spoločenstve.

Pojem ľudové umenie je značne široký, neohra-
ničený pojem, zahŕňajúci hudobný, tanečný, iný pre-
jav. Pojem výtvarný prejav ľudu Mešša považuje za 
alternatívu pojmu ľudové umenie, keďže predmety 
používané v  ľudovom prostredí nemusia byť ume-
ním, ale takisto nie vždy musia byť ľudové v  náro-
dopisnom zmysle (prejavy neľudového pôvodu, ktoré 
zľudoveli). Výtvarný prejav ľudu potom defi nuje ako 
bezprostredný, spontánny a nesprostredkovaný pre-
jav estetického cítenia a výtvarných daností jednot-
livca, zhmotnený do konkrétneho predmetu.

Čiastočne protirečiac tomuto názoru v zákone SNR 
č. 4/19582 sa stretneme s pojmom ľudová umelecká 
výroba, defi novaným ako „Zhotovovanie úžitkových 
umeleckých predmetov, prevažne z prírodného mate-
riálu, pracovníkmi, ktorí pri svojej tvorivej práci po-
kračujú v  ľudovej umeleckej tradícii a  uplatňujú pri 
nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti.“ s  po-
dobným pojmom sa stretneme aj v staršej literatúre 
– Michalides3 používa pojem ľudovo umelecká vý-
roba, ktorý týmto pojmom označuje domácu výrobu 
(pôvodne určená pre základné potreby dediny), ktorá 
sa v  druhej polovici 19. storočia na Slovensku pre-
transformovala na výrobu cielene robenú pre odbyt 
v  meste, sídelne a  spoločensky odlišnom prostredí, 
so zvýšenou pozornosťou na dekoratívnu úpravu. 

Ďalší často používaný pojem, ktorý často spre-
vádza prácu súčasných výrobcov ľudových arte-
faktov, je umelecko-remeselná činnosť. v  záko-
ne SNR č. 4/19584 nájdeme v 3. časti, § 7, defi níciu 

umelecko-remeselnej činnosti ako „rukodielne zhoto-
vovanie umeleckých diel výtvarného, dekoratívneho 
a stavebného umenia pracovníkmi, ktorí túto činnosť 
robia ako svoje povolanie na základe klasických me-
tód majstrovskými technikami bezprostredne alebo 
podľa návrhov“.

Za opak výtvarného prejavu ľudu považujeme všet-
ky tri druhy folklorizmu (Výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný), keďže ide o novú, vedomú interpre-
táciu výtvarnej tradície, ktorá využíva fakty – prácu 
etnografov a historikov, preberá formálne znaky a vý-
tvarno-estetické kvality na pozadí výtvarného preja-
vu ľudu. Inštitucionalizovaný folklorizmus pramení 
zo záujmu o ľudovú kultúru ako o prameň národnej 
identity. Cieľom je zaistiť kontinuitu výroby tradič-
ných predmetov v pôvodnej podobe. Obdobou je ko-
merčný folklorizmus, ktorého produktom sú suveníry 
a  spomienkové predmety s  hlavnou (novou, ume-
lo vzniknutou) funkciou reprezentovať prostredie, 
z ktorého pochádzajú. 

Aktuálnosť (ľudovej) remeselnej výroby

Korene
Francúzsky sociológ Michel Maff esoli vo svojej knihe 
Rytmus života súčasnú spoločnosť vidí ako „zbierku 
archaizmov“ a „mytologický zlepenec“. Ideu pokroku 
považuje za prekonanú a  celé dejiny chápe ako ob-
javovanie nových konštelácií zo starých prvkov (tri-
balizmus, nomadizmus…). Tak ako Heidegger hovorí 
o  „prvotných skúsenostiach,“ Jung o  „sieti koreňov, 
ktorá je na počiatku všetkého5“, Maff essoli prichádza 

Vizuál festivalu Dni majstrov ÚĽUV 2011

Foto: Paul Birman, koláž Michala Lipková
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s  pojmom „enracinement dynamique“ – dynamická 
zakorenenosť. Čo nás viaže k  minulosti, je zárukou 
budúcnosti, a  súčasne dodáva prítomnosti jej živo-
taschopnosť6. Domnievajúc sa, že prinášame niečo 
nové, v skutočnosti podľa Maff esoliho len vynášame 
na povrch veci minulé. „Korene“ a „ zvyky“ sú v čase, 
keď náš každodenný život čelí záplave technológií, 
podľa neho zdrojom energie a zárukou ďalšieho ko-
lektívneho a  individuálneho trvania. Svoju koncep-
ciu ilustruje na príklade diela Paula Klee – ANGELUS 
NOVUS sa vrhá vpred, oči má však obrátené dozadu – 
zachytený v momente večnej prítomnosti, premýšľa-
júc o tom, čo je, vo svetle toho, čo bolo – paralela po-
hľadu späť na tradíciu z pozície súčasného kontextu.

Identita
V právnom poriadku Slovenskej republiky upravujú 
oblasť ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva 
viaceré dokumenty, pričom tradičnej remeselnej vý-
roby sa týka zákon SNR č. 4/1958 Zb. SNR o  ľudo-
vej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. Slo-
venská republika ratifi kovala Dohovor UNESCO na 
ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Conven-
tion for the Safeguarding of the Intangible Heritage) 
24. apríla 2006 a dohovor vstúpil do platnosti pre 
SR 24. júna 2006. Pod pojmom „kultúrne dedičstvo“ 
(hmotné i nehmotné) chápeme ako súčasť materiál-
neho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. 

V dokumente Koncepcia starostlivosti o tradič-
nú ľudovú kultúru7 je ďalej kultúrne dedičstvo de-
fi nované ako „základ našej kultúrnej identity, zdroj 
historického vedomia, patriotizmu a  vzdelanosti, 
poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástroj toleran-
cie, občianskej súdržnosti a  porozumenia medzi ná-
rodmi“. v rovnakom dokumente je vyslovená obava z 

hrozby zániku tradičnej ľudovej kultúry pod vplyvom 
„preberania unifi kovaných kultúrnych foriem (procesy 
globalizácie)“. v  inom dokumente, s  názvom Návrh 
opatrení na realizáciu zámerov deklarácie NR SR 
o  ochrane kultúrneho dedičstva8 medzi úlohami 
a cieľmi ochrany nájdeme odporúčanie „ďalej rozví-
jať jednotlivé tradičné remeslá a zručnosti, zabezpečiť 
ochranu a kontinuitu remeselných postupov a  tech-
ník, k čomu by mala prispieť ochrana podmienok čin-
nosti ľudových umeleckých výrobcov…“

Štátna dokumentácia svoj postoj k  aktuálnosti 
zachovania kontinuity remesla (resp. nehmotného 
kultúrneho dedičstva, ľudovej umeleckej výroby) na 
Slovensku defi nuje veľmi jasne. Pozitívne ohlasy na 
aktuálnosť a rozvíjanie koncepcie remeselnej výroby 
nájdeme aj v slovenskej odbornej literatúre (ale nie-
len). Podľa Meššu sa návrat k výtvorom anonymných 
tvorcov v minulosti môže stať východiskom k oboha-
covaniu dnešnej profesionálnej kultúry na dosiahnu-
tie jej jedinečnosti v medzinárodnom kontexte.

Ráz remeselných výrobkov
Pojmy ako „defi nitívny tvar9“ alebo „stereotyp rie-

šenia10“ vyjadrujú trvalú hodnotu remeselných vý-
robkov, ktoré overil čas. Každý výrobca bol súčasne 
užívateľom daného produktu, a ten si prispôsoboval 
ako počas samotnej výroby tak i  počas následného 
používania. Len ten výrobok, ktorý obstál „testo-
vanie“, pretrval ako opakovaný prototyp. Úžitkový 
predmet nadobúda estetické vlastnosti až vo chvíli, 
keď sa dovŕši jeho tvarový vývoj a zanikne prvenstvo 
úžitkovej funkcie. Na vytvorení defi nitívneho tvaru 
sa podieľali generácie výrobcov, z ktorých každá pri-
dala čiastočku na jeho zdokonalenie. Autori v pub-
likácii Výtvarník a  drevo ako príklad „defi nitívneho 
tvaru“ výrobku uvádzajú tradičný odlievak zo stred-
ného Slovenska (nádoba na odčerpanie väčšieho 
množstva mlieka, ktorá sa používala na salašoch).

Charakteristické znaky ľudových výrobkov možno 
zhrnúť takto: 

 – špecifi cké tvarovanie (jednoduchý, účelový, ergo-
nomicky overený)

 – unikátny spôsob použitia materiálu (forma orga-
nicky vyplýva z výrobnej techniky),

 – utilitárnosť (predmet bez úžitku bol považovaný za 
stratu času)

 – charakteristická ornamentika (dekor bol v  súla-
de s  tvarom, technologicky/funkčne, odôvodnený, 
často slúžil na vlastnícke odlíšenie alebo mal pô-
vod v ochranných znakoch)

 – efektivita výroby (požiadavka čo najúspornejšej 
výroby).

Paradoxne to bola strojová výroba, ktorá prinies-
la ďalšie pozitívum na stranu remeselnej výroby, 
keď vyčlenila ručnú výrobu ako svoj protipól. Brit-
ská teoretička dizajnu Kristina Niedderer, ktorá sa 

Mentálna mapa z prvého mítingu so 
študentmi. Čo je remeslo?
Foto: Michala Lipková
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systematicky venuje (teoreticky aj prakticky) súčas-
nej remeselnej tvorbe, upozorňuje v  jednej zo svo-
jich prác11 práve na emocionálne pôsobenie reme-
selného výrobku na užívateľa. Podľa Nieddererovej 
tieto emocionálne hodnoty vychádzajú z „intímnosti 
zaobchádzania a  viaczmyslového pôsobenia“ týchto 
výrobkov. Hovorí aj o  autenticite remeselných vý-
robkov, ktorú vidí ako opak fenoménu „kópie“, cha-
rakteristického pre sériovú výrobu. Autenticita sa 
podľa Nieddererovej odvíja od integrity jednotlivých 
aspektov, ktoré remeselná výroba zahŕňa (materiál, 
proces, funkcia, estetika a  koncept). Dosahovanie 
danej integrity je podľa autorky textu možné práve 
vďaka osobnosti výrobcu, ktorý jednotlivé aspekty 
ovplyvňuje „za chodu“ a  vtláča im jedinečnú ľuds-
kú hodnotu. Analogicky Uhrín12 hovorí o jednote rúk 
a ducha, o remeselnej skúsenosti, ktorá môže poskyt-
núť väčší priestor na vyjadrenie individuality. 

Technologický pokrok, ná(stroj), materiál 
Pôvodná remeselná výroba bola domáca, určená pre 
vlastnú potrebu, neskôr pre okruh dediny. s rozvojom 
miest sa pretransformovala na výrobu cielene robe-
nú na odbyt v sídelne a spoločensky odlišnom pro-
stredí. Neskorší mestský remeselník v 13. storočí (na 
našom území) sa remeslu venoval ako svojmu hlav-
nému zamestnaniu a  pracoval s  najvyspelejšou sú-
dobou technikou, ako príslušník meštiackeho stavu. 
Vznik cechov ešte podporil šírenie nových technoló-
gií. Titulný citát v úvode tejto práce, ktorý slovami 
Tibora Uhrína tvrdí, že „remeslo vždy sledovalo tech-
nický pokrok“, tento pohľad na pôvodný, progresívny 
ráz remesla potvrdzuje. 

Po zrušení cechov sa remeslá opäť začali sústreďo-
vať v dedinskom prostredí. Vznik manufaktúr vytvo-
ril podmienky na prechod k  strojovej výrobe, a prí-
chod novej profesie dizajnéra. Kristina Niedderer13 
doslova hovorí o nahradení remeselnej výroby – pri-
čom táto náhrada remesla priemyselnou produkci-
ou sa mala odohrať na viacerých úrovniach (nižšie 
ekonomické náklady, pravidelnosť produkcie, kvalita 
a optimalizácia funkčnosti). Uhrín túto zmenu v mo-
dernej industrializovanej spoločnosti defi nuje ako 
„eliminovanie potreby remeselne zhotovených výrob-
kov“, čo spôsobilo stratu tradičnej úlohy remesla. 
Remeslo sa preto dnes musí nanovo defi novať v sú-
vislosti so spoločnosťou zameranou na technológie, 
ktoré dosahujú čoraz väčšiu efektivitu a ktoré menia 
náš životný štýl. Nieddererová v tomto smere hovorí 
o „prehodnotení integrity remeselnej výroby v zmysle 
nových technológií“.

Pozitívny pohľad na „re-defi níciu“ remesla v kon-
texte nových technológií nájdeme nielen u súčas-
ných autorov, ale napríklad aj u Okruckého a Kaut-
mana14 – ktorí hovoria o  „veľkej úlohe výtvarníka 
priblížiť stroj človeku“. Stroj je podľa nich prostriedok 

na stvárnenie, nielen na realizáciu. Zúčastňuje sa na 
výslednom ráze diela, stáva sa aktívnym činiteľom 
výtvarnej tvorby, keď z neosobného mechanizmu 
autor urobí prostriedok, pomocou ktorého vyjadru-
je tvorivú myšlienku. Stroj prirovnávajú k tradičným 
remeselným nástrojom, ktoré sú „predĺženou rukou 
majstra“ a  prostriedkom na poznávanie materiálu. 
Podobný názor nájdeme aj u Nieddererovej. Nové 
technológie považuje pre remeslo za relevantné naj-
mä z hľadiska masovej prispôsobiteľnosti produktov 
a možnosti experimentu s novými možnosťami reali-
zovať unikátne výrobky (napr. prostredníctvom rapid 
prototypingu). Tento proces realizácie diela podľa 
autorky vyžaduje vysoký stupeň kvalifi kácie v oblasti 
tzv. „digitálnych zručností“ (digital skill), ktoré podľa 
nej v  súčasnosti môžeme považovať za novú formu 
remesla. Vďaka týmto tvorivým postupom potom 
podľa Nieddererovej remeslo môže byť spätne prí-
nosné samotným technológiám – vyvinutím ich no-
vých aplikácií alebo alternatívnych kombinácií.

Dnes
„Donedávna sa naše prostredie skladalo z vecí“ – tak-
to začína Vilém Flusser svoj text „The Non-Thing“. 
Dnes naše prostredie zo všetkých strán zaplavujú in-
formácie15. v globálnej dedine žijeme už od osemde-
siatych rokov 20. storočia, masové šírenie prístupu 
k internetu a rozmach sieťovej kultúry však na vlast-
nej koži zažívame až dnes. Tak ako technológie me-
nia náš život a  spôsob komunikácie, majú dosah aj 
na oblasť priemyselného dizajnu. Neobmedzený prí-
stup k informáciám, stále nové nástroje na zdieľanie 
a spoluprácu. v industriálnej ére dizajn výrobkov zna-
menal výhradne navrhovanie produktov pre pasív-
nych konzumentov. v  postindustriálnej (digitálnej) 

Brief projektu vznikol ako výsledok diskusie. Nájdete ho 
online (http://blog.crafts.sk/about/). Jedným z jeho bodov je 
požiadavka „každodennej užitočnosti“ produktov – „365+“
Foto: Michala Lipková
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ére sa masy dostávajú k slovu, užívateľ sa stáva ak-
tívnym prvkom, chce a môže participovať, ovplyvňuje 
výrobu a distribúciu produktov. 

Roky 1984, keď bol na trh uvedený prvý osobný po-
čítač Apple Mackintosh, a dátum 1989 („objavenie“ 
internetu Timom Berner-Lee v Oxforde) sa označu-
jú za začiatok digitálnej revolúcie. Počítač – či lep-
šie povedané komunikačné technológie vo všetkých 
svojich formách – si vydobyli miesto takmer v kaž-
dej sfére nášho života a  radikálne ovplyvnili naše 
mentálne nastavenie. v  dlhej histórii komunikač-
ných technológií sa internet od ostatných médií líši 
najmä svojou nehmotnosťou, globálnym dosahom 
a  nepredvídateľným množstvom informácií. Pod-
ľa Marcusa16 digitálne technológie nás inšpirovali 
k  opusteniu lineárneho, v  ľavej hemisfére zakotve-
ného modelu jednorozmerného a  racionalistického 
západného spôsobu prežívania sveta a nahradili ho 
synchronickým modelom pravej hemisféry – ktorý 
je mnohorozmerný a  je schopný vydať sa viacerými 
smermi súčasne. Marshall McLuhan už v  šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia opísal širšie sociálne aspek-
ty elektronických technológií. Vo svojej knihe The 
Global Village predpovedal tento ďalekosiahly dosah 
digitálnej revolúcie, keď písal, že „kreatívny proces 
poznávania bude kolektívne a  jednotne rozšírený na 
celú ľudskú spoločnosť“.

Kultúra našich každodenných predmetov vždy vý-
voj spoločnosti prirodzene odrážala a  aj odrážať 
bude. Prostredníctvom (nielen, ale predovšetkým) 
internetu môžeme dnes pozorovať viacero spotrebi-
teľských trendov, ktoré nás nútia zamyslieť sa prá-
ve nad vzťahom reálneho – virtuálneho remesla (ako 
o ňom hovorí Nieddererová). Jedným z týchto tren-
dov, ktorému internet dal silu prerásť do skutočnej 

módy, je sprostredkovaný predaj unikátnych „hand-
made“ produktov prostredníctvom otvorených portá-
lov, kde sa ktokoľvek môže stať predajcom a ktokoľ-
vek nakupujúcim (http://etsy.com/ alebo slovenský 
portál http://sashe.sk), bez akejkoľvek cenzúry. Dru-
hou veľkou skupinou, úzko súvisiacou práve s preda-
jom svojpomocne vyrobených artefaktov, je skupina 
portálov venovaných najrôznejším formám fenomé-
nu DIY (do-it-yourself = urob si sám). Spektrum tých-
to „remeselných“ záujmových skupín sa pohybuje od 
univerzálnych tipov a návodov, ako vyrobiť čokolvek 
(http://www.instructables.com/, http://www.make-
zine.com) až po veľmi špecifi cké stránky venujúce 
sa konkrétnym produktom, respektíve ich úpravám 
(http://www.ikeahackers.net/ alebo projekt http://
www.openstructures.net/, pokus o  vytvorenie otvo-
reného modulárneho systému založeného na jednot-
nej konštrukčnej sieti). 

Za určitý medzistupeň môžeme považovať populár-
ne formy masovej individualizácie produktov (mass 
customization), ktorú ponúkajú samotní výrobcovia, 
a tak dávajú zákazníkovi možnosť prispôsobiť si výro-
bok, editovať jeho zdrojový kód a tým činom jeho vý-
sledný dizajn prostredníctvom softvéru prístupného 
online samotný dizajn výrobku. Ako príklad môžeme 
uviesť americké štúdio Nervous Systems (http://n-e-
r-v-o-u-s.com/), ktoré využíva vlastné digitálne ná-
stroje na tvorbu šperkov, svietidiel a  iných úžitko-
vých predmetov. Priamo na ich webstránke si môžete 
prostredníctvom parametrickej aplikácie CAD navr-
hnúť napríklad vlastný náramok, meniac jednotlivé 
parametre v live náhľade v prostredí 3D. 

Poslednou skupinou sú komunitné portály a projek-
ty venujúce sa priamo digitálne riadeným výrobným 
nástrojom a ich konštrukcii, prípadne sprostredkujú-
ce tieto služby na diaľku. Ako príklad môžeme uviesť 
seba-replikujúce sa tlačiarne 3D RepRap a MakerBot.

V závere tejto kapitoly by sa mohla objaviť otázka, 
prečo v názve tejto štúdie nefi guruje slovo dizajn – 
predmetom výskumu je remeslo ako samostatný in-
špiračný zdroj – bez potreby diskutovať o  tom, kde 
sú jeho hranice vo vzťahu k  dizajnu. Na rozdiel od 
„mladej“ profesie priemyselného dizajnéra, ktorý má 
dnes (v jednotlivých priemyselných odvetviach) rela-
tívne jasne zadefi novanú pozíciu vo výrobnom proce-
se, remeselník – povolanie s hlbšími koreňmi – dnes 
tápe a hľadá si svoje miesto. Viaceré trendy a myš-
lienkové smery v teórii súčasného dizajnu naň však 
cielia svoj refl ektor, odhaľujúc zaujímavé analógie. 
Ponúkajú nové možnosti tak pre remeslo, ako aj pre 
dizajn. v nasledujúcom texte sa budeme bližšie ve-
novať dvom súčasným koncepciám prístupu k dizaj-
nu – globálnemu trendu „Open Design a teoretickej 
koncepcii Jana Michla „design jako redesign“, ktoré 
zaujímavým spôsobom pracujú s hodnotami blízkymi 
práve pôvodnému dedinskému remeslu.

Stanú sa výsledky projektu crafts.
sk súčasťou „public domain“ ?
Foto: Michala Lipková
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Dizajn ako „redesign“
Český teoretik Jan Michl, pôsobiaci v Nórsku, prináša 
vo svojich textoch zaujímavý pohľad nielen na dizaj-
nérsku tvorbu, ale najmä na samotný pojem „dizajn“. 
Čiastočne svoje myšlienky prezentoval v  publikácii 
vydanej VŠUP Tak nám prý forma sleduje funkci, kľú-
čový v tejto téme však je jeho text „Vidět design jako 
redesign“, ktorý nebol publikovaný knižne, ale len na 
jeho webstránke17. v tomto texte sa snaží etablovať 
nový význam pojmu „redesign“. Prináša názor, že po-
jem „design“, v kontexte, v akom ho dnes používame, 
je zavádzajúci, exponuje jednu stránku dizajnérskej 
činnosti na úkor ostatných (rovnako dôležitých). 

V Michlovom ponímaní, „vidieť dizajn ako rede-
sign“ znamená mať na pamäti, že design, či už pro-
dukt, alebo samotný proces, majú vždy historickú 
dimenziu. Vyvracia súčasnú ideu dizajnéra – autora/
tvorcu, kritizuje (podľa jeho názoru) stále živé dedič-
stvo funkcionalistického navrhovania, založeného 
na predstave individualistickej činnosti čerpajúcej 
len z  „minulostiprosté přítomosti“. Predaj výrobku 
ako autorského produktu (v súčasnosti prevládajúci 
trend), podľa Michla naďalej zvyšuje ilúziu, že všet-
ky výrobky majú jediného, zreteľne identifi kovateľ-
ného autora. v jeho očiach má dizajn (v jeho texte po 
správnosti nahradený pojmom „redesign“) nadindivi-
duálny, kooperatívny a kolektívny ráz, a je výsledkom 
opakovaného zlepšovania predchádzajúcich riešení. 

Vo svojom texte Michl svoj „evolučný pohľad“ na 
navrhovanie produktov obhajuje príbuznými názor-
mi iných teoretikov, či už z oblasti dizajnu, fi lozofi e, 
alebo umenovedy. Cituje Georga Kublera (Shape of 
Time, 1962), ktorý tvrdí, že všetko, čo sa dnes vyrába, 
je „replika alebo varianta niečoho urobeného krátko 
predtým“, Georga Basalla (Evolution of Technology, 
1988), podľa ktorého „každý nový technologický sys-
tém vyrastá z predchádzajúcich systémov, presne ako 
každý nový artefakt vyrastá z predchádzajúcich arte-
faktov“. Uvádza viacero príkladov z odbornej literatú-
ry, ktorých ústrednou témou je úloha chýb a omylov 
vo vývoj funkčných riešení. v kontexte vzťahu pojmov 
remeslo – dizajn (a hľadania analógií medzi nimi) je 
zaujímavá pasáž z knihy Donalda Normana Design of 
Everyday Thins, ktorú Michl tiež cituje: „Zlepšovanie 
prirodzeným vývojom je možné len tam, kde je každý 
predchádzajúci dizajn preštudovaný a kde je remesel-
ník ochotný byť fl exibilný. Predpokladom je rozpozna-
nie zlých stánok. Ľudový remeselníci zlé stránky me-
nia a tie dobré nechávajú bez zmeny. Ak sa výrobok 
zhorší, niekto iný ho zmení k lepšiemu v ďalšom kole.“

Michl, ako univezitný pedagóg, neobchádza tému 
dizajnérskeho vzdelávania. Vo viacerých svojich 
textoch zdôrazňuje potrebu zmeny vo výučbe dizaj-
nu na vysokých školách: „Je dôležité viesť študen-
tov dizajnu k  tomu, aby chápali pojmy tvorivosti 
a originality v súvislosti s výtvarnými a technickými 

problémami a  úlohami, nie ako bez-adresné výra-
zy vlastného ja. (…) Takéto nahliadnutie posilňuje 
vôľu a motiváciu učiť sa od ostatných bez pocitu, že 
to podrýva vlastnú originalitu či umeleckú nevinnosť 
a čistotu.“18

V závere tretej časti textu (III. Perspektiva redesig-
nu: nové svetlo na staré problémy), Michl v krátkos-
ti spomenie „svět počítačú“ a meno Eric Raymond. 
Raymond, programátor a spisovateľ, autor knihy Ka-
tedrála a  bazár, je známy ako neofi ciálny hovorca 
hnutia open source. Michl sa nevenuje pojmu open 
source, len okrajovo spomenie rozsiahlu diskusiu 
o výhodách a nevýhodách „redesignu“ ako systema-
tického prístupu k tvorbe softvéru, ktorá prebieha od 
deväťdesiatych rokov 20. storočia napríklad medzi 
spolutvorcami operačného systému Linux, ktorý je 
príkladom najúspešnejšieho programu s tzv. „otvore-
ným“ (verejne prístupným a editovateľným) zdrojo-
vým kódom. Podobnosť medzi Michlovým chápaním 
dizajnu a  kolaboratívnym charakterom megatrendu 
„Open-X“19 rozvinieme v nasledujúcej časti textu.

Open Design Now
V júni 2011 na berlínskom festivale dizajnu DMY 
2011 bola prvý raz prezentovaná kniha kolektívu au-
torov s názvom Open Design Now, s provokatívnym 
podtitulom „Why design can not remain exclusive“ – 
v preklade: prečo dizajn nemôže zostať exkluzívnym 
(výhradný, výnimočný, výlučný). Kniha je súborom 
textov od rôznych autorov, obsahuje články, eseje, 
prípadové štúdie a vizuálny index.

Ako bolo spomenuté v závere predchádzajúcej čas-
ti, fenomén otvoreného zdrojového kódu, ako ho poz-
náme z prostredia softvérových vývojárov, nezadrža-
teľne presiakol do ďalších odvetví. v knihe nájdeme 
viacero pohľadov a  interpretácia pojmu Openness 
(otvorenosť). Samotný autori citujú v  úvode knihy 
online encyklopédiu Wikipédia20 – kde je tento po-
jem defi novaný ako „všeobecná fi lozofi cká poloha, z 
ktorej vychádza konanie určitej skupiny jednotlivcov 
a  organizácií, keď proces rozhodovania nie je riade-
ný centrálnou autoritou, ale verejným manažmen-
tom, ktorý je tvorený decentralizovanými, rozptýle-
nými účastníkmi“. Michael Avital neskôr vo svojom 
príspevku o  pár strán ďalej defi nuje „Openness“ zo 
spoločenského hľadiska, ako základnú charakteristi-
ku infraštruktúry, ktorá „umožňuje a posilňuje zdie-
ľanie, vzájomnosť, spoluprácu, toleranciu, rovnosť, 
spravodlivosť a slobodu“ – práve v tejto defi nícii na-
chádzame podobnosti s Michlovou defi níciou „desig-
nu = redesignu“.

Hlavným cieľom publikácie Open Design Now bolo 
preskúmať súčasný stav a možnosti aplikácie „otvo-
renosti“ v oblasti produktového a priemyselného di-
zajnu. M. Avital v jednej z kapitol tieto rastúce ten-
dencie deklaruje ako megatrend s názvom Open-X, 

pričom „X“ vidí dnes v troch základných oblastiach: 
Open Innovation (otvorená inovácia, zameraná na 
zdieľanie vedomostí, s  primárnou cieľovou skupi-
nou, ktorú tvoria najrôznejšie organizácie), Open 
Source (rozptýlený vývoj, zameraný na voľné edito-
vanie a  spoluvytváranie softvéru v  developerských 
komunitách), Open Design (otvorený dizajn, ktoré-
ho cieľom je naplnenie osobných materiálnych pot-
rieb, prostredníctvom roztrúsenej, sebestačnej výro-
by produktov, ktorej cieľovou skupinou sú priamo 
užívatelia).

John Thackara vo svojom príspevku Into the Open 
vidí „Open Design“ ako viac než len nový spôsob vý-
roby vecí: „… ako proces, a ako kultúra, otvorený di-
zajn mení vzťah medzi ľuďmi, ktorí veci vyrábajú, po-
užívajú, a ktorí sú za ne zodpovední“. Na rozdiel od 
tradičnej doktríny, kde dizajn tvorí väčšinou fázu 
predchádzajúcu komerčnej výrobe a  distribúcii, ot-
vorený dizajn je nasmerovaný k užívateľom, ktorí sa 
aktívne zúčastňujú na zhotovovaní produktov, prebe-
rajúc výzvu ignorujúc konvenčné spôsoby priemysel-
nej výroby.

Analogicky (1) k nehmotnému dedičstvu, ku ktoré-
mu sa radia remeselné postupy a k (2) evolučnému 
vnímaniu dizajnu Jana Michla – Andrew Katz v  ka-
pitole Authors and Owners [Open Design Now, 2011, 
s. 65] obhajuje fi lozofi u otvorenosti zdrojových kó-
dov vo verejnej sfére („public domain“) citátom Tho-
mas Jeff ersona: „Ten, kto odo mňa získa nápad, dos-
táva inštrukcie, bez toho, aby som ja na tom tratil, 
takisto ako si môže odo mňa zapáliť svoju fakľu, bez 
toho, aby moja horela slabšie. Idea by sa mala voľne 
šíriť svetom, od človeka k človeku, (…) tak ako sa šíri 
oheň, rozpínajúci sa v priestore; nestrácajúc na svojej 
intenzite.“

Prirodzene – takéto uvažovanie o  otvorenom di-
zajne produktov, kde analogicky k softvéru sa návrh 
v  podobe výrobného výkresu alebo opísaného ná-
vodu na výrobu stáva voľne dostupným prostred-
níctvom komunikačných technológií – nás privedie 
k  otázke autorských práv, licencií a  profi tu pre au-
tora/dizajnéra. Druhým, nemenej významným prob-
lémom je otázka kompetencie samotného užívateľa 
v prípade jeho interakcie so „zdrojovým kódom“ úžit-
kového produktu. Open design Now neprináša len 
jednostranný, idealistický pohľad na túto tému, ale 
prispieva aj do tejto diskusie: „Davy môžu byť múdre, 
ale stále budú potrebovať dizajnérov,“ tvrdí Thacka-
ra21. Jos de Mul sa pridáva: „Nemali by sme automa-
ticky veriť tým, ktorí si myslia, že dokážu navrhovať. 
(…) Dizajn poroty nie vždy sa končí najlepším výsled-
kom.“ v závere knihy Neal Gorenfl o22 píše: „Ako každá 
iná inovácia, „open design“ sám osebe nie je ani dob-
rý, ani zlý. Jeho sociálna hodnota bezozvyšku závisí od 
toho, ako ho použijeme.“
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FA STU, ÚĽUV a Otvorený ateliér
Podľa ofi ciálnej stránky www.uluv.sk Ústredie ľu-
dovej umeleckej výroby (ďalej len ÚĽUV) „plní fun-
kciu celoštátneho dokumentačného a  informačného 
centra ľudovej umeleckej výroby a (…) vo svojej čin-
nosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozví-
janiu tradičných remesiel a  ľudovej umeleckej výro-
by v  súčasných podmienkach“. Medzi činnosti tejto 
inštitúcie patrí dokumentovanie výskytu tradičných 
remesiel a  ľudových výrob, starostlivosť o  zbierky 
a dokumentačné fondy, publikačná činnosť, organi-
zovanie výstav, festivalov a prezentácií remesiel, ale 
aj záujmových kurzov remesiel a propagácia ľudovej 
umeleckej výroby a poradenstvo pre remeselníkov.

ÚĽUV ako štátna inštitúcia bol zriadený v  roku 
1945 dekrétom prezidenta vtedajšej Českosloven-
skej republiky. Pôvodný názov znel Ústredie ľudovej 
a umeleckej výroby. Bolo to obdobie vytvárania vý-
robných družstiev podľa jednotlivých remeselných 
druhov výroby. ÚĽUV zabezpečoval technický a  vý-
tvarný dozor nad výrobou, materiálnu výpomoc a od-
byt výrobkov. Komplikovaná situácia nastala v roku 
1952, keď ÚĽUV stratil na jednotlivé družstvá priamy 
vplyv. Situácia sa vyriešila v  roku 1954 začlenením 
do starostlivosti rezortu ministerstva kultúry a záko-
nom z roku 1958, ktorý umožnil ÚĽUV-u klásť dô-
raz na kultúrnu a spoločenskú funkciu ľudovej ume-
leckej výroby. Spojku „a“ medzi slovami „ľudovej“ 
a „umeleckej“ inštitúcia vypúšťa až v roku 1995. 

V päťdesiatych rokoch 20. storočia, v dobe, keď bol 
na slovenskom území kontakt so svetovým dizajnom 
minimálny, vyrástla v  ÚĽUV-e silná generácia 
dizajnérov, ktorí v tom čase v tejto inštitúcii pôsobili 
ako „interní výtvarníci“. Svojou tvorbou dokázali 
osviežiť sortiment unifi kovaného trhu, priniesť doň 
individualitu a  nápad. Takmer polstoročie výrobky 
ÚĽUV-u predstavovali na slovenskom trhu „arbitra 
vkusu a  elegancie23“. Pôsobili tu viaceré silné 
kreatívne osobnosti (Václav Kautman, Stanislav 
Koreň, Viktor Holeščák-Holubár, Jana Menkyová…). 
Po roku 1990 boli interní výtvarníci z dôvodu zmien 
z ÚĽUV-u nútení odísť a  kontinuita spolupráce 
dizajnérov a ľudových výrobcov sa narušila. 

Súčasný riaditeľ ÚĽUV-u, Milan Beljak, v  rozho-
vore pre časopis R_U_D (2/2009) súčasnú situáciu 
a úroveň sortimentu predajní ÚĽUV PLUS (a zároveň 
samotnú produkciu slovenských ľudových výrobcov) 
hodnotí ako stagnujúcu. Doslova hovorí: „Kedysi bolo 
v ÚĽUV-e množstvo skvelých vecí.“ Na otázku, v čom 
vidí dôvod kvalitatívneho poklesu výrobkov, odpo-
vedá, že problém vidí v momente, keď ÚĽUV uveril 
v  samostatný vývoj ľudového umenia. Kedysi ľudo-
vé umenie vznikalo spontánne, dnes je situácia iná – 
veľa výrobcov sa k remeslu dostane formou „hobby“, 
ako k voľnočasovej aktivite popri hlavnom zamestna-
ní: „Dnes úlohu ľudového génia, ktorý pri ovciach, pri 

pomalom životnom štýle niečo vytvoril, a všetci to po 
ňom napodobňovali, musí nahradiť dizajnér. Horizont 
schopností ľudového umelca bol pôvodne veľmi zúže-
ný a svojou tvorbou reagoval len na vlastnú potrebu, 
ten sa však postupne rozšíril a už ho nie je schopný 
obsiahnuť. Aby sa ľudové umenie dostalo aj mimo 
jeho tvorcu, musí reagovať na dopyt, no a tu vzniká 
priestor pre dizajnéra, ktorý na seba berie úlohu spo-
luautora,“ hovorí Beljak24.

Od roku 2009, keď bola prvý raz prezentovaná 
nová koncepcia spolupráce dizajnérov a remeselníkov 
v rámci ÚĽUV-u s názvom Otvorený ateliér, sa túto 
spoluprácu inštitúcii darí realizovať len sporadicky, 
najmä formou exkluzívnej výroby a  predaja solitér-
nych artefaktov v  galériách (Dizajn štúdiou ÚĽUV). 
Otvorený ateliér by mal byť návratom k modelu, kto-
rý fungoval v počiatkoch pôsobenia ÚĽUV-u. Cieľom 
obnovenia otvoreného ateliéru je „vtiahnuť tvorivých 
ľudí do procesu vývoja nových výrobkov“, a s tým, že 
„autori by však mali vedieť, že to robia preto, aby ich 
dielo zľudovelo“25. Podľa Beljaka „ľudovosť“ sa vy-
tvára postupne tým, že sa nápad začne reproduko-
vať inými remeselníkmi ako samostatný fenomén. 
Toto čiastočne vysvetľuje cieľ previazania komunity 
remeselníkov s dizajnérmi, ktorý má byť o vytvorení 
vzťahu „o dôvere a štedrosti“. Koncepcia Otvoreného 
ateliéru defi novaná samotným ÚĽUV-om až prekva-
pivo pripomína state z knihy Open Design Now.

V súčasnosti má ÚĽUV vo svojej databáze vyše 
1 400 výrobcov, pričom väčšina z nich sa však reme-
selnou činnosťou neživí. Organizácia má dve fun-
gujúce regionálne centrá v  Bratislave a  v Banskej 
Bystrici, tretie (v Košiciach) je vo fáze prípravy. Sieť 
predajní ÚĽUV PLUS tvoria dve predajne v Bratisla-
ve, jedna v Prešove a jedna v Bardejove. Na porovna-
nie si môžeme vziať ako príklad situáciu vo Fínsku 
(krajina s porovnateľným počtom obyvateľov): fínska 
organizácia pre remeslá TAITO vznikla už v roku 1913. 
v súčasnosti zastupuje remeslá na národnej úrovni, 
ale aj v regiónoch, kde pôsobí 22 združení, 15 centier 
pre umelecké remeslá a 150 centier pre remeslá. Zau-
jímavosťou je, že „remeslo“ je vo Fínsku povinným 
predmetom na školách (takisto ako v  Nórsku) a  až 
30 000 Fínov podniká v oblasti remesiel. Špecifi kom 
je podpora podnikania v  oblasti remesiel prostred-
níctvom internetu26.

V časopise R_U_D pravidelne vychádzajú profi -
ly slovenských ľudových výrobcov. Viacerí z nich sa 
na stránkach časopisu vyjadrujú, že založenie si živ-
nosti v oblasti, ktorej sa venujú, na Slovensku nepo-
važujú za reálne. Remeselná práca z ich pohľadu nie 
je dostatočne fi nančne docenená, ak sa dostane na 
trh, a pritom pre zákazníka je stále drahá. „V našich 
podmienkach sa zatiaľ nevytvorila tradícia, ktorá by 
dokázala oceniť vzácnosť ručnej práce, luxus detai-
lov,“ píše Oľga Danglová v  profi le vyšívačky Ľubice 

Tak ako nedávno výstava keramiky Bufer 1636, aj projekt 
crafts.sk chce dostať slovenskú tradíciu „z police na stôl“. 
Ako „vysoko“ je modranská keramika u vás doma?

Foto: Michala Lipková
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Potúčkovej [R_U_D, 1/2009, s. 28]. Je cena naozaj 
tým činiteľom, ktorý je hlavnou prekážkou dopytu 
po remeselných výrobkoch? Uhrín tlak na zníženie 
cien výrobkov považuje za charakteristický pre reme-
selnú výrobu. Ponúka jednu z ciest: zapojenie naj-
novšej technológie27. Jedným dychom však dodáva, 
že remeslo pravdepodobne vždy zostane na pozícii 
pomerne malého a exkluzívneho príspevku k výrobe 
produktov. Dokážeme výrobky ÚĽUV-u prostredníc-
tvom synergie dizajnu a  remesla vrátiť do bežných 
slovenských domácností, tak, ako si to predstavuje 
pán Beljak?

Záver
V čom môže skúmanie vzťahu remesla a súčasného 
dizajnu byť prínosné? Očakávania projektu crafts.sk 
môžeme zhrnúť do štyroch základných bodov: 
1. skúmanie vzťahu remeslo – dizajn môže priniesť 

technologicky zaujímavé riešenia v zmysle kombi-
nácie tradičné – nové

2. výsledkom by mohli byť produkty s menším eko-
logickým dosahom výroby, vďaka rovnováhe ruč-
nej a strojovej práce a cieľavedomému výberu lo-
kálnych materiálov

3. projekt, v  prípade úspešnej implementácie pro-
duktov na trh, by mal mať tak sociálny, ako aj 
kultúrny prínos – sociálny v  zmysle vytvorenia 
dopytu po práci remeselníka, kultúrny v  zmysle 
podpory zachovania kontinuity remeselnej výroby

4. testovanie a  následné defi novanie, respektíve 
zhodnotenie alternatívneho metodologického 
modelu pre prácu dizajnéra

Projekt „crafts.sk“ prebieha v spolupráci s Ústredím 
ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, vo forme vývo-
ja kolekcie produktov pre sieť predajní ÚĽUV PLUS. 
Samotný názov „crafts.sk“ nie je prvoplánovým rieše-
ním, automaticky odvodeným od zaregistrovanej do-
mény, ktorá bude slúžiť ako komunikačná platforma 
pre tím študentov, ktorí sa na projekte zúčastnia – 
kombinácia anglického názvu a skratky vyjadrujúcej 
príslušnosť ku konkrétnemu geografi ckému územiu 
nie je náhodná. 

Názov cielene upozorňuje na dve horizontálne ro-
viny riešenia projektu – a to lokálnu a globálnu. An-
glická časť názvu – „crafts“ – reprezentuje globálnu 
časť výskumu, ktorý mapuje súčasné tendencie v te-
órii a metodológii dizajnu a v stále pribúdajúcich vý-
robných (digitálne riadených) technológiách. Z glo-
bálneho hľadiska tiež budú skúmané spotrebiteľské 
trendy, ktoré boli načrtnuté v predchádzajúcej kapi-
tole. Skratka „.sk“ v  druhej časti názvu upriamuje 
pozornosť na „slovenskú“, lokálnu aplikáciu výsku-
mu, ktorou bude vyššie spomínaná spolupráca. Pro-
jekt bude v tomto zmysle pokusom preniesť globálne 
trendy do slovenského kontextu. 

Na projekte pracuje tím 15 študentov, spoločnými 
silami sme defi novali brief a prebieha úvodná rešerš, 
ktorú môžete sledovať na adrese www.blog.crafts.
sk. v jednotlivých príspevkoch sa miešajú najrôznej-
šie prístupy k tvorbe v kontexte remeselnej tradície 
– nájdete tam všetko od úplného preberania cez po-
vrchnú inšpiráciu na hranici gýča až po abstraktné in-
terpretácie samotnej remeselnej činnosti ako takej. 
Cieľom projektu nie je defi novať jediný správny prí-
stup, ale viesť dialóg a testovať neoverené formy spo-
lupráce. Priebeh praktickej časti projektu crafts.sk 
bude ohraničnený dátumami 10. februára 2012 (keď 
sa uskutočnil briefi ng v ÚĽUV-e a následne v múzeu 
v  Stupave) až 30. júna 2012 – na tento dátum bol 
predbežne stanovený termín zasadnutia špeciálnej 
výtvarnej komisie, ktorá by mala posúdiť vhodnosť 
výsledkov projektu pre výrobu a distribúciu v rámci 
predajní ÚĽUV PLUS.
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Kyjevské ostrovy sa dostali do stavu schizofrénie. 
Dve ideológie si nárokujú svoje práva na obsadenie 
prirodzeného prostredia ostrovov. Konzervácia a ex-
ploatácia. Požiadavky obidvoch sú oprávnené. Ľud-
ská prítomnosť na ostrovoch v jednom z najstarších 
európskych miest je potvrdená historicky a súčasné 
ekologické povedomie má za sebou globálnu disku-
siu. Konzervácia a exploatácia spúšťajú a podporujú 
na kyjevských ostrovoch protikladné procesy defi nu-
júce zóny, ktoré sa musia vyrovnať s tlakmi obidvoch 
strán. Oddychové a komerčné aktivity spontánne oku-
pujú miesta s infraštrukturálnym napojením dopravy 
a sietí a vo veľkej miere sa miešajú so zónami legis-
latívnej ochrany hodnotného prírodného prostredia. 

Stretnutie prírodnej rezervácie Babynského jazera 
a plánovanej stanice metra Trukhanov ostrov je mož-
no najviditeľnejšia, ale určite nie jediná, vyprovoko-
vaná schizofrénia. Eden nedotknutej prírody sa stre-
táva s rajom nekontrolovaných rozvojových špekulácií 
a veľkých projektov. Hon za efektívnosťou a senzácia-
mi na jednej strane a za hodnotami a nostalgiami na 
druhej strane produkuje situácie, v ktorých je nevy-
hnutné naformulovať nové vízie a stratégie.

Nevyhnutné sú rozhodnutia
Musí sa odtrhnúť jablko. Raj musí byť opustený. Stal 
sa nostalgiou. Je vypudený za čiaru, ktorú nemožno 
viac prekročiť. Človek a krajina už nie sú jedno.

Ostrovy a ich rámce 
Kyjevské ostrovy

Benjamín Brádňanský, 
Vít Halada, 
Martin Jančok, 
Michal Marcinov
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Stratený raj
Musia byť nakreslené nové línie. v  teritóriu Kyjev-
ských ostrovov sú hľadané prostredia už existujúcich 
konfl iktných situácií, identifi kovateľných atmosfér 
a  provokujúcich potenciálov. Tie sú potom zosku-
pené do dvoch druhov zón. Do zóny stabilizácie, kde 
je použitá stratégia ochrany a  zachovania existujú-
ceho prírodného charakteru a do zóny rozvoja. Obi-
dve sú otvorené ďalším investíciám a aktivitám a sú 
schopné produkovať nové umelé prostredia. Súčas-
né komplikované vrstvenie mestských a  prírodných 
štruktúr na každom z  Kyjevských ostrovov nedo-
voľuje ich jednoduché rozdelenie a  organizáciu na 
prírodné a  urbánne ostrovy. Na každom z  ostrovov 

nájdeme prostredia, ktoré sa hlásia k  jednej alebo 
druhej ideológii, a preto je potrebné vybrať len časti, 
fragmenty jednotlivých ostrovov a roztriediť nájdené 
prevrstvenia. Tento proces dovoľuje novú ideologic-
kú organizáciu Kyjevských ostrovov. V  existujúcich 
geografi ckých ostrovoch sú defi nované Radikálne os-
trovy maximálnej programovej a formálnej izolácie. 
Zvyšky sú ponechané napospas procesom regenerá-
cie a stávajú sa Pokojnými ostrovmi. 

Separácia víťazí nad kombináciou
Musia byť postavené hranice. Namiesto existujúcich 
legislatívnych vymedzení, ktoré boli jedným z provo-
katérov rozpačitých vrstvení a neboli schopné otlačiť 

Radikálne a Pokojné ostrovy ako nová ideologická 
organizácia Kyjevského súostrovia.
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do prostredia svoju moc, musia byť postavené nové 
fyzické bariéry. Ich stavanie alebo stávanie? nie pri-
dávaním, ale odoberaním a  presúvaním. Formálne 
procesy takejto stratégie separácie a zónovania sle-
dujú princípy erózie a sedimentácie, ktoré vo svojej 
prirodzenej podobe vyformovali súčasnú podobu ar-
chipelága Kyjevských ostrovov. Umelosť novej, ľuď-
mi riadenej erózie a  sedimentácie sa odráža v pria-
mych líniách nových kanálov a brehov. Radikálnosť 
rezov a tvarov nových ostrovov je provokáciou mož-
nej budúcnosti, ktorá je predvídaná pre takto vyme-
dzené plochy. Presnosť víťazí nad rozostrením. 

Musia byť navrhnuté vízie. Radikálne ostrovy sa 
stávajú nositeľmi formalizovaných ideí. Ich povr-
chy sa majú stať špeciálnymi zónami intenzívneho 

rozvoja. V  ich vnútornej podstate ostrova, výrezu, 
hranice a  podporeného kontextuálneho potenciálu 
vyplýva smerovanie k priestoru alebo prostrediu so 
silnou identitou, ktorá nie je len rozpoznateľná, ale 
je projektovaná ako zažiteľná. Povrch radikálnych os-
trovov je opísaný precedentnými priestorovými orga-
nizáciami, ktorých úlohou je znásobovať a posilňovať 
identitu nájdených latentných možností. Spojenie 
nájdeného a  predvídaného je použité ako nástroj 
provokácie možného radikálneho charakteru ostrova. 
Radikálna identita umelej krajiny nie je už viac pries-
torom prechodu, ktorý treba prekonať, ale stáva sa 
exkluzívnym cieľom cesty. Koncovým bodom, ikonou. 
Destinácia víťazí nad nomádstvom. 

Presné a ostré rezy kanálov namiesto 
slabého legislatívneho zónovania.
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Zvyšok sa musí utíšiť. Radikálnosť je exkluzív-
na. Musí vytŕčať, je kričiacou menšinou. Väčšina si 
drží odstup. Vytvára zóny, ktoré uchovávajú nájdenú 
prírodnú krajinu a zakazujú všetky rozvojové aktivi-
ty. Jediný želaný proces prosperovania je prospero-
vanie prírody samotnej. Potrebuje čas na regenerá-
ciu a na potvrdenie svojich hodnôt a identity. Jediné 
možný zásah je budovanie mäkkej infraštruktúry pe-
ších chodníkov, pozorovacích plošín, bodov a  mos-
tov vznášajúcich sa nad cennými ekotopmi. Ľudská 
prítomnosť je limitovaná na nemasové prechádz-
ky a  pozorovania. Ostrovy Pokoja sú popretkávané 
systémom pozemných a  zdvihnutých a  zavesených 
chodníkov. Ticho víťazí na hlukom.

Eden nedotknutej prírody sa stretáva s rajom 
nekontrolovaných rozvojových špekulácií a veľkých projektov.

Radikálne ostrovy ako spojenie urbánnych priestorových 
precedensov a kontextuálnych alebo vizionárksych 
projekcií. Sunday Strip, Pleasure Fields a Water Square. 
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Ostrovy a ich rámce
Projekt Kyjevské ostrovy neexistuje sám osebe. Je sú-
časťou série, civilizácie, súostrovia projektov, ktoré 
sú defi nované viacerými rámcami. Radi by sme toto 
súostrovia a jeho rámce diskutovali.

City Visions Europe: Bordeaux, Košice, 
Mechelen, Plzeň / design-research program 
Berlage Institute – Centre for Architectural
2009, ggna, zerozero + totalstudio 
¦
Riedkosť, špinavosť, miešanie periférie ako hracia 
plocha uvažovania o mestskosti. Vízie mesta ako al-
ternatíva k urbanizmu. Berlage institute ako zadáva-
teľ hľadania novej typológie pre európske mesto. Ko-
šice a Bordeaux a Mechelen ako klienti. 

Architektúra v  líniách, ktoré oddeľujú, vymedzu-
jú, usporadúvajú. Zástavba v  líniách ako spôsob re-
zistencie a ochrany proti tlakom trhu, riedkosti, mo-
notónosti. Líniová zástavba ako vymedzenie zón so 
špeciálnym statusom. 

Urban resistance. Periscape. Cityphery 
ggna: Brádňanský, Halada, Kordík
¦
Potemkinove dediny vo forme perimetrického blo-
ku ochraňujúce bezprostrednosť, špinavosť a poten-
ciál periférie. Mestskosť je mimo perimetra, medzi 
líniami, koncentrovaná v kontrolovaných priestoroch 
ulíc. Nájdené kontextuálne potenciály sú integrova-
né do jednotlivých domov líniovej zástavby a stávajú 
sa priestorom miešania ulice a periférnej krajiny.

Delimiting the City zerozero + totalstudio: 
Eristavi, Jančok, Šedivec, Vlček, Zavarská
¦
Strategicky vedené predelenia vymedzujúce územia 
potrebnej verejnej infraštruktúry a územia ponecha-
né trhovým procesom. Oddelenie súkromných a ve-
rejných záujmov hradbou bývania. Pevné dlhodobé 
prostredie verzus dočasné územie za hradbami. Rôz-
ne stupne priepustnosti hradby zabezpečujú komu-
nikáciu medzi zónami.

Urbánní pokoje 2010 Ostrava-Černá Louka
OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Urban Rooms 2011 Europan 1, Szeged
OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Koncentrácia ako stlačenie a orientácia solitérov do 
urbánnych izieb. Urbánna izba ako nová typológia 
verejného priestoru s  uzavretosťou dvora, mierkou 
námestia a absorpciou ulice do hmoty vo forme ur-
bánnych poché. Urbánna izba je kontajner prázdna 
pripojený na fasádu programovo a charakterovo sil-
ných verejných budov a  inštitúcií. Je kontajnerom, 
ktorý vyťahuje a  zachytáva verejné aktivity z interi-
éru do exteriéru. Hranicu tvoria hmoty solitérnych 
budov, ktoré sú nútené neexistovať sami osebe, ale 
vo vzťahoch so svojimi susedmi. Ich formálna a  in-
štitucionalna sila vtláča programový a  priestorový 
ráz prázdnu jednotlivých urbánnych izieb. Každá izba 
je defi novanou kombináciou 2, 3, 4 solitérov, čím 
vzniká bohaté sústrovie identít verejného priesto-
ru. Hranica ako hradba popretkávaná jemnou sieťou 
urbánnych poché… chodbami, podchodmi, bazármi, 
pasážami, arkádami, sieňami… nielen oddeľuje, ale 
aj prepája.

Banská Štiavnica – Plot 2010, Brádňanský, Hala-
da, Lošonský, Novitzký, Pišteková
¦
Banálny drevený plot, ohrada ako nastroj vymedze-
nia špecifi ckého prostredia „obývačky“ rozširujúcej 
„spálne“ umeleckej rezidencie. Ohrada ako infra-
štruktúra na vešanie programov vo forme domov/
prístavieb. Orientácia pavilónov „obývania“ smerom 
do prázdneho dvora a ich utilitárna veľkosť predpo-
kladá neformálne napĺňanie „domáckymi“ aktivitami 
a jeho premenu na záhradu bývania. 

Naumachias 2011 Europan 11, Capelle van den 
Ijsel. OFCA: Brádňanský, Halada, Kordík, Jančok
¦
Vytvorenie umelej a  skrytej identity. Romantické 
vodne prostredie s meniacimi sa organizáciami haus-
bótov skryté za nič nenapovedajúcou hradbou s bun-
kami bývania. Tekutý ostrov v stvrdnutom prostredí 
sídliska. Prostredie pozorujúce a pozorované v usta-
vičnom boji medzi verejným a súkromným obsadzo-
vaním ostrovov. 

Dom LJM 2011, Brádňanský, Halada
¦
Dom ako krabica bez formálnych ambícii. Polože-
ný na predmestsky pozemok bez kontextu. Plot ako 
nástroj aktivizácie a  formalizácie domu a  jeho bez-
prostredného priestoru. Vzťah domu a plota sa mení 
od prístrešku na auto, cez lodžiu, na pustú krajinu 
a na svah. Už nie viac dom na pozemku, ale dom/plot 
s prostrediami medzi ich stenami. 

Paradise Lost 2011 Kiev Islands 
OFCA: Brádňanský, Halada, Jančok, Marcinov
¦
Separácia ako stratégia podporenie identity. Kon-
centrácia v zmysle stlačenia a programovej redukcie 
existujúceho kontextu. Koncentrát ako katalyzátor 
radikality. Zadefi novanie ostrovov rozvoja a ich auto-
nómnosť od súostrovia prírodných rezervácií Kyjev-
ských ostrovov.

Kanál ako hranica, ktorá sa nedá prekročiť, ale sú-
časne ako systém zásobovania obidvoch typov odde-
lených ostrovov a napojenia na existujúcu mestskú 
štruktúru Kyjeva. 

Urban resistance. Periscape. Cityphery 2009 Delimiting the City 2009 Urbánní pokoje 2010
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Rámec prázdna
Priestory projektov chápeme ako prostredia, ktoré 
existujú skôr samy osebe. uvedomujeme si ich exis-
tenciu v širšom kontexte, ktorý ich obklopuje, takisto 
si však uvedomujeme rôznosť okolia v  škále od ne-
existujúcej alebo nečitateľnej kvality až po pozoro-
vateľnú, ale neopísateľnú a  nedosiahnuteľnú kom-
plexnosť. Preto sa pre nás priestory projektov stávajú 
ostrovmi. Prostrediami, ktorá sú obmývané okolím, 
ale ich vzťah k  nemu je podriadený princípom od-
delenia, stlmenia, vyprázdnenia, inakosti. Takto vy-
prázdnené, utíšené ostrovy smerujú k tabule rasa, ale 
nikdy ju nedosiahnu, kvôli vždy prítomnému vzťahu 
medzi vnútrom a vonkajškom. Priblíženie sa k prázd-
nemu prostrediu je však nevyhnutý krok, lebo prie-
story projektov chceme zaplniť. Prázdna chceme za-
liať postojmi, identitami, ideológiami. 

Rámec identity
Chceme sa pokúsiť vytvárať prostredia, ktoré majú 
charakter, čitateľnú a  zažiteľnú identitu. Mestské 
priestory, ktoré sú nasiaknuté ideológiou, názorom, 
víziou. Verejné priestory, ktoré nás provokujú, ktoré 
nás ovládajú, ktoré nás nútia premýšľať, obhajovať 
ich alebo kritizovať. Hľadáme alternatívu k  výsled-
kom kompromisov, štatistík, dostupnosti, logistiky 
tokov, noriem a regulatívov. V prostrediach urbaniz-
mu chýba postoj. Nechceme vypočítateľné riešenia. 
Hľadáme prostredia, ktoré sa neboja mýliť sa. Po-
kúšame sa o  priestory, ktoré sú produktom kultúry 
a nie „neomylnej“ vedy. Chápeme mestské prostredie 
ako navrstvenie jednotlivostí, plánov, obrazov, roz-
hodnutí. Sme si vedomí jeho komplexnosti a neve-
ríme pokusom o jej navrhnutie či simuláciu. Pokúša-
me sa o vytvorenie nových jednotlivostí, ktoré vieme 
ovládať rozhodnutiami, ktoré vieme programovať 
a navrhovať. 

Rámec koncentrácie
Projekty existujú v rôznych mierkach a priestorových 
usporiadaniach. Testujeme mieru dosahu našich 
rozhodnutí a kontroly. Nechceme vytvárať neobme-
dzene rastúce návrhy, ktoré stroskotávajú na našich 

nedostatočných kapacitách ovládnuť prostredie ani 
sa nechceme vzdať nášho vplyvu na ráz prostredia 
v  prospech neautorských stratégii. Používame os-
trovnosť, lebo je jej vlastná istá miera sústredenej 
priestorovej obmedzenosti, ktorá koncentruje a  or-
ganizuje vkladané programy v priestore až na kritickú 
úroveň, keď dochádza k  vzniku špecifi ckých charak-
terov prostredia, k  miešaniam aktivít a  procesov či 
radikalite, ktorá môže umožniť vznik nových kvalít. 
Vytvárame prepĺňané ostrovy. 

Rámec hranice
Formálnym rámcom projektov je špecifi cká organizá-
cia prázdna a hmoty, ktorá vytvára oddelené ostrovné 
prostredia ohraničené rôznymi druhmi bariéry či hra-
nice. Obostavanie priestoru je formálnym nástrojom 
stratégie ostrovnosti, ktorý sa objavuje vo všetkých 
projektoch. Hranica je architektonickým gestom or-
ganizujúcim mestské prostredie. Architektúra sa 
opäť stáva nástrojom tvorby mestského prostredia. 
Je nástrojom stláčania a koncentrácie a určuje prázd-
nu mierku. Je zásobárňou programu, ktorý sa vylieva 
do prázdna medzi. Je formou, ktorá sa dá navrhnúť 
a zrealizovať, a ktorá sa odtlačí do charakteru prázd-
na. Architektonizujeme hranice, ktoré ovládajú os-
trovy mestských identít. 

Projekty overujú rôzne typologické druhy hraníc. 
Plot, priekopa, línia, solitér, hradba, perimetrický 
blok. Pracujeme s  archetypmi uzavretia priestoru, 
ktoré staviame spolu s príslušným zaplneným prázd-
nom do konkrétnych kontextov alebo nekonextov. 
Architektonická forma hranice nie je len nástrojom 
ohraničenia ostrova, ale v  každom projekte je na-
vrhovaná aj ako nástroj komunikácie medzi priestor-
mi vnútri a vonku. 

Rámec OFCA
Neformálne zoskupenie viacerých architektov, ktorí 
sa spájajú do voľných zoskupení pri projektoch, kto-
ré existujú paralelne popri práci v  ich jednotlivých 
ateliéroch. OFCA sú Benjamín Brádňanský, Vít Hala-
da, Martin Jančok a Lukáš Kordík. OFCA je spoluprá-
ca, ktorá umožňuje akumulovať kapacity viacerých 

jednotlivcov na vývoj a diskusiu súťažných, výskum-
ných a grantových projektov. OFCA je pokračovaním 
stretnutia štyroch architektov v  rámci európskeho 
výskumného projektu City Visions Europe, ktorý pre-
biehal v  roku 2009 v  organizácií Berlage Institute 
Rotterdam. 

Rámec Projekt pre mesto 
Rámec, ktorý defi nuje pozadie rozmýšľania v prezen-
tovaných projektoch je diskusia, ktorá sa odohráva 
na pôde Berlage institute a stala sa súčasťou zadania 
a  smerovania projektu City Visions Europe a  ktorá 
otvára možnosti premýšľania o  meste prostredníc-
tvom architektúry. Architektúra a  architektonická 
forma sa stáva stredobodom záujmu pri hľadaní od-
povede na otázky usporiadania, defi novania, kontro-
ly a identity mestského prostredia a je chápaná ako 
alternatíva voči neformálnym procesom a nekoneč-
nej rozpínavosti urbanizmu. 

Patria sem výskumné a semestrálne projekty Berla-
ge Institute pod vedením ľudí, ktorí tento alternatív-
ny prístup overujú aj v projektoch vlastných kancelá-
rií. Pier Vittorio Aureli a Martino Tattara s kancelárie 
DOGMA, spolupracujú s ďalším pedagógom Berlage 
Ellia Zenghelisom, ktorý posúva hranicu debaty ar-
chitektonického projektu v  meste k  začiatkom kan-
celárie OMA, Ungersovmu projektu Berlin as Green 
Archipelago. Alebo Continuous Monument talian-
skeho Superstudia. Kersten Geers z belgickej kance-
lárie KGDVS, ale aj švajčiarske Raumbureau. Talian-
ski Baukuh, Ido Avissar z l’AUC či Christopher CM Lee 
z londýnskej fi rmy Serie Architetects, ktorý viedol 
master unit program Projective Cities na Architec-
tural Association. Tejto téme sa venovali aj nedáv-
no časopisy Architectural Design, Typological Urba-
nism, Projective Cities a San Rocco. Islands.

Urban Rooms 2011 Europan Naumachias 2011 Dom LJM 2011
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Pitoreskný obraz slovenskej 
divadelnej architektúry?
Magdaléna Kvasnicová

RECENZIA

Koncom roku 2011 sa v kníhkupectvách 
objavila nová publikácia, dopĺňajúca 
obraz historickej a  modernej architek-
túry na Slovensku. Spolupráca kritičky 
a  historičky modernej architektúry ar-
chitektky Henriety Moravčíkovej a his-
toričky umenia Viery Dlháňovej prinies-
la svoje plody. 

V  prieniku divadelnej a  architekto-
nickej historiografi e napísali prácu, 
ktorá je prvým pokusom o identifi káciu 
a  hodnotenie zachovaných budov di-
vadelnej architektúry na území od 18. 
storočia po súčasnosť a  ich uvedenie 
do stredoeurópskeho kontextu. Mono-
grafi a Henriety Moravčíkovej a  Viery 
Dlháňovej je produktom trojročného 
výskumu, ktorý sa na Oddelení archi-
tektúry ÚSTARCH SAV realizoval v ro-
koch 2008 až 2011. Výskum inicioval 
Divadelný ústav v  Bratislave, ktorý 
knihu vydal v edícii Slovenské divadlo. 
Výsledky výskumu boli paralelne pub-
likované v permanentnej elektronickej 
databáze divadelnej architektúry krajín 
strednej Európy, prístupnej verejnosti 
na www.theatre-architecture.eu.

Kniha pozostáva z dvoch častí. Úvod-
ná kapitola „zachytáva celkový obraz, 
historický vývoj, priestorové a  typolo-
gické špecifi ká, ale aj topografi u diva-
delnej architektúry na Slovensku od 
polovice 15. storočia až po súčasnosť“ 
(s. 7). Autorky ozrejmujú súvislosti 
vzniku budov, motivácie stavebníkov 
a  architektov, ďalšie prestavby a  úp-
ravy, ktorými tieto diela prešli. Porov-
návajú situácie a  niektoré realizácie 
v  stredoeurópskom rámci, etnické sú-
vislosti divadelnej architektúry a vplyv 
ideológie do architektúry kultúrnych 
domov v prvej, ale najmä v druhej po-
lovici 20. storočia. 

Druhá časť obsahuje  v chronologic-
kom usporiadaní medailóny 23 ob-
jektov so stručným textom a bohatým 
fotografi ckým materiálom obsahujú-
cim historické fotografi e, historické 
plány a  súčasný stav exteriéru a  inte-
riérov, najčastejšie s  pohľadom do di-
vadelnej sály s  javiskom a  hľadiskom. 
Chronologický rad divadiel, respektíve 
divadelnou sálou obdarovaných budov 
uvádza empírové divadlo Erdödyovcov 
v  Hlohovci (Pietro Travaglia, 1802) 

a  završuje Nová budova Slovenského 
národného divadla v  Bratislave (Pe-
ter Bauer, Martin Kusý, Pavol Paňák, 
1979  – 2007). Medzi nimi sa odohrá-
vajú príbehy mestských divadiel, redút, 
národných, spolkových, reprezentač-
ných domov a  divadiel s  hodnotením 
urbanistických kontextov a  architek-
túry. Architektonické hodnoty európ-
skeho významu dosahuje podľa auto-
riek historická budova divadla a reduty 
v Spišskej Novej Vsi (Koloman Gerster, 
1898 – 1902). Iné objekty dokumentu-
jú aktuálny stav kultúrnych záujmov 
spoločnosti a  dobovej stavebnej kul-
túry a pozície architekta v nich. Zaují-
mavé sú okolnosti vzniku Národného 
domu v Banskej Bystrici, ktorý napriek 
víťaznému návrhu architektov Vojtecha 
Šebora a  Gabriela Schreibera, projek-
toval Emil Belluš. Snáď aj z  úcty voči 
Bellušovi rozporuplnú architektúru Ná-
rodného domu hodnotia autorky opatr-
ne ako charakteristický príklad zložitej 
cesty tradične školeného architekta 
k abstraktnému vyjadrovaciemu jazyku 
modernizmu, dokument problematic-
kého prijímania takého jazyka v  peri-
férnej kultúrnej situácii (vysoké valbo-
vé strechy, konzervatívne priestorové 
usporiadanie a vybavenie sály. Ako na-
písali: „V komunikácii s miestnym sta-
vebníkom to nemal jednoduché (…) ani 
on sa nevyhol podobnému zaobchádza-
niu ako autori prvého návrhu a  spory 
s mestom riešil súdnou cestou“ 

(s. 153). Na dokreslenie, že chyba ne-
musela spočívať len v zadávateľovi, ale 
aj v neskúsenosti čerstvého absolventa 
štúdia architektúry, si dovolím citovať 
svedectvo dobového svedka: „Pri stavbe 
Národného domu bola požiadavka vy-
budovať modernú, pre budúcnosť súcu 
divadelnú dvoranu. Miesto nej Ing. 
arch. Belluš naprojektoval dlhú ‚pajtu’ 
tehlového tvaru s  úplne nevyhovujú-
cou a nemožnou akustikou. Navrhnutá 
miestnosť nehodila sa ani na divadlo, 
ani na koncerty, ani na prednášky. Už 
starí Gréci a  Rimania poznali zákony 
akustiky. Už vtedy vedeli, ako stavať di-
vadlá. No my sme im v Kocúrkove dali 
fl eka. (…) Stavba ešte vôbec nebola do-
hotovená, no rozpočet stavby pre stále 
prerábačky skoro úplne vyčerpali…“1

Z publikácie nie je celkom jasné, ako 
sa autorky podieľali na texte. Za  rov-
nomennou úvodnou kapitolou s  pod-
titulom Od zložitých mestských budov 
k  monofunkčným divadlám a  späť su-
marizujúcou množstvo faktografi ckých 
údajov tušiť nadhľad a  erudíciu Hen-
riety Moravčíkovej. Predpokladám, že 
krátke profi ly jednotlivých objektov po-
chádzajú z pera Viery Dlháňovej, ktorá 
je výlučnou autorkou jednotlivých he-
siel v elektronickej databáze. Medailó-
ny v databáze sú obsahovo podrobnej-
šie a obsahujú viacej obrazových príloh. 
Podrobný a rozsiahly poznámkový apa-
rát, v publikácii čiastočne redukovaný, 
svedčí o   rozsiahlom heuristickom vý-
skume, ktorý realizovala Viera Dlháňová 
v početných relevantných inštitúciách. 

Musím súhlasiť, že „zhrnúť do nie-
koľkých desiatok strán textu zložitú 
genézu, periodizáciu, priestorové cha-
rakteristiky a topografi u divadelnej ar-
chitektúry na Slovensku je nepochybne 
odvážnou ambíciou, prinášajúcou via-
ceré úskalia“ (s. 7). Po prečítaní mo-
nografi e autoriek musím zároveň kon-
štatovať, že našli cestu, ako sa týmto 
úskaliam úspešne vyhnúť. Obraz diva-
delnej architektúry, ktorý namaľova-
li svojou knihou, je naozaj pitoreskný. 
A naozaj vedie „od zložitých mestských 
budov k  monofunkčným divadlám 
a späť“. 

Hoci ide o jeden typologický druh, ale 
metamorfovaný v rôznych podobách do 
budov, ktoré vznikli ako divadlo, ktoré 
vznikli aj s divadelnou sálou, alebo kto-
ré boli adaptované na divadlo. V  jed-
nom koši sa ocitajú vidiecke divadlá 
v  šľachtických sídlach, mestské divad-
lá a reduty, domy národné a spolkové, 
domy kultúry a  domy odborov, divad-
lá národné a  národnostné, samostat-
né divadelné sály. Paleta bola pestrá, 
otázkou je, čo podmienilo výber? Au-
torky v  predslove uvádzajú, že to boli 
„architektonické hodnoty a  snaha za-
chytiť spektrum divadelnej architektúry 
na našom území v celej jeho šírke. Preto 
sa tam ocitli aj reduty, spolkové či kul-
túrne domy, predstavujúce v  kontexte 
histórie divadelných budov určité regi-
onálne špecifi kum“ (s. 7). Ak boli kritéri-
om architektonické hodnoty, vynára sa 

otázka: prečo sa do katalógu nedosta-
la, alebo aspoň v úvodnej štúdii nespo-
menula budova, ktorá stála na úsvite 
„zlatého dvadsaťročia“ divadelnej ar-
chitektúry na Slovensku – Dom ume-
nia v  Piešťanoch (projekt 1968 reali-
zácia 1974  – 1979, otvorenie – 1980), 
prvá mimobratislavská účelová stavba 
divadla po druhej svetovej vojne, rea-
lizovaná podľa projektu architekta Fer-
dinanda Milučkého (1929)? Ako jediná 
koncipovaná ako solitér, v  prírodnom 
prostredí, s  uplatnením pohľadového 
betónu sa architektonickou kvalitou 
vydeľuje zo série monumentálnych di-
vadelných a  polyfunkčných stánkov 
kultúry, ktoré po nej nasledovali v  se-
demdesiatych až deväťdesiatych rokoch 
20. storočia. Zo starších objektov by si 
azda aj napriek typologickej nejednoz-
načnosti miesto v  publikácii zaslúžili 
aj ďalšie „polyfunkčné“ budovy, posta-
vené pôvodne ako divadlo, respektíve 
divadelné sály: divadlo Thália Sinház 
v Košiciach, NKP Grand Bio Universum 
(1921) a  Katolícky dom (1925 – 1926) 
v  Žiline, Kultúrny dom v  Ružomberku 
(1927 – 1928) a niektoré ďalšie.

Pozitívne treba hodnotiť množstvo 
nových poznatkov, ktoré sú prínosom 
pre poznanie architektonickej kultúry. 
Rozsiahly poznámkový aparát suma-
rizačnej práci vtláča vedecký ráz. Tre-
ba vyzdvihnúť vizuálnu podobu publi-
kácie, ktorá bola zverená do rúk Jána 
Triašku. Prínosnom je obsiahle trojja-
zyčné resumé, (angl., nem., maď.), čo by 
v súčasnosti už malo byť štandardnou 
súčasťou publikácií tohto typu, v  zá-
ujme prenikania slovenskej kultúry do 
širšieho povedomia minimálne v  stre-
doeurópskom priestore.

1 BALKO, Ján: Život v piatich režimoch I. 
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2006, 
s. 346.

MORAVĆÍKOVÁ, Henrieta – 
DLHÁŇOVÁ, Viera: Divadelná architektúra. 
Od zložitých mestských budov 
k monofunkčným divadlám a späť. 
Divadelný ústav Bratislava v edícii Slovenské 
divadlo 2011. 325 s., angl, nem., maď. 
resume. ISBN 978-80-89369-35-5
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ŠTUDENTSKÉ REFLEXIE

Možno konštatovať, že istý druh „fi remného bývania” 
sa datuje do obdobia praveku. Človek žil kočovným 
spôsobom života, presúval sa so svojím domovom 
a majetkom za zdrojom obživy. Či už to bola zver, ale-
bo kvalitnejšie poľnohospodárske podmienky. Ľudia 
sa združovali do menších alebo väčších celkov, aby 
boli obranyschopnejší. 

Neskôr si ľudia osady zakladali v oblastiach s po-
tenciálom. Vodným kvôli rybolovu a pestovaniu plo-
dín. Oblasti s  nerastným bohatstvom ako rudy pre 
banské mestá, napríklad Banská Bystrica alebo soľ 
pre Solivar a mnohé iné. Bolo to najmä z praktických 
dôvodov, budovali si tam napríklad objekty, ktoré 
potrebovali pri práci, mali tam poodkladané náčinie, 
alebo kvôli stráženiu. 

Po vynáleze parného stroja v 18. storočí začali vzni-
kať továrne, vznikla manufaktúra a po mnohých pe-
ripetiách si majitelia jednotlivých fabrík začali uve-
domovať, že zamestnanci podávajú lepší výkon, ak 
nemusia dochádzať z  veľkých vzdialeností, nie sú 
rozptyľovaní a sústredia sa. A to je pre fi rmu ekono-
mický zisk. Tak im chceli ponúknuť také podmienky, 
aby boli spokojní a bez stresu. Začalo sa budovanie 
robotníckych kolónií v tesnej nadväznosti na väčšie 
fabriky. Lebo len väčšie fi rmy si mohli dovoliť vlo-
žiť fi nančný kapitál na výstavbu domov pre zamest-
nancov. Bolo to bývanie v  jednoduchých, väčšinou 
radových alebo bytových domoch bez predzáhradky, 
tobôž nie záhrady. V takýchto kolóniách absentovala 
zeleň v akejkoľvek forme, ovzdušie tu bolo znečistené 
dymom z priemyselných komínov, železníc, motorov 
a prachom z ulíc. Deti sa mohli hrať len na chodníku 
alebo na ceste pred domom. Ľuďom sa však aj nap-
riek tomu takéto bývanie páčilo, bolo modernejšie. 
Tieto domy už mali hygienické miestnosti vybavené 
sprchou alebo vaňou a WC, avšak boli spoločné pre 
viac bytov.

Po druhej svetovej vojne ako reakcia na tento typ 
miest vznikla teória záhradných miest. Tu už išlo ma-
jiteľom tovární najmä o zdravie zamestnanca. Preto-
že heslo pre ozdravovacie tendencie miest bolo: „Nič 
sa pre kapitalistu nevypláca viac ako zdravie zamest-
nanca.“ Budovy boli prestúpené zeleňou. Kvôli elek-
trifi kácii sa vyčistilo ovzdušie aj ulice a vznikol nový 
priestor, kde zamestnanec mohol tráviť voľné chvíle 
a oddychovať – park. V zahraničí tak vznikli mestá, 
ako napríklad Port Sunlight a Letchworth v Anglic-
ku, Käpilä a Tapiola vo Fínsku, u nás, na území Čes-
koslovenska boli v  tomto duchu postavené mestá 
Zlín, Partizánske alebo Svit. V týchto mestách sa ča-
som postupne vybudovali aj služby pre obyvateľov. 
Zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia: škôl-
ky,  základné školy a  školiace strediská pre zamest-
nancov, športové a kultúrne inštitúcie a služby spo-
jené s predajom. Z takýchto miest postupne vyrástli 

samostatné, zeleňou prerastené a od podniku nezá-
vislé mestá. 

V  súčasnosti sa veľké fi rmy potenciálne schopné 
zamestnať veľké množstvo ľudí sústreďujú mimo 
intravilánu mesta alebo obce v  nadväznosti na do-
pravu. Pre nedostatok kapitálu na vybudovanie no-
vého ubytovania pre zamestnancov sa tento problém 
rieši využitím služieb miestnych hotelov, penziónov 
alebo dočasným prenajatím voľných bytov v  meste 
najbližšie k  fi rme. Takéto riešenie mimo centra má 
mnoho nevýhod, ako sú vzdialenosť a  s  tým spoje-
ná aj časová náročnosť dochádzky a  nevyhnutnosť 
vlastniť auto alebo s  využitím hromadnej dopravy, 
prípadne prostredníctvom fi remného auta. To však 
zvyšuje náklady fi rme a  tým aj cenu práce. Veľkým 
fi rmám v satelitoch sa osvedčilo mať prenajatý au-
tobus, ktorý zadarmo rozváža a zváža ľudí z okolitých 
obcí a  miest do zamestnania na jednotlivé zmeny. 
Ďalšou veľkou nevýhodou je neschopnosť ubytova-
nia sa v meste, lebo väčšina ubytovacích zariadení je 
obsadená práve zamestnancami jednotlivých podni-
kov, čím klesá cestovný ruch pre dané miesto a s tým 
spojený aj rozvoj mesta.

Tieto nevýhody by sa dali odstrániť, keby zamest-
nanci boli zoskupení v  zónach s  ubytovaním neďa-
leko fi rmy. Takéto riešenie by zlepšilo medziľudské 
vzťahy medzi zamestnancami navzájom, ale aj medzi 
zamestnancami a  vedením fi rmy, lebo by sa moh-
li lepšie spoznať a možno riešiť určité záležitosti aj 
mimo pracovného času. Výhody sú najmä ekonomic-
ké, ale, bohužiaľ, len z dlhodobého hľadiska.

Ak by sa takýto zamestnávateľ našiel, musel by po-
skytnúť zamestnancovi životný štandard na určitej 
úrovni, to jest aspoň základnú občiansku vybavenosť 
so službami. Napríklad predajne potravín, drogérie, 
požičovne, čistiarne alebo práčovne, ktoré by využí-
vali najmä zamestnanci na krátkodobý pobyt. Pri 
vyššom štandarde aj vybavenie kultúrnymi inštitú-
ciami, kiná, knižnice a športové a školské zariadenia, 
miesta na oddych so zeleňou, parky, a  v  neposled-
nom rade zdravotnícke zariadenie. v  prípade Slo-
venska je vo viacerých oblastiach veľký geotermálny 
potenciál, ktorý sa dá využiť aj na relax a odpočinok 
zamestnancov.

Možnosti ubytovania by mali byť takisto rôznoro-
dé, ale v závislosti od toho, pre akú skupinu zamest-
nancov je cielené. Malo by tu byť zastúpené rovnako 
trvalé prechodné, ale aj dlhodobé ubytovanie v rôz-
nych štandardoch vybavenia a  veľkosti podľa mož-
ností alebo podľa postavenia zamestnanca. a  pre-
dovšetkým by malo byť v dostupnej vzdialenosti od 
zamestnania.

Čím viac je takéto miesto vybavené službami a rôz-
nymi možnosťami bývania a oddychu, tým viac sa pre 
zamestnanca stáva atraktívnejším a ak sa už dostane 

do takého fungujúceho a vybaveného spoločenstva, 
je preňho veľmi dôležité prácu si udržať, lebo potom 
v práci podáva aj lepšie výkony. o to by sa mal snažiť 
každý zamestnávateľ. Takže aj keď sú vstupné nákla-
dy fi rmy väčšie, v konečnom dôsledku sa takáto in-
vestícia vráti.

Esej bola napísaná v  rámci predmetu Ateliérový se-
minár I  modulu na Ústave architektúry a  obytných 
budov FA STU

Filozofi a fi remného bývania
Jana Bohušová
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Jazyk architektúry
Michal Valúšek

Lineárny prístup k  mysleniu určuje našu neschop-
nosť uvažovať viac ako nad jednou vecou naraz, lebo 
naše duševné procesy podliehajú paralelným iskrám 
miliárd neurónov v mozgu. Tieto krehučké iskry spá-
jajúce naše vedomie a  informácie z prostredia vzni-
kajú spôsobom istej dezorganizácie či chaosu, sú ne-
predpovedateľné a vynárajú sa náhodne bez príčiny, 
keď nikdy nevieme, na čo budeme o chvíľu myslieť. 
Napriek tomu sa v  rýchlom slede navzájom ovplyv-
ňujú a komponujú slová, vety a myšlienky do určitej 
formy. Výsledkom tohto nepatrného prúdu asociácií 
v našej mysli je JAZYK. Jazyk ako zrozumiteľná veta, 
ako slová ukryté v našich gestách a jazyk ako línie fo-
riem kreované mentálnym obrazom človeka, architek-
ta v priestore. Architektúra sa tak stáva jazykom.

Jazykom, ktorý reprezentuje vnútornú identitu člo-
veka a jeho schopnosť transformovať podnety do fo-
riem. Nič nepríde z ničoho nič a nezmizne bez stopy, 
keď zmena nie je nič iné ako transformácia jedného sta-
vu formy na druhý. Tieto stavy sa k nám potom priho-
várajú svojou rečou plnou ideí, keď sú všetky štruk-
túry modelované sériou logických krokov ako slová 
akéhosi kreatívneho jazyka. Kreativita tak objasňuje 
nadanie človeka intuitívne sa vyrovnať s rôznymi sti-
mulmi, ktoré na neho vplývajú.

Tak ako každá veta napĺňa význam intonáciou a ryt-
mikou slabík, aj architektúra svojou formou vytvára 
prirodzený rytmus a nie je len solitérnym prvkom, ale 
prostredím. Práve na toto zabúda pri tvorbe veľa pro-
jektantov a architektúru niekedy úzkoprso chápu len 
ako izolovaný objekt bez kontextu s okolím. Aj holé 
slovo má svoj význam, ale vo vete reakciou na závaž-
nosť ostatných slov nadobúda celkom nový rozmer 
a prirodzene dotvára rytmus v  rámci celku. Vyňatie 
alebo zmena poradia akéhokoľvek slova by zname-
nala absenciu podstaty vety a  jazyka. A  práve tak, 
keď architektúra svojou formou neprimerane vyčnie-
va alebo narúša daný kontext, vytvára celkom náhod-
ný a neprirodzený jazyk so stratou kontroly nad jeho 
zrozumiteľnosťou. Množstvo stavieb je potom len 
akousi osamotenou nahou formou bez schopnosti 
vytvárať spätnú väzbu s okolím, je akoby holým slo-
vom neurčitého jazyka. Jej identita je potom takmer 
nulová, bez výpovednej hodnoty a predpokladu odo-
vzdať svoje poslanie ďalším generáciám.

Každému z nás sa páči vždy niečo iné a každý má 
celkom odlišný vkus. Bez tejto vlastnosti by bola aj 
architektúra celkom jednotvárna, sterilná a neschop-
ná zlepšovať vzájomné pôsobenie s prostredím. Aby 
bola možná jej interakcia s atmosférou okolia, musí 
architekt použiť vhodnú súpravu mechanizmov, 
ktoré architektúre dokážu vdýchnuť prirodze-
nosť. Prirodzenosť potom závisí od vnútorného pre-
pojenia architektúry s  dušou okolia, jeho geniom 

loci, s  ktorým ak splynie, vytvára harmonický celok 
„jazyka tisícok vecí“, ktoré pôsobia súčasne. Archi-
tektúra je tak reč prostredia stelesňujúca atmosféru 
viditeľných ideí a tvoriaca rytmické intonácie foriem 
ako slová vo vete.

Dnešná architektúra však z  veľkej časti popiera 
tento jazyk prirodzenosti či určitého ducha a v mno-
hých prípadoch svojím spôsobom brutálne trhá to-
tožnosť prostredia na malé kúsky. Správa sa ako 
roje niekedy neidentifi kovateľných tvarov, ktoré 
akoby v  priebehu času menili svoju letovú drahú 
a  vytvárali emergentne sa vyvíjajúce polia akých-
si divokých stád. Tieto nové spôsoby priestorového 
usporiadania morfológie prostredia majú niekedy 
tendenciu byť prekvapivé a často zobrazujú nepocho-
piteľné globálne hmoty, ktoré sa vynárajú z interak-
cie rôznych aktivít.

Ambíciou architektonického jazyka je zotrvať v hl-
bokom súlade s poľami a silami súčasného sveta, keď 
majú toky foriem vytvárať súlad s prostredím. Vývoj 
kolektívneho jazyka architektúry a  jeho schopnosť 
opisovať prostredie nie sú priamo naprogramované, 
ale vzniká súčasne pôsobením istých fenoménov:

* Separovanie – predpoklad udržať adekvátnu vzdia-
lenosť od ostatných foriem. To zabraňuje ich zhlu-
kovaniu do rojov rôznych štruktúr príliš blízko seba 
a umožňuje dýchanie priestoru. 
* Konektivita – schopnosť skĺbiť identitu s hodno-
tou prostredia a možnosť vytvoriť skupiny, keď riade-
nie takejto činnosti môže viesť k pozitívnej a priro-
dzenej súdržnosti pozície foriem v neďalekom okolí.
* Adaptácia – synchronizovaná aktivita a prispôso-
benie sa znakom blízkeho okolia. Toto konanie má 
tendenciu nájsť optimálnu hierarchiu rozloženia for-
my a povrchu štruktúry v súlade so susedmi.

Tento prístup sa snaží poskytnúť novú paradigmu 
jazyka architektúry so schopnosťou produkovať vý-
sledky viacerých prepojených slučiek spätnej väzby 
s prostredím. Chce vzdelávať, byť užitočný, zameria-
vať sa na efektivitu a podporovať individuálne a spo-
ločenské refl exie v rámci pôsobenia priestorových vä-
zieb. Otázkou je, ako je možné, že aj keď všetky tie 
formy jazyka majú rovnaké pravidlá, vznikajúce ar-
chitektonické prostredie niekedy vykazuje emergent-
né globálne vzory?

Jednoducho nedokážeme absorbovať niekoľko vecí 
naraz a nikdy nemôžeme obsiahnuť všetky problémy 
prostredia súčasne, podobne, ako to bolo spomínané 
na začiatku tohto textu. Skrátka dokonalosť a vyvá-
ženosť jazyka architektúry ostáva formou, ku ktorej 
sa môžeme len priblížiť a  na architektoch je – ako 
veľmi sa môžeme priblížiť.

Čo je to dnes kreatívna forma a  čo je vlast-
ne identita miesta? Dnešná kultúra je do značnej 
miery o hybridizácii a prelínaní toho, čo tvorí človek 
a  toho, čo je vytvorené strojom. Vzostup digitálnej 
kultúry je neoddeliteľný od veľkolepého prepojenia 
medzi fyzickým a  elektronickým svetom, keď pou-
žitím počítačov dokážeme produkovať fantastické 
virtuálne prostredia. Počítače sa zmocnili nielen vi-
zuálneho stvárnenia našich myšlienok, ale niekedy 
sprostredkujú aj dotyk, pohyb a jazyk.

Okrem dotykových obrazoviek, inteligentných 
mobilných telefónov či digitálnych rukavíc sa dnes 
sám architektonický priestor stáva miestom novej 
identity jazyka posunutého za sklo virtuálnej rea-
lity. Tento kontext však nesie známky hlbokej neis-
toty rozmeru digitálneho prostredia a generovaných 
foriem, ktoré sa zdajú, akoby plávali bez konkrétnej 
mierky. Medzi inšpiratívnymi formáciami na kryšta-
lických doskách počítačov a  realizáciami v  reálnom 
prostredí tak niekedy existuje obrovský rozdiel. Čas-
to vzniká kolosálna architektúra „zmyselných digi-
tálnych tvarov“, ktoré sú len emblémom priestoro-
vej organizácie algoritmických štruktúr s absenciou 
tektoniky. Počítač síce poskytuje inžinierom informá-
cie a  potrebné parametre na zhotovenie formy, ale 
v  stávke je kritika čitateľnosti jazyka takejto archi-
tektúry a jej identita.

Identitu digitálneho veku architektúry s  prostre-
dím treba chápať ako spätnú väzba medzi subjek-
tom a objektom. Takto môže byť interpretovaná ako 
pocit preklenujúci interval medzi vnímaním miesta 
a percepciou architektonickej formy. Čím bližšie zo-
stáva pocit spojenia formy s  miestom, tým viac sa 
zdá, že ho ovládame.

Tradičné hľadanie formy je preto neodlučiteľné 
od viery v  dosiahnutie optimálneho tvaru v  súlade 
s kvalitou prostredia. Počítač však niekedy ohrozuje 
túto vieru tým, že architektov konfrontuje tekutým 
svetom dynamických entít, ktorých podstatu a  to-
tožnosť nevedia dobre obsiahnuť. Napriek tomu nie-
ktoré z týchto foriem začali transformovať prostredia 
a vytvárať nový dialóg medzi výpočtovou technikou 
a  intuíciou architekta, ktorý sa mení z „užívateľa“ 
počítača na „vývojára“ robiaceho koncepčný skok 
z  pasívneho spotrebiteľa k  aktívnemu konštrukté-
rovi. Medzi týmito formami možno poukázať najmä 
na hladké objemy pripomínajúce organické prúdenie 
„blobov – kvapiek“ akoby s pulzujúcou fasádou, kde 
statické tvary ustupujú bujným tokom.

S rastúcim významom elektronických médií mno-
hí architekti premieňajú architektúru na informač-
ný displej koncipovaný ako povrch meniacej sa kože, 
ktorá sprostredkúva hlboký zážitok. V niektorých prí-
padoch tento vývoj snáď predchádza až vzniku akejsi 
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imaginárnej glazúry kyber-priestoru. Idey kreatív-
nej architektonickej pokožky môžu byť postavené na 
motíve, že povrchy dokážu zniesť viac formujúcich 
procesov ako objemy. Kým objemy naznačujú myš-
lienky nezávislosti geometrických prúdov, povrchy 
možno považovať za doslovné stelesnenie týchto 
tokov. Pohyblivá interaktívna koža tak k nám preho-
vára svojimi bezprostrednými zmyslami a ako citlivé 
telo architektúry koketuje s identitou miesta. Zosil-
ňuje, či tlmí hru svetla a tieňov, hrá sa s mierou is-
tej hrubosti alebo ľahkosti textúr a rýchlo premieňa 
architektonické riešenia v  takmer hmatateľné účin-
ky v čase. Možnosti deformácie povrchov predstavu-
jú nový zdroj dynamického architektonického efektu 
so snahou zrodiť reagujúce prostredie, v ktorom sen-
zorické povrchy objemov menia svoj tvar vo vzťahu 
k činnosti ľudí.

V digitálnom svete vyžaduje jazyk architektúry 
novú vizuálnu prax založenú na schopnosti sledo-
vať zložité bludisko interakcií medzi globálnym a lo-
kálnym vymedzením zámeru. v tomto svete vedia aj 
najmenšie zmeny ovplyvniť celok, podobne ako je to 
pri teórií chaosu, kde efekt chvenia „malých motýlích 
krídiel“ na jednej pologuli môže spôsobiť tornádo na 
druhej pologuli. Citlivosť tisícok digitálnych sníma-
čov generovaná touto závislosťou nás akoby vrhá do 
architektonických tekutín variabilného sveta, ktoré 
kladú akcent na niektoré z našich pocitov a rozhod-
nutí. s  rozvojom prepracovanejších rozhraní možno 
očakávať stále väčšie stieranie rozdielu medzi fyzic-
kým a digitálnym na rôznych úrovniach architektú-
ry. Koncepcia takto rozšírenej reality je potom ne-
oddeliteľná od rôznych významností umožňujúcich 
hybridizáciu skutočných a elektronických realít. Niet 
pochýb, že počítač rozširuje našu myseľ, ale súčasne 
mení aj naše vnímanie objektov a priestoru.

Na druhej strane si položme otázku. Ktoré súčasné 
impozantné projekty dokážu na seba naozaj zobrať 
podobu pamiatky s jasnou identitou? Aj napriek čas-
tým kultúrnym odvolávaniam architektov sa niekedy 
naozaj divíme, čo si ich formou pripomíname. Aká je 
vlastne ich totožnosť s miestom? Niekedy môžeme 
mať pocit, že začíname žiť medzi kvázi objektmi, kto-
ré len vyjadrujú krízu mierky a tektoniky symbolizo-
vanej digitálnou architektúrou. Táto nestabilita for-
my môže byť v  súvislosti s meniacim sa kultúrnym 
kontextom nastoleným globalizáciou, ktorá môže 
byť chápaná ako skrat medzi miestnym a všeobec-
ným. Skrat, ktorý destabilizuje formy a sieť vzťahov 
v prostredí.

Hustá sieť vzťahov spájajúca dnešný jazyk archi-
tektúry je v texte prezentovaná ako niť, ktorá integ-
ruje odlišné prístupy k  výrazu alebo priestorovému 

usporiadaniu a dúfa, že poskytne platformu na ďal-
šiu diskusiu a pochopenie priestoru okolo nás.

Esej získala II. miesto (boli udelené tri II. miesta) 
v II. ročníku Literárnej súťaže 2011 na tému 
KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA – IDENTITA, ktorú 
zorganizovali Spolok architektov Slovenska , Britská 
rada a občianske združenie Archimera.
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The use of trees 
in the urban environment
By Katarína Gécová 
¦ 
¦ 
¦ 
It is the aim of any society to create 
optimal housing and living condi-
tions for its inhabitants. Fast growth 
and development of settlements and 
urbanization in general resulted in 
numerous factors that have negative 
impacts on our environment. This pro-
cess leads to the elimination of the es-
sential part of the urban environment, 
i.e. trees and other vegetation. Great 
part of vegetation is exposed to such 
conditions that mostly do not meet re-
quirements of legislation (e.g. exhaust 
fumes, polluted environments) – the 
ability of woody plants to adapt and 
grow, aff ect and resist such stressful 
conditions vary according to the spe-
cies of woody plants. 

The article addresses the use of 
trees in the urban environment. Trees 
constitute a vital part of the environ-
ment. They provide for ecological and 
social functions but also for aesthetic 
or hygienic functions that are of the 
same signifi cance in the urban envi-
ronment. The amount of greenery and 
spatial relationships between separat-
ed green areas have an impact on the 
state of biodiversity in the urban envi-
ronment. The positive impact of biodi-
versity on a human being living in the 
urban environment is unquestionable. 
Fragmentation of natural elements re-
quires their interconnection into the 
local system of interconnected natural 
elements at the citywide level.

At present the process of urbaniza-
tion brings dynamic changes: an indig-
enous natural environment is being 
replaced with the urban environment. 
This process is related to the high ur-
ban densifi cation on green spaces in-
tended for sporting, leisure and relaxa-
tion activities of local residents, while 
the concept of urban greenery is not 
being respected. Grass spaces are be-
ing replaced with hard surfaced areas; 
parking areas are being enlarged; ma-
ture trees are being cut down, which 
are the consequences of investment 

activities, while the retention eff ect of 
permeable areas is being forgotten. It 
is no secret that construction develop-
ment mostly burdens existing as well 
as potential spaces and directly, to-
gether with the other factors, aff ects 
the condition of trees in the settle-
ment. It is a common phenomenon of 
the present time related to the glob-
al growth of human population, in-
creased concentration of population 
in large cities, but also growing pres-
sure of development companies. This 
problem entails pressure on the envi-
ronment. The quality and accessibil-
ity of green spaces are nowadays much 
more signifi cant indicators than the 
quantity; trees and other vegetation 
are becoming one of the indicators of 
the quality of the settlement residen-
tial area.

Cassovia Architect 
Ľudovít Oelschläger 
Őry Lajos (1896 – 1984)
by Adriana Priatková
¦ 
¦ 
An architect Ľudovít (Ludwig) Oel-
schläger – Őry Lajos (1896 – 1984), 
probably the most important, but 
among the public not very known, rep-
resentative of the interwar architec-
ture who, in his most fruitful period of 
life, worked in Košice (1924 – 1945). It 
was in Košice, his hometown, as well 
as in Eastern Slovakia and former 
Carpathian Ruthenia (Podkarpatskej 
Rusi), which was part of Czechoslo-
vakia at that time, where he left the 
work of extraordinary quality that still 
appeals to experts as well as the gen-
eral public.

He was born in a rich German evan-
gelical family in Košice, coming from 
the Spiš Region. In family he learnt to 
respect the past and acquired classical 
education. The intellectual and spiri-
tual atmosphere of his hometown, 
part of Austria-Hungary Monarchy un-
til the end of World War I, was close 
to that of Budapest, where he acquired 
university education. After fi nishing 
his study he made a longer study trip 
to Germany (1921 – 1922) during which 
he acquainted himself with the latest 
European knowledge in the fi eld.

The initial period of his work was 
closely connected with the Hungarian 
architecture of that time. His percep-
tion of the Hungarian architecture was 
infl uenced by the work of his Budapest 
colleagues, peers, Bogdanfy and Ger-
loczy in their Budapest architectural 
studio (1923). The specifi c quality of 
Oelschläger`s architectural early work 
was to a  great extent infl uenced by 
5-year close cooperation with a  Hun-
garian architect G. Z. Bosko (1924 – 
1929), who probably came to Kosice 
with the architect. The Orthodox syn-
agogue and school in Košice is proba-
bly the most impressive result of their 
cooperation (1925, 1926 – 1927, 1933, 
NKP). The synagogue was built almost 
concurrently with the Neologic syna-
gogue in Kosice (1924, 1926 – 1927, 
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Uplatnenie stromov 
v urbanizovanom prostredí
Katarína Gécová Medzi človekom a  prírodným prostredím dochádza 

k  stálej interakcii, človek prostredie pretvára a, na-
opak, prostredie spätne formuluje človeka. Človek 
žijúci v  súčasnosti vie, že pokiaľ nezmení svoj štýl 
života, nedožije sa ďalšieho storočia. Na vzniknuté 
problémy možno nazerať z rôzneho uhla pohľadu. Vo 
všetkých sa objavuje jedna spoločná téma – konanie 
človeka vo vzťahu k prírodnému prostrediu. 

Zeleň v  sídlach predstavuje nezastupiteľnú zlož-
ku životného prostredia. Zabezpečuje funkciu nielen 
ekologickú, sociálnu, ale aj spoločenskú a estetickú, 
ktorá je v urbanizovanom prostredí rovnako dôležitá. 
Jej pozitívny vplyv na človeka žijúceho v mestskom 
prostredí je nepopierateľný. 

Slovensko patrí ešte stále k nadpriemerne zalesne-
ným krajinám. Už v roku 1769 cisárovná Mária Terézia 
vydala nariadenie o povinnosti vysádzať stromy „vša-
de tam, kde bolo na vysádzanie vhodné miesto“, pri 
kostoloch, kaplnkách, krížoch na medziach a cestách. 

V súčasnosti sa, bohužiaľ, možno stretnúť s opač-
ným trendom. Stromy a ostatné vegetačné prvky sú 
z miest vytláčané, či už pri rekonštrukciách námestí 
(dláždenie), alebo v rámci stavebných a investičných 
činností. S  rozvojom miest a obcí je spojená zvýše-
ná stavebná činnosť, pričom najčastejšie dochádza 
k  zmenám využitia zelených priestranstiev. Nie je 
tajomstvom, že stavebný rozvoj zaťažuje jestvujúce 
aj potenciálne plochy a priamo sa podieľa na stave 
stromov v sídle. 

Zmenšovaním plôch zelene a  zahusťovaním vý-
stavby dochádza k  postupnému prerastaniu mesta 
do prírodného okolia a  jeho postupnej premene na 
urbanizované prostredie. Tieto javy spätne vyvoláva-
jú potrebu zabezpečenia správneho fungovania plôch 
zelene v podmienkach miest, s cieľom uplatniť eko-
logické, environmentálne a urbanistické funkcie ze-
lene pri tvorbe životného prostredia. 

Stromy a  ostatné vegetačné prvky sú pre sídlo 
zdrojom vitality, svojimi účinkami vyvažujú zvýšený 
tlak na životné prostredie. Kvalita a dostupnosť ze-
lených plôch sú v  súčasnosti oveľa dôležitejšie než 
ich množstvo, stromy a ostatné vegetačné prvky sa 
stávajú jedným z  ukazovateľov kvality obytného 

prostredia sídla. Do bilancie zelene v sídle sa výrazne 
započítava aj zeleň súkromných záhrad, aj keď ostat-
ným obyvateľom neumožňuje aktívne využitie. 

Problematika stromov 
v urbanizovanom prostredí
Sídelné prostredie si ľudia vytvorili „na svoj obraz“. 
Inak povedané, sídlo je adaptovaným prostredím, 
prispôsobené potrebám človeka. Primárne ho formo-
vali potreby bezpečnosti a  prežitia, následne potre-
ba funkčnosti a  pohodlia, čo zodpovedá súčasným 
prioritám1. 

Mestské prostredie je najviac pozmenené od prí-
rodného prostredia, respektíve je narušené, a  to vo 
všetkých svojich zložkách. Má zmenenú mikroklímu, 
znečistené ovzdušie i pôdu, nachádza sa tu najmen-
šie množstvo prírodných prvkov. Charakteristická je 
veľmi zvýšená hlučnosť a prašnosť, elektromagnetic-
ké či elektrické polia a iné negatívne vplyvy na živé 
organizmy vrátane človeka. Stromy a ostatné vege-
tačné prvky sú jediným pôvodným prírodným prv-
kom, ktorý má prirodzenú schopnosť tieto negatívne 
vplyvy čo najviac eliminovať. Často sú vzhľadom na 
svoje rozličné schopnosti prežívať v mestskom pro-
stredí nevhodne vysádzané, nedostatočne udržiava-
né, či už úmyselne, alebo neúmyselne poškodzované. 
Niekedy sú plochy vegetácie koncentrovane umiest-
nené v jednom mieste územia, čím môžu byť nedos-
tačujúce pre sťaženú alebo namáhavú prístupnosť 
obyvateľstva k  zeleni, buď z  hľadiska dopravného, 
alebo časového. Optimálne rozloženie a  vzájomná 
prepojenosť plôch vegetácie umožňuje život a mig-
ráciu rôznym druhom živočíchom, a tým dáva pries-
tor na oživenie mestského prostredia. 

Reálne použiteľná výmera urbánnej vegetácie je 
v skutočnosti omnoho nižšia. Veľakrát sa môžu spo-
menuté typy plôch zelene javiť ako plochy nedosta-
čujúce z dôvodu neestetického alebo nefunkčného 
využitia. Z  uvedeného vyplýva, že v  mestách často 
nie je problémom nedostatok plôch zelene, ale ich 
funkčná účinnosť. Stromy v sídlach plnia na jednej 
strane významné priestorové, estetické, hygienické, 
mikroklimatické, ekologické a  sociálne funkcie, na 

strane druhej sú vystavené nepriaznivým vplyvom 
prostredia a konfliktom záujmov spoločnosti. 

Verejná zeleň v  tomto smere predstavuje jeden z 
najdôležitejších prostriedkov na zlepšenie situácie, 
ktorý je navyše premenlivý počas ročných období, ale 
i v procese svojej existencie.

Zeleň je jediný prvok v urbanizačnom procese, kto-
rý pôsobí polyfunkčne so zvýraznením renaturalizač-
ného a  sanačného významu2. Nedostatok vegetácie 
v  urbanizovanom prostredí sa prejavuje v  kvantita-
tívnych aj v  kvalitatívnych znakoch. Veľké rozdiely 
sú medzi navrhovanými ukazovateľmi potreby m² 
zelene na jedného obyvateľa a  skutočnosťou. Naj-
častejšie a  najviac obyvateľstvom vnímané je malé 
plošné zastúpenie sídelnej vegetácie. Množstvo zele-
ne a priestorové vzťahy medzi jednotlivými zelenými 
plochami majú vplyv na stav biodiverzity v urbani-
zovanom prostredí. Fragmentácia prírodných prvkov 
vyžaduje zelené plochy vzájomne prepájať do miest-
neho systému vzájomne prepojených prírodných 
prvkov na celomestskej úrovni. Základným cieľom 
požiadaviek v  oblasti verejnej zelene je zabezpečiť 
obyvateľstvu kvalitné životné prostredie. Týka sa: 

 – zohľadnenia trendov a scenárov budúceho rozvoja 
mesta 

 – zohľadnenia časovej dostupnosti zelených plôch 
určených na krátkodobú rekreáciu pre všetky vrstvy 
a vekové skupiny obyvateľov 

 – ochrany biodiverzity na urbanizovaných územiach 
 – hospodárenia s dažďovou vodou a zvýšenie retenč-
nosti urbanizovaného prostredia 

 – zabezpečenia vhodnej mikroklímy 
Za jeden z hlavných problémov uplatnenia stromov 
v urbanizovanom prostredí patrí nezáujem obyvate-
ľov o verejné priestory. Tieto priestory sú stále v po-
lohe územia patriaceho všetkým, ale pritom nikomu. 
Kvalita verejných sídliskových priestorov na Sloven-
sku tak výrazne zaostáva za kvalitou súkromného 
a polosúkromného priestoru bytov a domov. Pozitív-
ne príklady zo zahraničia sú dôkazom toho, že cesta 
k ich kultivácii vedie cez zapájanie občanov do spo-
lurozhodovania o svojich verejných priestoroch, o ich 
premene a využívaní.

Uplatnenie stromov v uliciach 
a na parkoviskách 
Uličné stromoradia sú významné prírodné prvky 
mestských štruktúr spájajúce jednotlivé plochy ve-
getácie do uceleného systému mestskej zelene. Sú 
to najproblematickejšie a najnáročnejšie objekty ze-
lene na realizáciu a  údržbu. Úspešnosť pestovania 
stromov v uliciach do značnej miery závisí od správ-
nej voľby drevín. Okrem vonkajších morfologických 
znakov, akými sú veľkosť stromov (výška a šírka), tvar 
a  hustota koruny, textúra, sezónne efekty (kveten-
stvo, plody, sfarbenie listov) do popredia v ostatnom 
čase vystupujú vlastnosti drevín, medzi ktoré patrí 
tolerantnosť k nepriaznivým podmienkam prostredia 
a k stresovým faktorom (vysoká teplota v lete, sucho, 
posypové soli, utláčanie a spevnenie povrchu pôdy), 
regeneračná schopnosť nadzemných a  podzemných 
orgánov po mechanickom poškodení, dlhovekosť 
a podobne. Záujem o vegetačnú štruktúru urbanizo-
vaného prostredia narastá so zhoršujúcimi sa pod-
mienkami vplývajúcimi na zdravý rast a  existenciu 
stromov v tomto prostredí. Rýchle starnutie a odu-
mieranie stromov, ale aj necitlivý výrub uličných ale-
jí núti odbornú verejnosť k zamysleniu sa nad celou 
problematikou. Okrem prioritných zmien, ktoré je 
potrebné vykonať v  oblasti zlepšenia ekologických 
podmienok pre rast drevín v uliciach, možno hľadať 
východisko aj vo výbere vhodných taxónov, naprík-
lad do úzkeho uličného priestoru používať stromy 
s pravidelnými, kompaktnými korunami guľovitého, 
stĺpovitého alebo vretenovitého tvaru (napr. Acer 
campestre ’Compact’ – javor poľný, Acer platanoides 
’Globosum’ – javor mliečny, Catalpa bignonioides 
’Nana’ – katalpa bignóniovitá, Fraxinus excelsior 
’Nana’ – jaseň štíhly, Prunus cerasifera ’Nigra’ – sliv-
ka čerešňoplodá, Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’ 
– agát biely, Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – 
agát biely, Ulmus caprinifolia ’Umbraculifera’ – brest 
hrabolistý, Quercus robur ’Fastigiata’ – dub letný, Py-
rus calleriana ’Chanticleer’ – okrasná hruška a pod.). 
Pre ulice stredné a široké možno použiť stromy vyš-
šie, s  pravidelnou, kompaktnejšou korunou vajco-
vitého tvaru, alebo stromy s  korunou oválnou, vo 

Komorný vnútroblok Rozadol v Bratislave. Výsadba 
stromov a kríkov vychádza zo statickej – geometrickej 
koncepcie. Farebnosť fasád obytných domov korešponduje 
s farebnosť stromov – Prunus cerasifera ’Nigra’ (slivka 
čerešňoplodá), ktoré sú vysadené vo vyvýšených záhonov. 
Voľné trávnaté plochy ostávajú v úrovni chodníka – priestor 
vnútrobloku opticky rozširujú. Foto: Katarína Gécová

Átrium Apollo centrum v Bratislave. Koncepcia riešenia 
vychádza z potrieb podzemného parkovania (výsadba 
vzrastlých stromov do vyvýšeného terénu), ako aj 
z potrieb zadržiavania dažďovej vody v území, čo je novou 
požiadavkou územného plánu. Foto: Katarína Gécová

Pozitívny príklad uplatnenia stromov v kontaktnom 
priestore vodného prvku so športovou a oddychovou 
funkciou. Vegetačné prvky sú uplatnené aj na 
fasádach budov, Francúzsko. Foto: Katarína Gécová
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Ľudovít (Ludwig) Oelschläger – Lajos Őry (1896  – 
1984) sa narodil v  Košiciach 5. marca 18961 ako 
najmladší zo štyroch súrodencov2 zámožnej evanje-
lickej rodiny obchodníka a podnikateľa Ľudovíta Oel-
schlägera3 a  jeho manželky Etely4, rodenej Fiedler5. 
Bohatá nemecká obchodnícka a podnikateľská rodi-
na zohrala významnú úlohu v hospodárskom, cirkev-
nom a politickom živote Košíc, najmä po roku 19186.

Starší synovia podnikateľa Ľudovíta Oelschläge-
ra Štefan7 a František8 sa po boku svojho otca stali 
spolumajiteľmi veľkoobchodu so železom v  známej 
košickej firme Fleischer a Schirger9. Najstaršia dcé-
ra Elisabeth bola od Ľudovíta o desať rokov staršia 
a meno dostala po otcovej sestre10. 

Z raného obdobia života Ľudovíta Oelschlägera ml. 
vieme zrekonštruovať málo. Môžeme len predpokla-
dať, že bolo šťastné. Ako najmladšiemu sa mu dostá-
valo dostatok pozornosti a lásky nielen od vlastných 
rodičov, starých rodičov a  početného kruhu dospe-
lých príbuzných, ale aj od jeho troch starších súro-
dencov. Košice v období jeho detstva a mladosti boli 
príjemným multikultúrnym mestom, na ktoré s nos-
talgiou a láskou dodnes spomínajú viacerí Košičania, 
ktorí o tomto období veľa počuli od svojich rodičov 
a starých rodičov.

„Intelektuálne a duchovné ovzdušie rodného mesta 
ho (človeka) v  rozhodujúcej miere determinuje, kde-
koľvek sa vo svete nachádza11.“

Ľudovít svoje stredoškolské vzdelanie ukončil 
v  rodnom meste rovnako ako jeho starší súrodenci. 
Po úspešne vykonanej maturite na gymnáziu pre-
monštrátov v  Košiciach12, ktorá prebehla v  rámci 
„rýchlokurzu13“ v roku 1914, sa zapísal na Maďarskú 
kráľovskú technickú univerzitu Nádora Józsefa (Pa-
latína Jozefa – kráľovského miestodržiteľa) v Buda-
pešti, v  tom čase nazývanú ako „Polytechnika“. Tú 
musel kvôli vojnovým udalostiam čoskoro prerušiť. 
Narukoval a  už ako 19-ročný dostal striebornú me-
dailu chrabrosti (Vitézségi Érdemrend ezű fokozata), 
čo bolo v tom čase veľmi vysoké vyznamenanie.

Štúdium na vysokej škole v Budapešti preto ukon-
čil štátnou záverečnou skúškou vykonanou v decem-
bri v roku 1921 až po skončení vojny14. Budapeštian-
ska škola bola v čase jeho štúdia inštitúciou, kde sa 
kládol dôraz skôr na 

inžiniersko-konštrukčné majstrovstvo než na ume-
lecké novátorstvo. Profesori, ktorí tu pôsobili, boli 
zviazaní s  historizmom a  eklektizmom, preto viedli 
poslucháčov k tradičnému ponímaniu architektúry15. 
Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapeš-
ti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním archi-
tektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, 
no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky 
orientovaných projektantov.

Obdobie po skončení školy a  študijnom poby-
te v  Nemecku, kde absolvoval prax v  projekčných 

kanceláriách v  Berlíne, Mníchove a  Stuttgarte16 
(1922 – 1923) a  práci v  budapeštianskom ateliéri 
(1923 – 1924), môžeme charakterizovať ako obdobie 
učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlast-
ného architektonického názoru. Hlboko zažité klasic-
ké cítenie, ktoré pravdepodobne získal v  domácom 
meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tra-
dičným, klasickým vysokoškolským vzdelaním. Úctu 
k minulosti a ku klasike nadobúdal mladý architekt 
aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeš-
tianskom ateliéri, kde sa práve realizovala pohrebná 
kaplnka v Hatvanpuszte17 v neobarokovom slohu. 

Architektonická kancelária Bogdánfy18 a Gerlóczy19 
patrila v tom čase k zavedeným budapeštianskym fir-
mám a mladý Oelschläger tu mohol nasávať atmo-
sféru fungujúceho, prosperujúceho architektonické-
ho ateliéru.. Organizačné aktivity, aktívna účasť na 
medzinárodných súťažiach, ale aj kultúrna rozhľade-
nosť kolegov pôsobili na mladého architekta a  po-
stupne dotvárali jeho názory. Architekt Gerlóczy bol 
zberateľom umenia s  vynikajúcim vkusom. Mal ne-
mecké vysokoškolské vzdelanie, diplom získal v Mní-
chove, ktorý bol v prvých desaťročiach 20. storočia 
jedným z európskych architektonických centier. Ta-
mojšia vysoká škola patrila v čase Gerlóczyho štúdia 
k najlepším školám v Nemecku, s povesťou serióznej, 
hoci skôr konzervatívnej inštitúcie. Pravdepodobne 
práve od neho získal mladý architekt impulz k svojej 

nemeckej ceste „za poznaním“, ako aj inšpiráciu na-
ďalej rozvíjať svoj záujem o umelecké stránky archi-
tektúry. Nemalým úspechom a dobrou skúsenosťou 
architekta počas pôsobenia v tomto ateliéri bolo zís-
kanie 1.  miesta v  architektonickej súťaži na projekt 
obchodnej akadémie s internátmi v Mukačeve20.

Po krátkom pracovnom pôsobení v  Mukačeve21, 
kde mal zriadený architektonický ateliér kvôli reali-
zácii budovy akadémie, si otvoril filiálku aj v Užho-
rode22. V  tom istom roku (1924) sa rozhodol, prav-
depodobne aj s odporúčaním rodiny, pre definitívny 
návrat do rodných Košíc, kde po sebe zanechal výraz-
nú stopu.

Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizo-
vala stavebná konjunktúra, stavalo sa veľmi veľa. Ne-
bolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom mes-
te na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne 
malému počtu vzdelaných architektov, získavanie 
objednávok ani tu nebolo jednoduché, aj keď určitý 
realizačný priestor poskytovalo rozšírenie republiky 
smerom na východ. Štátne objednávky aj v Košiciach 
realizovali najmä českí architekti priamo z  centier. 
Viacerí českí inžinieri a  architekti sa po roku 1918 
etablovali v Košiciach (napr. Václav Janoud, Rudolf 
Brebta, Alois Novák, Miloslav Kopřiva a  i.). Okruh 
potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj 
pre iných vynikajúcich domácich staviteľov a archi-
tektov, ako Vojtech Šipoš, Alexander Klein, Július 

Košický architekt Ľudovít Oelschläger 
Öry Lajos (1896 – 1984)
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NKP) designed by L. Kozma, an archi-
tect from Budapest.

In the early 1930s the author`s style 
started to shift towards simplicity. 
Oelschläger gradually, in his own way, 
transforming the signifi cant infl uence 
of European Modernism, abandoned 
his special style of abstraction of his-
torical conception and started to de-
sign his fi rst works of art that refl ect 
modernist formal, structural and dis-
positional preferences of the function-
al architecture. His individual projects 
sensitively respond to the locality, 
the construction typology class, and 
the client`s requirements. Modern-
ism gradually became a symbol of sta-
tus of not only higher but also middle 
classes in Eastern Slovakia.

In the late 1930s, probably under the 
infl uence of adverse political situation 
and clients` demands, the architect re-
turned to the historical conception of 
architecture, in his special combina-
tion with modernism, eclectically com-
bining various inputs into an accept-
able whole. In 1945 he and his family 
were forced to leave Košice. He spent 
the rest of his life in Budapest (1984).

The Architecture of Diplomacy
The embassies in the history 
of Slovakia
by Ján Pavúk
¦ 
¦
The architecture of diplomacy – an 
embassy is an environment where cit-
izens of a foreign state can meet an-
other country, another state for the 
fi rst time. They experience diff erent 
culture and identity, diff erent civili-
zation level and character. They learn 
about the conduct and manners and 
mentality of people from another 
country. The architecture of diplo-
macy, the embassies in the context 
of history of Slovakia, is less explored 
building typology, development of 
which dates back to the constitution 
of Czechoslovakia in 1918. The aim of 
this essay is to summarize and bring 
an overview of the selection of embas-
sies, built to the present time, in the 
context of historical development of 
Slovakia pursuing the styles of par-
ticular political periods. Furthermore, 
we will analyze the functionality and 
artistic rendition, the setting in the 
urban zone, the relationship between 
concept and context in the environ-
ment, etc. We will also look at mean-
ing of the architecture of diplomacy 
and compare the creation and contri-
bution of Czech and Slovak authors, 
the infl uence of political systems and 
their instruments on creation. 

The eff orts of authors to achieve the 
functionality and artistic rendition 
and accomplishment of the relation-
ship between concept and context in 
the environment were represented at 
the high level mainly in the period of 
renaissance in the 1960s and 1970s. 
But in other decades the architecture 
of this type of buildings was also rep-
resentative. At present the embassies 
of Slovakia also do not fall behind the 
current trends in the world architec-
ture. However, it is a pity that their 
current creation and reconstruction 
is largely limited because of fi nancial 
resources of the state. In projection 
of the embassy the task of the archi-
tect is to infl uence the perception of 
our country positively by foreigner 

nationals through architecture repre-
senting the state. Architects fi ll the 
local program, with its specifi c re-
quirements for operation; logistics 
and security, with their special autho-
rial approach and opinion as well as 
their creed.

Eff ective Urban 
Structures Generating
By Ján Legény 
¦ 
¦ 
¦ 
The word eff ectiveness /eff ective may 
be understood in architecture and 
urbanism in diff erent ways. The ef-
fective urban structures then mainly 
present the eff ective use of energetic 
sources; in particular, the energy of the 
Sun, whether it is active or passive – 
through architecture. The urban struc-
tures based on this principle are called 
“solar.” In the foreign literature they 
are designated with a German term So-
larer Städtebau or English term solar 
urban planning. Such approach to ur-
banism should not be considered the 
highest principle of creation, as urban-
ism, being part of territorial planning, 
has to be dealt with in a complex way. 
However, the common denominator is 
always the pursuit of optimal develop-
ment of settlement structures, harmo-
nious layout of territory, preservation 
of ecological balance and protection of 
cultural heritage with the aim to en-
sure sustainable development and life 
of man.

Man can be separated from nature, 
but nature is inseparable part of man. 
This idea has been around since the 
dawn of mankind when various reli-
gions taught people to respect nature. 
As man gradually discovers the ratio-
nal essence of nature and stops fear-
ing the unknown, man also loses the 
respect for the environment. Concerns 
about survival are replaced with the 
anthropocentric conception of society 
formation. We become the crucial fac-
tor in the cycle of life, and thus we de-
termine directly or indirectly how the 
cycle of life will continue. It is the rela-
tive shortness of human life that lim-
its man`s understanding and percep-
tion of the impact of man`s activity on 
the environment. 

Therefore, it is very important to 
evaluate and respond carefully to all 
changes and signals of nature. They 
can be observed every day. The cli-
mate change, largely caused by the ac-
tivity of man, not only results in the 
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„Architektúra je pre mňa tvorbou priestoru. Mierkou 
priestoru je človek a jeho vnemy. Pre mňa nie je roz-
diel medzi urbanizmom a architektúrou. Sú len úlo-
hy rozmerovo a podrobnosťou rozdielne. Architektúra 
je priestor, ktorý je vymedzený hmotou. Prioritou je 
komponovať priestor. Hmota domu je prostriedok – 
materiál k  vymedzeniu priestoru. Myslím, že toto je 
podstata architektonickej tvorby.“ Prof. Jan Bočan1

Zastupiteľský úrad ako architektúra diplomacie je 
prostredím, kde sa občan cudzieho štátu má mož-
nosť prvýkrát oboznámiť s inou krajinou, s iným štá-
tom. Vníma inú kultúrnu vyspelosť a  identitu, iný 
civilizačný stupeň a charakter, oboznamuje sa s jed-
naním a mentalitou ľudí druhej krajiny. Zastupiteľ-
ské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska sú 
menej prebádaným a  preskúmaným typologickým 
druhom, ktorého vývoj možno datovať od vzniku 
Československého štátu v  roku 1918. Táto štúdia si 
kladie za cieľ priblížiť prehľad a zhrnúť výber dote-
raz realizovaných zastupiteľských úradov v kontexte 
dejinného vývoja Slovenska podľa jednotlivých po-
litických období sledovaných slohovými štýlmi. Ďa-
lej je snahou analyzovať účel a umelecké spracova-
nie, osadenie v rámci mestskej zóny, vzťah konceptu 
a kontextu v prostredí atď. Snahou je aj zamyslenie 
sa nad zmyslom architektúry diplomacie a porovna-
nie tvorby a prínosu českých a slovenských autorov, 
vplyvu politického zriadenia a jeho nástrojov na tvor-
bu. v neposlednom rade stojí za úvahu aj to, či stavby 
zastupiteľských úradov majú byť ponímané ako sym-
boly štátu a v akej forme, ako aj význam výtvarného 
dotvorenie týchto stavieb. Slovenská republika väč-
šinu objektov získala do svojho vlastníctva nákupmi 
alebo darmi, ďalšie dala postaviť. Objekty odrážajúce 
stavebné slohy, ktoré v priebehu historických a po-
litických epoch v  predstave ministerstva zahraničia 
spĺňali predstavu architektúry najlepšie reprezentu-
júce našu krajinu.

Obdobie do roku 1948
Po vzniku Československa potrebovala nová republi-
ka vytvoriť samostatnú zahraničnú politiku a vybu-
dovať po celom svete sieť veľvyslanectiev. Len mizivé 
percento objektov, ktoré v  medzivojnovom obdo-
bí slúžili Československu, dodnes patria Slovenskej 
republike. Ale aj tieto charakterizujú spôsob, akým 
sa vytvárala ich sieť. Tradičné európske štáty po-
skytli Československej republike reprezentačné ob-
jekty, ktoré zodpovedali postaveniu diplomatickej 
misie a  zároveň charakterizovali aj národnú kultú-
ru hostiteľskej krajiny. Najhonosnejšie objekty veľ-
vyslanectiev tak má Slovenská republika dodnes vo 
významných európskych metropolách, z ktorých naj-
reprezentatívnejším je objekt v Bukurešti. Ide o pa-
lácové stavby v  štýle monumentálneho historizmu 

druhej polovice 19. storočia, ktoré v  sebe skrývajú 
pozostatky starších stavebných epoch. Vily poskyt-
li pre potreby československej diplomatickej misie 
tiež Švajčiarsko a Holandsko. v obidvoch prípadoch 
šlo o architektúru v slohu neskorého historizmu kon-
ca 19. storočia. Zatiaľ čo v Berne slovenské veľvysla-
nectvo sídli v  budove inšpirovanej ozdobnou fran-
cúzskou renesanciou, rezidencie veľvyslanca v Haagu 
zaujmú typickým holandským neomietnutým muri-
vom, ktoré svojou strohosťou vyvažujú bohatšie his-
torizujúce stavebné články.

V roku 1919 prenajala Československá republika 
(v súčasnosti veľvyslanectvo Českej republiky) býva-
lý šľachtický palác ako sídlo svojho diplomatického 
zastúpenia v Paríži. V roku 1924 budovu zrekonštru-
ovali francúzski architekti Charles Duval a  Emma-
nuel Gonse.2 Architektonický výraz a ráz stavby však 
ostal nezmenený. v  rokoch 2001 – 2004 bolo veľ-
vyslanectvo zrekonštruované. Rekonštrukciu vypro-
jektovali architekti Karel Scheib, Tomáš Velinský 
a Jan Šesták z ateliéru ANTA. Súčasťou rekonštrukcie 
sa stali i čiastočné stavebné úpravy, ktoré sa snažili 
nenarušiť pôvodný charakter budovy. Autori projek-
tu pracovali s ušľachtilými stavebnými materiálmi. 
Najvýraznejším zásahom do pôvodnej architektúry 
bolo vybudovanie terasy na streche. 

Ďalšou významnou stavbou tohto obdobia je Veľ-
vyslanectvo v Ankare. Pozemok preň získalo Česko-
slovensko od tureckého prezidenta M. K. Atatürka.3 
Stavba bola projektovaná v  neoklasicistnom štýle 
v dvadsiatych rokoch 20. storočia českým architek-
tom Turkom pre prvého československého veľvyslan-
ca grófa Kolowrata a v súčasnosti patrí medzi ankar-
ské historické pamiatky. Vedľa rezidencie bola na 
pozemku postavená aj budova úradu, ktorú po roz-
delení ČSFR získala Slovenská republika. Objekt rezi-
dencie bol v roku 2000 rekonštruovaný.

V štátoch, ktoré sa v  20. storočí vyvíjali v  inom 
kultúrnom kontexte, bolo potrebné postaviť objek-
ty zodpovedajúce štandardom západnej civilizácie. 
V tom čase vzniklo veľvyslanectvo v Belehrade i re-
zidencia veľvyslanca v  Ankare. Obidve budovy cha-
rakterizuje neoklasicistický sloh. Neoklasicizmus 
najlepšie spĺňal vtedajšie predstavy architektúry dip-
lomacie. Išlo o  moderný sloh oslobodený podobne 
ako purizmus a  funkcionalizmus od ornamentálnej 
zdobnosti. Neoklasicizmus však ako jediný z medzi-
vojnových slohov kládol hlavný dôraz na monumen-
talitu, a  preto sa stal najobľúbenejším stavebným 
štýlom vládnych budov po celej Európe. 

Obdobie v rokoch 1948 – 1989
Zatiaľ čo v období prvej republiky stavalo Českoslo-
vensko nové budovy ambasád len ojedinele, po dru-
hej svetovej vojne nabrala výstavba sídiel diploma-
tických misií na dynamike. Prispel k  tomu rozpad 

Architektúra diplomacie 
Zastupiteľské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska

Ján Pavúk Zastupiteľský úrad Bonn

Generovanie efektívnych urbánnych štruktúr
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Slovo efektívnosť/efektívny môže byť v architektúre 
a urbanizme chápané v rôznych polohách. Efektívne 
urbánne štruktúry v tomto prípade reprezentujú pre-
dovšetkým efektívne využívanie energetických zdro-
jov, a to predovšetkým energie zo Slnka, či už je to 
aktívnym spôsobom, alebo pasívnym – tvarovaním 
architektúry. Urbánne štruktúry založené na tomto 
princípe nazývame „solárne”. v zahraničnej literatúre 
sa označujú nemeckým výrazom Solarer Städtebau 
alebo anglickým solar urban planning. Takýto prí-
stup k urbanizmu netreba považovať za najvyšší prin-
cíp tvorby, nakoľko urbanizmus ako súčasť územného 
plánovania je potrebné riešiť veľmi komplexne. Spo-
ločným menovateľom je však vždy snaha o smero-
vanie k  optimálnemu vývoju sídelných štruktúr, 
harmonické usporiadanie územia, o udržanie eko-
logickej rovnováhy a  ochrane kultúrneho dedič-
stva s cieľom zaistenia udržateľného rozvoja a ži-
vota človeka.

Človek je oddeliteľná súčasť prírody, ale príroda je 
neoddeliteľná súčasť človeka. s touto myšlienkou sa 
stretávame už od počiatku existencie ľudstva, kedy 
náboženstvá založené na rôznych spôsoboch chápa-
nia sveta vychovávali veriacich v úcte k prírode. Po-
stupným odhaľovaním racionálnej podstaty prírody 
a strachu z neznámeho, človek stráca rešpekt k ži-
votnému prostrediu. Obavy o prežitie striedajú an-
tropocentrické predstavy o  formovaní spoločnosti. 
Stávame sa tak rozhodujúcim prvkom v  reťazci ži-
vota, a tým priamo či nepriamo určujeme, za akých 
okolností bude kolobeh všetkého naďalej prebiehať. 
Je to práve relatívna krátkosť existencie človeka, 
ktorá obmedzuje chápanie a vnímanie dopadu jeho 
činnosti na životné prostredie. 

Preto je veľmi dôležité vyhodnocovať a  obozret-
ne reagovať na všetky zmeny a  signály prírody. Tie 
je možne pozorovať deň čo deň. Zmena klimatických 

podmienok spôsobená značne vplyvom človeka so se-
bou prináša nie len nárast teploty, ale aj čoraz čas-
tejšie „vyčíňanie“ prírodných živlov. Nárast počtu 
tropických búrok, tornád, hurikánov, je možné sledo-
vať v okolitých médiách. Sekundárnym dôsledkom je 
migrácia a vymieranie rastlinných a živočíšnych dru-
hov, posun podnebných pásiem a ich potravinového 
potenciálu… 

Plytvanie energetickými zdrojmi môže byť chápa-
né aj ako spotrebúvanie energie na dlh, spotrebúva-
nie času – berieme energiu/čas budúcim generáciám. 
To má možno za následok prudký nárast obyvateľstva 
a jeho pokrok badateľný najmä za uplynulé storočie. 
Veď možno aj predchádzajúce generácie by kvantita-
tívne ako aj kvalitatívne rástli podobne rýchlo, mož-
no aj rýchlejšie, keby vedeli využívať nerastné suro-
viny tak ako my.

Recyklácia, využívanie obnoviteľných zdrojov ener-
gie, šetrenie fosílnych palív, zvyšovanie efektívnosti 
zariadení, ochrana prírody či zmena spôsobu života 
predstavujú možné smerovanie, ako sa vyrovnať so 
zmenou klímy, udržať ekonomický rast, ale aj zlepšiť 
kvalitu nášho života ako aj života nasledujúcich ge-
nerácií. Obzvlášť dnes si po stále stúpajúcej krivke 
rastu ťažko dokážeme predstaviť, že by to mohlo byť 
aj inak. Stagnácia či úpadok sú principiálne nahrá-
dzané slovom pokrok. Ale za akú cenu…?

Medze rastu
Medzi prvými, ktorí sa venovali miere využívania 
energetických zdrojov na našej planéte a predikcii vý-
voja ich spotreby, boli členovia Rímskeho klubu. Na 
začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia vznikla z 
ich iniciatívy publikácia Medze rastu (The Limits To 
Growth) (Meadows, Randers, Behrens III., 1972) pou-
kazujúca práve na budúci vývoj ľudstva – nárast poč-
tu obyvateľstva a  miery využívania fosílnych palív. 

Generovanie efektívnych 
urbánnych štruktúr
Ján Legény Jej závery boli ohromujúce a popreli dovtedy zauží-

vané predpoklady vývoja rozvoja. „Ak táto kniha ne-
šokuje každého, kto vie čítať, bez toho, aby sa mu za-
chveli pery, potom je už naša planéta mŕtva.“1 (Robert 
C. Townsend) Bola publikovaná v tridsiatich jazykoch 
a predalo sa jej viac ako 30 miliónov výtlačkov. Na 
základe vtedy sofistikovaného MIT počítačového mo-
delu bolo vypočítané, že energetické zdroje, ktoré sú 
kľúčové pre ľudstvo sa raz vyčerpajú, čo bude mať na 
ľudstvo radikálny dosah. 

Členovia Rímskeho klubu zdieľali spoločný názor, 
že ľudstvo čelí ďalšej vážnej dileme spôsobenej ra-
dom vzájomne súvisiacich problémov, s  ktorými si 
tradičné inštitúcie a  politiky nebudú schopné po-
radiť, nieto aby sa s nimi vyrovnali v celosvetovom 
kontexte. Základnou tézou tejto práce, ktorá sa čas-
to prehliadala, bol dlhodobý exponenciálny rast na-
miesto dovtedy zaužívaného lineárneho rastu ako 
spotreby, tak aj nárastu počtu obyvateľstva. Kniha 
predpokladá, že pokračovanie exponenciálneho rastu 
svetovej populácie od sedemdesiatych rokov spôsobí 
nárast priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, spo-
treby prírodných zdrojov a znečisťovania, čo by v ko-
nečnom dôsledku mohlo zapríčiniť vážne obmedze-
nia využívania všetkých známych svetových zdrojov 
najmä v období od roku 2050 do 2070.

Publikácia The Limits To Growth sa zmieňuje aj 
o možnosti, že globálna populácia by mohla dosiah-
nuť 7 miliárd na prelome 20. a 21. storočia, čo bolo 
dosiahnuté koncom roka 2011. Exponenciálny rast 
ako počtu ľudí, tak aj spotreby zdrojov veľmi dobre 
ilustrujú nasledovné reálne čísla: Medzi rokmi 1970 
a 1990 vzrástla populácia z 3,6 miliardy na 5,3 mi-
liardy, počet áut sa zvýšil z 250 na 560 miliónov 
(predikcia podľa generálneho riaditeľa automobi-
liek Renault a Nissan Carlosa Ghosna je 2,9 miliar-
dy do roku 2050), spotreba zemného plynu stúpla z 

837 na 1890 m3 a kapacita elektrární vzrástla z 1,1 na 
2,6 megawatu. (podľa Weizäcker, Lovins – Faktor 4, 
1996) Autori poznamenávajú, že skôr ako zásoby su-
rovín je obmedzená schopnosť Zeme absorbovať od-
pady a emisie. Publikácia The Limits To Growth pre-
dikuje nasledujúce: „Ak budú súčasné trendy rastu 
svetovej populácie, industrializácie, znečisťovania ži-
votného prostredia, potravín, výroby a vyčerpávania 
zdrojov pokračovať bezo zmeny, obmedzenie rastu na 
tejto planéte bude dosiahnuté v období nasledujúcich 
sto rokov.“2

Táto kniha bola v  čase vzniku značne kritizovaná 
a kritizovaná je aj po tridsiatich rokoch od svojho vy-
dania, čo bolo spôsobené najmä jej šokujúcimi záver-
mi, ktoré však nezohľadňovali spoločenské ani aké-
koľvek zmeny v danej problematike.

Český redaktor a blogger Adam B. Bartoš vo svo-
jom článku „Havel: Lidstvo je „rakovina, zredukujme 
ho” vyčíta Rímskemu klubu snahu o globalizáciu sve-
ta, a že „jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, 
které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak 
těžko stravitelných myšlenek na zavedení celosvěto-
vé vlády, … nakoľko „demokracie už nestačí na řešení 
úkolů, které jsou před námi”. Ďalej píše, že „globalisté 
zde otevřeně přiznávají, že globální oteplování je jen 
vymyšlený strašák, aby nás mohli lépe kontrolovat. 
To není nic, co bychom nevěděli, ale zaráží, jak otevře-
ně to ve svých materiálech přiznávají. Ještě hrozivější 
ale je, že zatímco nám překládají smyšleného nepří-
tele, pro ně jsme skutečným nepřítelem my sami”.3 
Vyjadruje aj obavy z preventívnych programov na 
udržiavanie ľudskej populácie na nízkej úrovni, kto-
ré podľa neho bežia už celé desaťročia (potravinový 
priemysel, eugenika, vakcíny, ktoré vedú k  neplod-
nosti, Planned Parenthood – politika jedného dieťa-
ťa v Číne a pod.). Otázne však je, či globalizácia už ne-
prebieha – internet – jej virtuálna podoba, Európska 

Vývoj teploty na základe pôsobenia prírodných síl 
a činnosti človeka / reálne namerané teploty 

Z obrázka vyplýva, že sa predpokladá otepľovanie 
v najbližších niekoľkých desaťročiach 21. storočia, aj 
keď individuálne na jednotlivých kontinentoch. Model 
najoptimistickejšieho scenáru prognózy ukazuje, že 
je veľmi pravdepodobné, že otepľovanie na každom 
kontinente okrem Antarktídy v roku 2030, bude najmenej 
dvakrát väčšie ako zodpovedajúci model v priebehu 
20. storočia. (Obrázok podľa: Solomon, S., (eds.): Climate 
Change 2007 – The Physical Science Basis, Working 
Group I Contribution to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge 2007, 996 s.)
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temperature increase but also in more 
frequent natural disasters. Media re-
port of the increase of tropical storms, 
hurricanes, tornadoes. Secondary re-
percussion is migration and extinction 
of plant and animal species, shift in 
climatic zones and their food resourc-
es, ...

The waste of energetic sources may 
also be viewed as energy consumption 
on credit, time consumption – we take 
energy/time from future generations, 
possible result of which is a sharp rise 
in population and evident progress 
made mainly during the past century. 
After all, previous generations might 
also have grown, quantitatively as 
well as qualitatively, so rapidly or even 
more rapidly if they had been able to 
exploit raw materials as we are. 

Recycling, using of renewable re-
sources, fossil fuels saving, increasing 
of equipment effi ciency, nature pres-
ervation or lifestyle change present 
a possible direction how to cope with 
the climate change, keep sustainable 
economic development, improve the 
quality of our life as well as the life 
of future generations. The continu-
ous growth curve makes it for us dif-
fi cult to imagine that it could be oth-
erwise. Stagnation or decline are being 
replaced by the word progress. But at 
what price? ...

Architecture of dwelling 
and its futuristic models 
Dwelling and machine – 
a problematic relationship
By Jaromír Krobot
¦ 
The thesis deals with the issue of 
dwelling. On the platform of a phe-
nomenological approach, set by the 
essay of Martin Heidegger, it compares 
selected theories referring to the wide 
problem of dwelling in time sequence 
- starting with the era of pioneer mod-
ernism to the contemporary stage 
marked by broad usage of computers, 
transforming the architectural think-
ing as a whole. The goal is to attempt 
to create a continual theoretical mod-
el of future modifi cations of architec-
tural dwelling space. 

At this point, we tried to revise the 
key theories dealing with the prob-
lem of dwelling – starting with the 
analysis of Martin Heidegger´s text 
Building  – Dwelling – Thinking, con-
centrating on basic elements that are 
traceable in consecutive works. That 
is the problem of building, the issue 
of language as a construction system, 
dwelling in connection with histori-
cal and local situations and (radical) 
shifts, appearing in these key points. 

Open Studio „crafts.sk“
By Michala Lipková
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
Craft as a form of small series produc-
tion is in a traditional point of view 
based on qualifi ed manual work of 
a craftsman. The search for the role of 
crafts in contemporary context opens 
new possibilities in the product design 
process, enabling user`s participation, 
product personalization and downsiz-
ing general production footprint. The 
goal of this thesis is to (1) explore the 
analogy between hand-made & CAM, 
crafts & DIY, open-source & tradition-
al sharing of know-how across genera-
tions and (2) to investigate a new edu-
cational model of design as a collective 
discipline. Ongoing experimental part 
of the project is led in the form of co-
operation with The Centre For Folk Art 
Production in Bratislava – using this 
organization’s co-operation scheme 
titled „Open Studio“. A collaborative 
platform defi ned by the URL crafts.
sk is shared by students from third to 
fi fth year of product design study pro-
gram, the task of which is to design 
utility everyday products, intended to 
be sold in the Centre's galleries. Each 
of the products should fi nd a way of 
updating or developing any part of 
Slovak crafts tradition.

Islands and their borders
Kiev Islands
Martin Jančok, Vít Halada, Benjamín 
Brádňanský, Michal Marcinov
¦ 
¦ 
The Kiev Islands are forced into a state 
of schizophrenia. Two ideologies claim 
their rights to inhabit the islands. 
Conservation and Exploitation trigger 
and enhance contradictory process-
es that establish zones which have to 
deal with strong pressures from both 
sides. Leisure and commercial activi-
ties spontaneously occupy spots with 
connection infrastructure and blur on 
a large scale with the zones of legis-
lative reservation of value natural en-
vironments. The Eden of untouched 
nature meets the paradise of uncon-
trolled development speculations. 
Pursuing effi ciency and sensations on 
one side, and values and nostalgias 
on the other, result in the situation in 
which visions and strategies have to be 
formulated. 

Decisions have to be made. Lines 
have to be drawn. The islands are di-
vided into zones of radical progress 
and stabilization. Separation triumphs 
over combination. Borders have to be 
constructed. The zones are divided by 
channels that form new artifi cial is-
lands.  Defi nition triumphs over blur-
ring. Visions have to be proposed.  The 
new radical islands are meant for in-
tensifi cation and become carriers of 
provocation. They are shouting land-
marks in the vastness of calmed down 
nature.  Destination triumphs over 
nomadism.

The project Paradise Lost proposed 
for an international competition “The 
Kiev Islands” is examined as part of 
a  series of further projects developed 
by OFCA. Offi ce for Collaborative ar-
chitects is a formal framework that 
identifi es the way the projects were 
developed. Other conceptual frame-
works, as emptiness, identity, concen-
tration and urbanity, are identifi ed and 
argued with the aim to formulate a de-
sign strategy.

ENGLISH SUMMARY

VÝSKUM NAVRHOVANIA Architektúra bývania  a jej futuristické modely 

36 ALFA 1 ¦ 2012 ALFA 1 ¦ 2012 37

Špirálovité opakovanie dejín dostáva architektonické 
teórie o problematike bývania do situácie spred sto-
ročia. Tentoraz nestojíme na konci priemyselnej, ale 
informačnej revolúcie. 

Časové ohraničenie predmetu výskumu vychádza 
zo spoločenských zmien, ktoré mali zásadný vplyv na 
architektonické koncepty a tým aj na spôsob bývania 
a tvorby priestorov na bývanie. Je to industrializač-
ný proces, jeho vplyv na bývanie a sociálno-politic-
ké zmeny na prelome 19. a 20. storočia, ktoré v ar-
chitektúre podmienili nástup avantgárd a moderny. 
Tieto zmeny sa interpretujú v zásadných teoretických 
modeloch bývania. Ohraničením práce sú teda pre-
lomové obdobia zo spoločenského hľadiska, keď do-
chádza k zmenám architektonického myslenia.

Nová situácia na začiatku 20. storočia, ako aj ne-
skoršie vojnové zmeny vyústili do zrodu silného 
hnutia s  novým názorom na architektúru,   novými 
odpoveďami a riešeniami. Situácia v súčasnosti pre-
biehajúcej informačnej revolúcie podnecuje k zmene 
rozmýšľania o architektúre. Je tu čas formovania in-
formačnej moderny!

Bývanie ako problém, bývanie v toku času
„Připustíme-li, že k  tomu,abychom mohli úspěšně 
stavět, musíme vědet jak bydlet, nabízí se další otázka: 
Jaký spůsob bydlení odpovídá dnešnímu technickému 
věku? Otázka po spůsobu života platného pro naší 
dobu je neoddělitelná od otázky techniky.“ Karsten 
Harries1 

Masové rozšírenie počítačovej techniky v  súčas-
nosti prináša opätovnú zmenu 

časovo-priestorovej organizácie, príznačné je osla-
benie väzby na miesto a to v zmysle topografickom, 
ako aj kultúrnohistorickom. Takýto posun má, ako sa 
zdá, zásadný význam v otázke bývania.

So širokým využitím počítačov sa objavujú aj 
nové nástroje architektonického navrhovania. Je-
den dôsledok je nástup technológie ako prostriedku 
tvorby priestoru až po polohu spoluautorstva. Druhý 
dôsledok je rozšírenie reality o nový druh virtuálne-
ho priestoru. Práca bude sledovať aktuálne aplikácie 
problému digitality a virtuality v sfére bývania.

Pokúsime sa o  revíziu kľúčových architektonic-
kých teórií v  oblasti bývania vymedzených skúma-
ným obdobím. Za mernú jednotku (ako aj začiatočný 
bod z hľadiska časovej postupnosti v problematike) 
budeme brať náhľady Martina Heideggera, ktorý je 
uznávaným a v oblasti architektonickej teórie dodnes 
hojne citovaným autorom. Nasledovať budú nadvä-
zujúce interpretácie problému bývania s autorskými 

variantmi témy, analogické a kritické prístupy. Prvý 
tematický okruh počnúc Heideggerom sa týka histo-
rickej situácie vzniku a rozšírenia modernej architek-
túry. Preklenutím do súčasnosti bude problematika 
priestoru a  straty nadväznosti na miesto v  prácach 
Christiana Norberga-Schulza až po súčasné prís-
pevky Rema Koolhaasa, týkajúce sa už obdobia po-
čítačovej technológie a  jej vlastnej novovyvinutej 
problematiky.

Rešerš stavu poznania uzatvára text Parametricism 
as Style – Parametricist Manifesto Patrika Schuma-
chera. Tento manifest ustanovujúci parametrizmus 
ako nový architektonický štýl použijeme ako záchyt-
ný bod na vstup do problematiky digitálnej architek-
túry, ktorá je pre naše uvažovanie príliš komplexná. 
Práve šírka témy, ako aj jej ustavičný a  neukonče-
ný vývoj vytvorili potrebu presnejšieho vymedzenia 
do limitov manifestom definovanej vetvy. Samotný 
manifest nehovorí o  probléme bývania, nás budú 
zaujímať jeho aplikácie, interpretácie a  kritiky. (Je 
zaujímavou zhodou, že začiatky hnutia modernej ar-
chitektúry, ako aj parametrickej architektúry – ohra-
ničujúcich náš výskum sa viažu k  neďalekej Viedni, 
mestu vzniku viacerých umeleckých avantgárd.)

Texty pojednávajúce o  procese „odhmotňovania“ 
architektúry budú potom predmetom výskumnej 
časti. Tento proces budeme sledovať vo viacerých ro-
vinách, naznačených teoretickými prácami. Jednou 
z nich je digitálna architektúra v  jej možných polo-
hách (realizačný proces, navrhovanie výlučne pre vir-
tuálny priestor), ďalšími potom proces prenosu časti 
obsahu a vzťahov umožňujúcich bývanie do priestoru 
digitality a virtuality.

Technický pokrok ovplyvňujúci spoločenské proce-
sy je hybným faktorom transformovania spôsobu bý-
vania. Tieto posuny sa následne stávajú predmetom 
teoretických interpretácií.

Otázka techniky sa stáva neoddeliteľnou od prob-
lému bývania (podľa K. Harries2)

Nové spôsoby navrhovania a nové vlastnosti obyt-
ných štruktúr budú meniť formy a  kvality bývania, 
paradoxne tento stav nebude mať zásadný vplyv na 
podstatu bývania v  polohe plnohodnotného bytia 
napĺňajúceho potreby identifikácie.

(Je technický pokrok limitujúci vo vzťahu k býva-
niu? Akým spôsobom zmenil bývanie stroj a  akým 
ho mení prístroj? Akým spôsobom sa ľudské bývanie 
vyrovnáva s napätím vychádzajúcim z tohto vzťahu? 
Bude práve technika napĺňať časť potrieb umožňujú-
cich bývanie?)

Vybrané teórie k problematike bývania.  
Stavať, bývať, myslieť
Zásadné novátorstvo moderny a aplikácia jej strikt-
ných princípov, ako aj nevyhnutná rozsiahla revita-
lizácia stavebného fondu zdecimovaného svetovými 
vojnami viedli k potrebe revízie problematiky býva-
nia, a  to nielen v  realizačnej, ale aj teoretickej po-
lohe. Tento tlak dal za vznik asi najzásadnejšej ese-
ji problematizujúcej otázku bývania – Stavať, bývať, 
myslieť (v orig. Bauen, Wohnen, Denken)3, prvýkrát 
prednesenej 5. augusta 1951 na sympóziu v  Darm-
stadte (Darmstädter Gespräch II) na tému Človek 
a priestor (Mensch und Raum). Hoci architektúra bý-
vania bola od čias priemyselnej revolúcie horúcou té-
mou – najskôr pre nevhodné podmienky, v akých sa 
uskutočňovalo bývanie širokých vrstiev pracujúcich, 
potom pre vojnou zničené vystavané prostredie – 
Heidegger sa vymedzuje voči tomuto uhlu pohľadu 
a hovorí, že problémom bývania nie je jeho technický 
stav, ale spôsob, akým človek bývanie uskutočňuje, 
respektíve strata tejto ľudskej schopnosti. v  (jemu) 
súčasných novopostavených obydliach je zabezpeče-
né útočisko, sú dobre navrhnuté, otvorené vzduchu, 
svetlu a slnku, ale to nevidí ako záruku, že v nich „na-
stáva bývanie“4.

Stavať (stavanie ako nevyhnutná  
podmienka bývania)
V Heideggerovom poňatí sa bývanie spája so stava-
ním. Stavanie (budovanie) má bývanie za svoj cieľ. 
Upozorňuje však, že nie každé stavanie automatic-
ky vedie k bývaniu. Vymedzuje budovy, ktoré nie sú 
určené na bývanie, ale súčasne ich radí do „domény 
nášho bývania“5, súboru fenoménov či prvkov, kto-
ré presahujú budovy a  nie sú limitované miestom 
bývania. Takáto budova človeka ubytúva a, naopak, 
on ich obýva, ale ešte nemôžeme hovoriť o  bývaní. 
Dvojznačne sa vyjadruje aj o vzťahu stavanie – býva-
nie: sú spojené ako ciele a prostriedky, ale uznáva, že 
uvažovanie o nich ako o dvoch rozličných aktivitách 
je správne. Bývanie nie je jediným cieľom stavania, 
ale každé bývanie už v sebe toto stavanie obsahuje. 
Podobne ambivalentné vzťahy sa v predmetnej eseji 
vyskytujú často a patria k autorskému jazyku tohto 
ontologicky založeného filozofa. 

Stavanie ako nevyhnutný predpoklad vzniku býva-
nia je prvý z fenoménov, ktorého vývoj v nasledujú-
cich teóriách budeme sledovať. Stavanie ako činnosť 
formujúca prostredie človeka má v tomto teoretickom 
systéme silnú spojitosť s nástrojmi, pomocou ktorých 
sa prostredie mení a zemou – miestom bývania. 

Hannah Arendtová, filozofka práce, na zhotovova-
ní dokonca stavia „ľudskosť“ človeka. Ako vysvetľu-
je český odborník na dielo Arendtovej, Jakub Novák, 
Arendtová stanovuje typológiu ľudských činností 
s troma kategóriami: práca, konanie (o ktoré sa tiež 
zaujíma – vo svojich sociologicko-politických štú-
diách) a vytváranie6. Takto zúžená práca má povahu 
nevyhnutnosti, je „… niečím mimo ľudským, pohá-
ňaná nutnosťou, ktorá je spoločná všetkému živé-
mu“.7 Ďalej sleduje kolobeh vecí vytvorených prácou 
– ide o predmety vytvorené pre následnú spotrebu, 
udržiavajúce kolobeh života. Predmet, zhotovený vy-
tváraním má potom práve odlišujúcu vlastnosť stá-
losti – je schopný niesť hodnotu a trvalosť a tým „… 
poskytnúť ľudskému životu pevný rámec a  pevné 
štruktúry. V tomto zmysle potom výroba konštituuje 
„svet“, ktorý je tu jednoducho uchopený práve ako 
trvalý a pevný rámec ľudského života, „do ktorého“ 
sa človek rodí a „z ktorého“ svojou smrťou odchádza. 
Svet je takto pre Arendtovú svetom vecí“.8 V Arendto-
vej diele sa však okrem vykladania sveta ako „zhotove-
ného sveta vecí“9 neskôr stretneme s konštituovaním 
sveta cez fenomenalitu, zjavnosť (javenie sa subjek-
tom), čo je odklon od heideggerovského chápania.

Chápať bývanie cez stavanie ako činnosť je v tom-
to systéme dôležité, lebo vychádza z Heiddegerovho 
uvažovania o  intencionalite, zakódovanej v nevedo-
mí. Táto „predpripravenosť“ ľudskej mysle funguje 
v súvislosti s intuitívnym používaním predmetov ako 
nástrojov, so zručnosťou. Primárnym aktom poznania 
v tomto systéme totiž nie je pozorovanie alebo pre-
mýšľanie, ale konanie. (V literatúre sa často uvádza 
príklad s kladivom: poznať kladivo nevyžaduje vedo-
mosti o jeho konštrukcii, podstate, spôsobe vyhoto-
venia, postačuje schopnosť použiť ho.)10 Toto vide-
nie je odlišné od filozofických smerov, ktoré skúmajú 
podstatu vecí cez ich „javenie sa“.

Otázka jazyka (jazyk ako konštrukčný systém)
„Je to jazyk, ktorý nám hovorí o povahe vecí, za pred-
pokladu, že my uznávame vlastnú povahu jazyka.“ 11 
Pavlos Lefas k otázke jazyka poznamenáva: Heideg-
ger prikladá veľkú váhu jazyku, ktorý on nepokladá 
len za nástroj komunikácie medzi ľudskými bytosťa-
mi, ale hlavne za prostriedok prinášajúci zjavovanie 
vecí a odhaľujúci ich podstatu.12 

Jeho existencialistický prístup sa však stretáva aj 
s  kritikou. Theodor Adorno odmieta takúto prácu 
s  jazykom, priraďujúcu slovám nezvyčajné významy 
na základe sporných etymologických výkladov. Taký-
to postup, podľa Adorna, stavia čitateľa do polohy 

sledujúceho. Hovorí o zneužívaní jazyka, uvádza otáz-
ku žargónu (alebo aury podľa Waltera Benjamina), 
ktorý zahaľuje existencialistické myslenie a ktorého 
použitie podkopáva pôvodný obsah. Adorno upozor-
ňuje aj na prepojenie medzi jazykom a ideológiou.13

Eduard Führ vo svojej štúdii Introduction: On the 
perception of ‘Building – Dwelling – Thinking’ in ar-
chitecture uvádza protichodný názor Ulricha Con-
rada, ktorý text nazval „obhajobou humanizácie 
v  architektúre“14. Conrada zaujalo, že esej nehovo-
rí o  konštrukcii či technológii ako riešení problé-
mov, ale uvažuje o  stavaní a  bývaní, o  činnostiach 
ľudských bytostí a  ich existenciálnom určení. Kom-
pletný dokument z  darmstadtského sympózia Con-
rad vidí ako „dokument nádeje pre filantropickú 
architektúru“.15

Martin Heidegger uvádza problém bývania v  mi-
nulosti etymologickým výkladom slova buan, hor-
nonemeckého a staroanglického výrazu pre stavanie, 
ktoré znamená aj „bývať“. Buan má okrem stavania 
a bývania vzťah aj „Ich bin“, a teda k „bytiu“. Heideg-
ger potom tvrdí, že bývanie je základným termínom 
pre celú trojicu výrazov. 

Das Geviert, historické bývanie  
a bývanie s vierou 
Heidegger na príklade starej usadlosti v Schwarzwal-
de stanovuje vzťah bývania k „das Geviert“ (štvorica, 
vhodnejší je český pojem „součtveří“), štvorici neba, 
zeme, božského a  smrteľného a  potrebu ochrany 
týchto dimenzií pre naplnenie „bývania“. Usadlosť 
zhromažďuje prvky „součtveří“ a je svedectvom o pô-
vodnom, autentickom bývaní. Realizáciu bývania 
predstavuje cez opatrovanie (prírodného) a  výrobu 
artefaktov. Cez opatrovanie, výrobu a stavanie sa člo-
vek viaže k zemi, učí sa rešpektovať nebo, uvedomuje 
si svoju potrebu niečoho, o čo sa môže oprieť, pripúš-
ťa smrť nie ako vzdialený jav, ale ako súčasnú realitu. 

Z úvah o „součtveří“ otvorene vychádza Christian 
Norberg-Schulz – obhajuje figuratívnu architektú-
ru ako tú, ktorá má ním stanovené tri kvality veci: 
prebúdza obraznosť, je konkrétna a  nesie význam. 
Tvrdí, že človek býva, pokiaľ prežíva svoju existenciu 
ako zmysluplnú. Táto skúsenosť zmyslu, významu je 
možná, ak architektúra umožňuje orientáciu a iden-
tifikáciu cez špecifického „ducha miesta“. Ďalej roz-
lišuje štyri formy bývania: prírodné, kolektívne, ve-
rejné a súkromné, ktoré sú navzájom prepojené. Títo 
autori spájajú bývanie s tradíciou, istotou a harmó-
niou a k modernému bývaniu sa stavajú kriticky. 

Architektúra bývania  
a jej futuristické modely 
Bývanie a stroj – uvažovanie problematického vzťahu

Jaromír Krobot

NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM Otvorený ateliér „crafts.sk“ 
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Doména crafts.sk je od 18. marca 2011 obsadená. Žije 
projektom študentov Ústavu dizajnu FA STU v spo-
lupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bra-
tislave. Tento projekt sa stal praktickou časťou vý-
skumu dizertačnej práce v  odbore Dizajn s  názvom 
„Remeslo pre 21. storočie“. Hľadanie úlohy remesiel 
v 21. storočí ponúka na jednej strane nové možnosti 
kombinácie tradičných postupov a  súčasných tech-
nológií, na strane druhej možnosť priniesť nový po-
hľad na dizajn ako na kolektívnu disciplínu, kde vý-
znam autorstva nie je na prvom mieste, a dizajn sa 
stáva sa spoločensky zdieľanou hodnotou, všeobecne 
prístupnou, otvorenou participácii. 

Na objasnenie úlohy pojmu „remesla“ v tomto pro-
jekte je dôležité zdôrazniť, že jedným z jeho cieľov je 
vytvorenie alternatívneho metodologického modelu 
práce/štúdia dizajnéra, ktorý bude inšpirovaný filo-
zofickým odkazom a hodnotami ľudovej remeselnej 
výroby, ako aj súčasnými tendenciami (nielen) v te-
órii dizajnu, ako sú roztrúsená tímová práca a otvore-
ný proces navrhovania v zmysle zdieľanie informácií 
a podnetov. Cieľom tohto textu je načrtnúť teoretic-
ký základ a kľúčové názorové smery, z ktorých experi-
mentálna časť projektu vychádza.

Remeslo – príliš široký pojem?
V slovenskom výkladovom slovníku (Krátky slov-
ník slovenského jazyka z roku 1988) pod pojmom 
remeslo nájdeme túto definíciu: „činnosť pri výro-
be predmetov dennej potreby pomocou ručných ale-
bo jednoduchých nástrojov“. Podľa anglických slov-
níkov remeslo je „práca alebo aktivita vyžadujúca 

si zručnosť napríklad vo vzťahu k  výrobe objektov“ 
(Cambridge International Dictionary of English), „ak-
tivita zahŕňajúca zručnosť vo výrobe vecí vlastnými 
rukami“ (Oxford dictionary) alebo „tradičná schopnosť 
výroby vecí rukami“ (Macmillan English Dictionary). 
v troch rôznych anglických slovníkoch definícia poj-
mu „craft“ obsahuje mimoriadny rešpekt k  tomuto 
pojmu – vo výraze výraz „skill“ – schopnosť, alebo 
„tradition“ – tradícia. 

Pozrime sa však do odbornej literatúry a pokúsme 
sa nájsť korene pojmu remeslo (nielen samotná re-
meselná výroba, ale aj jej produkty) – ktorý prichá-
dza v  spoločnosti navzájom sa prelínajúcich termí-
nov: ľudové remeslo, výtvarný prejav ľudu, ľudové 
umenie, kultúrna tradícia a výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný folklorizmus. v krátkosti sa pokúsme 
o ich porovnanie. Pojem ľudové remeslo Mešša1 de-
finuje ako výrobu, na ktorú nepotrebujeme špeciál-
nu prípravu ani čas na zvládnutie súboru špeciálnych 
zručností. Ľudové remeslo vidí ako súbor stereotypov 
predstavujúcich sa v rituáloch viazaných na zaniknu-
té výrobné postupy a nástroje, ktoré nemajú priamu 
a bezprostrednú nadväznosť na súčasnosť. Typ reme-
selnej produkcie obsiahnutej v tomto pojme je etnic-
ký a „ľudový“ v zmysle prenosu kultúrnej informácie. 

Čo sa týka rozlišovania pojmu „ľudový“ (nevieme 
identifikovať pôvod, autora) a „neľudový“ (poznáme 
konkrétny pôvod a autora, obsah tradície je odovzda-
ný tech, formou komunikácie), Mešša považuje toto 
rozdelenie za zbytočné, lebo hoci pôvod ľudových fo-
riem nepoznáme, každá z nich má svoj pôvod v indi-
viduálnom počiatku. Za podstatnú považuje funkciu 

a vnímanie daného javu/predmetu/nástroja v danom 
spoločenstve.

Pojem ľudové umenie je značne široký, neohra-
ničený pojem, zahŕňajúci hudobný, tanečný, iný pre-
jav. Pojem výtvarný prejav ľudu Mešša považuje za 
alternatívu pojmu ľudové umenie, keďže predmety 
používané v  ľudovom prostredí nemusia byť ume-
ním, ale takisto nie vždy musia byť ľudové v  náro-
dopisnom zmysle (prejavy neľudového pôvodu, ktoré 
zľudoveli). Výtvarný prejav ľudu potom definuje ako 
bezprostredný, spontánny a nesprostredkovaný pre-
jav estetického cítenia a výtvarných daností jednot-
livca, zhmotnený do konkrétneho predmetu.

Čiastočne protirečiac tomuto názoru v zákone SNR 
č. 4/19582 sa stretneme s pojmom ľudová umelecká 
výroba, definovaným ako „Zhotovovanie úžitkových 
umeleckých predmetov, prevažne z prírodného mate-
riálu, pracovníkmi, ktorí pri svojej tvorivej práci po-
kračujú v  ľudovej umeleckej tradícii a  uplatňujú pri 
nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti.“ s  po-
dobným pojmom sa stretneme aj v staršej literatúre 
– Michalides3 používa pojem ľudovo umelecká vý-
roba, ktorý týmto pojmom označuje domácu výrobu 
(pôvodne určená pre základné potreby dediny), ktorá 
sa v  druhej polovici 19. storočia na Slovensku pre-
transformovala na výrobu cielene robenú pre odbyt 
v  meste, sídelne a  spoločensky odlišnom prostredí, 
so zvýšenou pozornosťou na dekoratívnu úpravu. 

Ďalší často používaný pojem, ktorý často spre-
vádza prácu súčasných výrobcov ľudových arte-
faktov, je umelecko-remeselná činnosť. v  záko-
ne SNR č. 4/19584 nájdeme v 3. časti, § 7, definíciu 

umelecko-remeselnej činnosti ako „rukodielne zhoto-
vovanie umeleckých diel výtvarného, dekoratívneho 
a stavebného umenia pracovníkmi, ktorí túto činnosť 
robia ako svoje povolanie na základe klasických me-
tód majstrovskými technikami bezprostredne alebo 
podľa návrhov“.

Za opak výtvarného prejavu ľudu považujeme všet-
ky tri druhy folklorizmu (Výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný), keďže ide o novú, vedomú interpre-
táciu výtvarnej tradície, ktorá využíva fakty – prácu 
etnografov a historikov, preberá formálne znaky a vý-
tvarno-estetické kvality na pozadí výtvarného preja-
vu ľudu. Inštitucionalizovaný folklorizmus pramení 
zo záujmu o ľudovú kultúru ako o prameň národnej 
identity. Cieľom je zaistiť kontinuitu výroby tradič-
ných predmetov v pôvodnej podobe. Obdobou je ko-
merčný folklorizmus, ktorého produktom sú suveníry 
a  spomienkové predmety s  hlavnou (novou, ume-
lo vzniknutou) funkciou reprezentovať prostredie, 
z ktorého pochádzajú. 

Aktuálnosť (ľudovej) remeselnej výroby

Korene
Francúzsky sociológ Michel Maffesoli vo svojej knihe 
Rytmus života súčasnú spoločnosť vidí ako „zbierku 
archaizmov“ a „mytologický zlepenec“. Ideu pokroku 
považuje za prekonanú a  celé dejiny chápe ako ob-
javovanie nových konštelácií zo starých prvkov (tri-
balizmus, nomadizmus…). Tak ako Heidegger hovorí 
o  „prvotných skúsenostiach,“ Jung o  „sieti koreňov, 
ktorá je na počiatku všetkého5“, Maffessoli prichádza 

Otvorený ateliér „crafts.sk“ 
Michala Lipková Vizuál festivalu Dni majstrov ÚĽUV 2011

Foto: Paul Birman, koláž Michala Lipková
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Kyjevské ostrovy sa dostali do stavu schizofrénie. 
Dve ideológie si nárokujú svoje práva na obsadenie 
prirodzeného prostredia ostrovov. Konzervácia a ex-
ploatácia. Požiadavky obidvoch sú oprávnené. Ľud-
ská prítomnosť na ostrovoch v jednom z najstarších 
európskych miest je potvrdená historicky a súčasné 
ekologické povedomie má za sebou globálnu disku-
siu. Konzervácia a exploatácia spúšťajú a podporujú 
na kyjevských ostrovoch protikladné procesy definu-
júce zóny, ktoré sa musia vyrovnať s tlakmi obidvoch 
strán. Oddychové a komerčné aktivity spontánne oku-
pujú miesta s infraštrukturálnym napojením dopravy 
a sietí a vo veľkej miere sa miešajú so zónami legis-
latívnej ochrany hodnotného prírodného prostredia. 

Stretnutie prírodnej rezervácie Babynského jazera 
a plánovanej stanice metra Trukhanov ostrov je mož-
no najviditeľnejšia, ale určite nie jediná, vyprovoko-
vaná schizofrénia. Eden nedotknutej prírody sa stre-
táva s rajom nekontrolovaných rozvojových špekulácií 
a veľkých projektov. Hon za efektívnosťou a senzácia-
mi na jednej strane a za hodnotami a nostalgiami na 
druhej strane produkuje situácie, v ktorých je nevy-
hnutné naformulovať nové vízie a stratégie.

Nevyhnutné sú rozhodnutia
Musí sa odtrhnúť jablko. Raj musí byť opustený. Stal 
sa nostalgiou. Je vypudený za čiaru, ktorú nemožno 
viac prekročiť. Človek a krajina už nie sú jedno.

Stratený raj
Musia byť nakreslené nové línie. v  teritóriu Kyjev-
ských ostrovov sú hľadané prostredia už existujúcich 
konfliktných situácií, identifikovateľných atmosfér 
a  provokujúcich potenciálov. Tie sú potom zosku-
pené do dvoch druhov zón. Do zóny stabilizácie, kde 
je použitá stratégia ochrany a  zachovania existujú-
ceho prírodného charakteru a do zóny rozvoja. Obi-
dve sú otvorené ďalším investíciám a aktivitám a sú 
schopné produkovať nové umelé prostredia. Súčas-
né komplikované vrstvenie mestských a  prírodných 
štruktúr na každom z  Kyjevských ostrovov nedo-
voľuje ich jednoduché rozdelenie a  organizáciu na 
prírodné a  urbánne ostrovy. Na každom z  ostrovov 

nájdeme prostredia, ktoré sa hlásia k  jednej alebo 
druhej ideológii, a preto je potrebné vybrať len časti, 
fragmenty jednotlivých ostrovov a roztriediť nájdené 
prevrstvenia. Tento proces dovoľuje novú ideologic-
kú organizáciu Kyjevských ostrovov. V  existujúcich 
geografických ostrovoch sú definované Radikálne os-
trovy maximálnej programovej a formálnej izolácie. 
Zvyšky sú ponechané napospas procesom regenerá-
cie a stávajú sa Pokojnými ostrovmi. 

Separácia víťazí nad kombináciou
Musia byť postavené hranice. Namiesto existujúcich 
legislatívnych vymedzení, ktoré boli jedným z provo-
katérov rozpačitých vrstvení a neboli schopné otlačiť 

Ostrovy a ich rámce 
Kyjevské ostrovy

Benjamín Brádňanský, 
Vít Halada, 
Martin Jančok, 
Michal Marcinov

Radikálne a Pokojné ostrovy ako nová ideologická 
organizácia Kyjevského súostrovia.
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