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Jednou z ťažiskových tém tohto čísla je tvorba prostredia. Odstránením železnej opony na konci osemdesia-
tych rokov 20. storočia sme sa zbavili olovenej gule marxistických dogiem a z nich vychádzajúcich defi nícií 
pojmov a dožičili sme si voľnejšie narábanie so slovami a ich významom. Toto zdanlivé privilégium nám 
poskytla možno nie celkom správne interpretovaná vymoženosť západnej civilizácie nazvaná sloboda slova, 
ale aj nezadržateľný prílev nových informácií v rôznych svetových jazykoch, najmä v angličtine. Tu sa zača-
lo priam žonglovanie so slovami a ich významami. Aby nedošlo k nedorozumeniu či dezinterpretácii pojmu 
prostredie, siahol som po renomovaných slovníkoch, aby mi pomohli pri jednoznačnom vymedzení významu 
tohto veľmi všeobecného a frekventovaného slova.

Krátky slovník slovenského jazyka1 pojem prostredie defi nuje ako situáciu, okolnosti, v ktorom niekto žije, 
niečo sa deje: pracovné, rodinné, spoločenské prostredie. Táto stručná a jednostranná defi nícia jazykovedcov 
nás však nemôže uspokojiť, preto siahneme po iných výkladových slovníkoch. Vo Webstrovom výkladovom 
slovníku2 pod pojmom environment nájdeme tieto defi nície: 1. okolnosti alebo podmienky obklopujúce nie-
čo. 2. súhrn okolností obklopujúcich organizmus alebo skupinu organizmov, napríklad a) kombinácia von-
kajších fyzikálnych podmienok ovplyvňujúcich rast a vývin organizmov, b) komplex sociálnych a kultúrnych 
podmienok ovplyvňujúcich charakter jednotlivca alebo spoločenstva. Ak si skúsime defi níciu prostredia „vy-
gúglovať“, asi najvýstižnejšia a najstručnejšia defi nícia z približne 213 000 možnosti v slovenskom vyhľadá-
vači je: „Prostredie je súhrn podmienok fungovania, života. Súhrn vonkajších podmienok sa označuje ako von-
kajšie prostredie; súhrn vnútorných podmienok ako vnútorné prostredie.“ 

Webstrova defi nícia má najbližšie k rozdeleniu prostredia podľa nórskeho architekta a teoretika architek-
túry Christiana Norberga-Schulza, ktoré je pre architektov a urbanistov azda najvhodnejšie. Norberg-Schulz 
v jednej zo svojich najvýznamnejších kníh Logika architektúry3 rozlišuje prostredie fyzikálne, prostredie so-
ciálne a prostredie kultúrne.

Fyzikálne prostredie predstavuje všetky hmotné a merateľné zložky prostredia, ako napríklad teplota, vlh-
kosť, rýchlosť prúdenia vzduchu, oslnenie, skladba ovzdušia, ale aj ráz materiálov, povrchov a predmetov, kto-
ré, či už vymedzujú, alebo vypĺňajú dané prostredie. 

Sociálne prostredie vytvárajú predovšetkým vzťahy medzi jednotlivcami alebo spoločenskými skupinami 
v danom prostredí. Asi najlepším príkladom sociálneho prostredia v architektúre je účel budovy alebo účel, 
na aký sa využíva určité miesto. Účel je väčšinou výsledkom rozhodnutia jednotlivca alebo spoločenstva, 
alebo výsledkom vzájomnej dohody. Podobne je to aj s kultúrnym prostredím, ktoré je však nositeľom istých 
nadčasových, trvalých hodnôt.

V tomto čísle nášho periodika ALFA sú príspevky venované tak tvorbe fyzikálneho prostredia (Kotradyová, 
Holocsy), ako aj tvorbe sociálneho prostredia (Špaček, Keppl) i kultúrneho prostredia (Sajdáková, Staněková). 
Zaujal ma príspevok študentky Bc. Kataríny Bútorovej o environmentálnej etike, ktorý začína citátom o úcte 
k životu humanistu a nositeľa Nobelovej ceny Alberta Schweitzera. Pri diskusii o tvorbe prostredia mi však na-
padá iný citát, ktorý sa mi zdá vhodný na záver tohto editoriálu. Anglický spisovateľ Gilbert Keith Chesterton 
povedal: „Existujú dva druhy vandalov. Jedni ako tí v staroveku, ktorí búrali, druhí ako tí dnešní, ktorí stavajú.“ 

Julián Keppl 

1 Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997. 
2 Webster’s New Riverside University Dictionary, The Riverside 
Publishing Company, Boston 1984.
3 V nemeckom vydaní vo vydavateľstve Ullstein z roku 1965 je 
titul Logik der Baukunst (Logika architektúry), 
v anglickom vydaní v MIT Press v roku 1968 je názov knihy 
Intentions in Architecture (Pravý zmysel architektúry).

Editoriál
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Kriminalita je fenomén starý ako ľudská civilizá-
cia a rozšírený globálne. Boj s kriminalitou osciluje 
medzi reštrikciou a  prevenciou. Globálny charakter 
kriminality, prirodzene, prináša medzinárodnú spo-
luprácu aj v  oblasti prevencie. Konkrétnym príkla-
dom je projekt CPTED – Crime Prevention Trough 
Environmental Design (Prevencia kriminality tvor-
bou prostredia). Koncepcia CPTED okrem iného pri-
náša aj spoluprácu policajných zložiek s architektmi 
a urbanistami. V podstate je to náznak ideového ná-
vratu k stavu v antických mestách, kde boli na roveň 
postavení staviteľ mesta a  zákonodarca1. V  tomto 
príspevku chceme poukázať na súvislosti medzi mes-
tom – architektúrou a urbanizmom – a bezpečnos-
ťou, ako ich vnímame v  procese výučby na Fakulte 
architektúry STU. Táto koncepcia nie je explicitne 
zakotvená v systéme výučby, venujeme sa jej v rám-
ci aktivít spojených s kvalitou prostredia, najmä na 
Ústave experimentálnej a  ekologickej architektúry. 
Udržateľnosť života má prírodnú, sociálnu, ekono-
mickú, kultúrnu zložku a s kvalitou života nepochyb-
ne súvisí aj pocit bezpečnosti.

História, ideálne mesto
Pojem ideálne mesto v  sebe skrýva aj snahu riešiť 
bezpečnosť občanov. Ideálne mesto prechádza his-
tóriou urbanizmu ako plynulá niť. Ideálne tu nezna-
mená aktuálny spôsob fungovania, ale pôvodný zá-
mer urobiť v danom čase najlepšie rozhodnutie pre 
budúcnosť. Predstava ideálu v  zmysle bezpečnos-
ti a ochrany vyvrcholila v  renesancii a  z  veľkej čas-
ti bola prenesená do života. Predstava sociálnych 
ideálov prešla od Thomasa Mora cez utopistických 
socialistov k  Le Corbusierovi, sociálnemu krídlu 
Bauhausu… Vlastnou cestou prešiel aj ideál organi-
zácie mesta – racionálne ortogonálne siete, radiál-
ne systémy, pásmové usporiadania. S  tým súviseli 
aj predstavy o  veľkosti… až k fi kciám 120-milióno-
vého mesta F. Hallera2. Podstatou sú vopred dané 
geometrické pravidlá organizácie mesta. S ideálnym 
mestom sa spájajú mená od Platóna cez Vitruvia, 
Albertiho, Filareteho k utopistickým sociálnym ide-
alistom až k sociálnym revolucionárom. Svoje pred-

stavy kreslil búrlivák F. L. Wright i u nás známy sú-
časný švajčiarsky architekt J. Dahinden. 

„Ideálna“ sieťová pravouhlá štruktúra mesta má 
korene v starom Egypte, prešla antikou, Španieli ju 
uplatnili pri Buenos Aires, Barcelone, k dokonalos-
ti ju doviedol americký prezident Thomas Jeff erson, 
„naštvorčekoval“ celé Spojené štáty a predprogramo-
val systém miest.

Pri štúdiu pojmu narazíme na obrázok neznáme-
ho autora, ukazujúci renesančné princípy urbanizmu. 
Existujúce budovy – rímske koloseum, fl orentské 
baptistérium a  triumfálny oblúk sú spojené do ob-
razu mesta a predstavujú tri hlavné zložky života: vo-
jenskú, oddychovú, duchovnú. Kompozícia bola chá-
paná ako alegória dobre organizovaného, ideálneho 
mesta.

Renesančná aditívnosť neznámeho autora sa 
stretla s novými koncepciami – Palmanova, i s detail-
mi usporiadania objektov vo vzťahu k infraštruktúre 
a  doprave – Sforzinda od da Vinciho či Filareteho. 
Bezpečnosť bola takmer vždy východiskom, smerom 
navonok reprezentovaná hradbami, smerom dovnút-
ra štatútom mesta.

Ideálne mestá nie sú len európsky fenomén, poz-
náme aj orientálne príklady. 

Reakciou na živelný vstup priemyslu do mesta 
boli hnutia City Beautiful a Green City z USA – pred-
stava ideálneho mesta položená na existujúce mestá. 
City Beautiful bolo reakciou na sebarefl exiu americ-
kého spôsobu života na prelome 19. a  20. storočia 
– konzumnosť, sociálne napätia, násilie, preľudne-
né mestá s  neorganizovaným bývaním… Nositeľmi 
urbánnych reforiem sa stali stredná a  horná stred-
ná vrstva. Mestá sa začali zbavovať provizórnych 
obytných oblastí. Podstatou hnutia bolo zlepšenie 
hygienických podmienok a  v  konečnom dôsledku 
vytvorenie krásneho mesta, hnutie sa stalo americ-
kým cieľom. Premisou hnutia bola myšlienka, že krá-
sa mesta môže byť účinným sociálnym nástrojom. 
Prvým systémovým prejavom hnutia v zmysle este-
tizácie a sociálneho riadenia bol D. Burnhamov plán 
Washingtonu z roku 1901. Mc Millanova komisia tak-
to vstúpila do charakteru L`Enfantovho barokového 
mesta z roku 1791.

CPTED
– základné metodologické východiská
Prevencia kriminality – kriminalita v prostredí 

Robert Špaček
Julián Keppl
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Popri veľkých a  známych koncepciách ideálneho 
mesta v  tichosti existovali predstavy, ktoré možno 
skryte ovplyvnili všeobecne známe projekty v  20. 
storočí. Patrí sem napríklad vízia Metropolis, ktorej 
autorom je vynálezca žiletky King Champ Gillette. 
Svoju predstavu publikoval v  knižke The Humam 
Drift v roku 1894. Chcel etablovať ideálnu spoločnosť 
pre výrobu a  distribúciu životných potrieb. Okrem 
poľnohospodárskych činností, všetky ostatné akti-
vity i populácia mali byť sústredené v gigantickom 
urbánnom komplexe Metropolis, v  perfektnom eko-
nomickom systéme výroby a distribúcie so všetkými 
prvkami pokroku. Chcel len jedno mesto na konti-
nente, možno aj na svete.

Pri pohľade späť boli ideálne pravouhlé systémy, 
polygonálne uzavreté mestá, záhradné mestá so sa-
mostatnými suburbiami, pásmové mestá, otvorené 
radiálno-okružné mestá… reálna životaschopnosť 
išla vlastnými cestami.

Budúci vývoj bude nevyhnutne hľadať súlad 
s  prostredím, priateľskú koexistenciu mesta so sa-
motným územím, na ktorom stojí i so širším okolím. 
Budú sa rozvíjať koncepcie zníženej závislosti od pri-
márnych energetických zdrojov, koncepcie využívania 
miestnych možností. Energetická bezpečnosť je no-
vou, ale strategickou kategóriou. 

Bezpečnosť – história 
Potreba bezpečnosti bola jedným z hlavných dôvodov 
vzniku miest. Ochrana pred protivenstvami prírody 
a ochrana pred inak zmýšľajúcimi ľuďmi opevňova-
la sídla, mestské hradby sú jedným zo základných 
fenoménov historických miest. Princíp sa neuplat-
ňoval len v Európe, opis čínskeho mesta je – nielen 
beletristicky – presvedčivo prezentovaný v knižkách 
R. van Gulika o sudcovi Ti. 

Hradobné systémy sa rozvíjali od staroveku cez 
stredovek až po sofi stikované renesančné „ideálne“ 
opevnené, bezpečné mestá. Ideálne mestá vymýšľa-
li takmer programovo mnohí architekti – Vincenzo 
Scamozzi, Francesco de´ Marchi a iní. Extrémny prí-
klad z hľadiska „vertikálnej“ bezpečnosti mesta pred-
stavuje Daniel Speckle. Častým úkazom boli viaceré 
hradobné okruhy. Mesto prerástlo prvý obranný sys-
tém a musel byť vybudovaný druhý, väčší. Príkladom 
je dejinami ťažko skúšaná krétska Chania. Byzantské 
hradby prestali vyhovovať a počas benátskeho obdo-
bia  bol vybudovaný nový hradobný okruh s bastión-
mi odolnými proti vtedajšej technike. Tureckému ob-
liehaniu však neodolali, delostrelectvo už nemuselo 
hradby rozbíjať, strieľalo ponad ne. Hradby potom 
úplne stratili význam, v rozvoji mesta boli nahrade-
né okružnými komunikáciami, napríklad Ringstrasse 
vo Viedni.

V  našich podmienkach môžeme spomenúť Nové 
Zámky, ktoré boli jednou z  najmodernejších proti-
tureckých pevností v  16. storočí v  Európe. Pôdorys 
vychádzajúci z  predstáv o  ideálnom meste sa 
v 17. storočí dostal do znaku mesta. V súčasnosti je 
univerzálnym znakom – symbolom Nových Zámkov. 
Na pôdoryse mesta je dodnes čitateľný pôvodný 
princíp pevnosti.

Mesto postavené okolo hradu malo bezpečnosť 
založenú na postupnosti. Obrana sa postupne sťaho-
vala z hradieb do hradu na jednotlivé nádvoria až do 
veží. Hradby nám dnes sprítomňujú betónové a  iné 
zátarasy okolo veľvyslanectiev a iných budov vyžadu-
júcich ochranu. Transparentnosť parteru nedovoľuje 
plnohodnotnú ochranu, ktorá väčšinu času nie je ne-
vyhnutná. V prípade „rizikových“ podujatí sa parter 
„opevní“. 

1 ¦ Palmanova, stále aktuálne ideálne mesto
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Bezpečnosť mesta ako celku súvisela aj s požiar-
nou bezpečnosťou. Katastrofálne požiare sprevádza-
jú históriu všetkých miest. Často boli dôvodom na 
revitalizačný kvalitatívny skok v urbanizme. Historici 
dodnes ľutujú, že Londýn sa po veľkom požiari v roku 
1666 nevyvíjal podľa projektu Ch. Wrena. Kataklizma 
pre jednu generáciu môže byť katarziou pre histó-
riu urbanizmu. Samostatnou kategóriou bezpeč-
nosti bola kedysi ochrana proti epidémiám, najmä 
proti moru. Zaujímavé informácie tu ponúka najmä 
M.  Foucault v  knihe Dozerať a  trestať. Mesto bolo 
rozdelené na pravidelné sektory s  režimom zberu 
mŕtvych, aby niektorí mali nádej na prežitie. Morové 
stĺpy sú ako umelecké artefakty spomienkou na ten-
to typ nebezpečenstva.

Postupnosť v mierke bezpečnosti spočívala v bez-
pečnosti domu samotného – nielen pred vonkajším 
nepriateľom mesta, ale aj pred samotnými obyvateľ-
mi. Príkladmi sú rozvinutejšie vežové domy z talian-
skych miest, najviditeľnejšie asi v  San Gimignane. 
Stavanie rodových veží sa pripisuje majetnosti ob-
čanov, rozhodujúca však nepochybne bola obrany-
schopnosť. Vnútri veže sa ťažko útočí, veža sa dá pro-
duktívne brániť. Stavitelia určite boli bohatí, inak by 
veže nepostavili a mali by o dôvod menej na obranu, 
nebyť bohatstva. Obrana je zaujímavý fenomén, tre-
ba mať dôvod – čo brániť, zároveň „na to“ treba mať. 
Chránený majetok musí ochranu samého seba doká-
zať zaplatiť, to platí dodnes.

Ojedinelým príkladom pohodlia a  bezpečnos-
ti je Vasariho prechod vo Florencii v  úrovni druhé-
ho podlažia Ponte Vecchia. Vasariho koridor bol po-
stavený na jar v roku 1565 za päť mesiacov. Takmer 
kilometer dlhá krytá chodba spája vtedajšie praco-
visko Francessca I. Medici – palác Uffi zi a jeho sídlo 

palác Pitti. Kvôli komfortu vládcu bol presťahovaný 
aj mäsový trh z Ponte Vecchia. Z chodby je priehľad 
aj do kostola Santa Felicita – umožňoval diskrétnu 
účasť na bohoslužbách. V chodbe je vyše 700 obra-
zov, tvorí selektívnu súčasť galérie Uffi zi. Prechodom 
bolo možno unikať pred vražednými rodovými stret-
mi napĺňajúcimi Machiavelliho tézu, že nastupujúci 
vládca musí vyzabíjať predchodcu aj s rodinou až do 
dôsledkov.

Priestorová bezpečnosť je obojsmerná veliči-
na. Budovy chránime pred rizikami prichádzajúcimi 
zvonka, mestské priestory chránime pred únikmi rizík 
z nebezpečných budov – napríklad z väzení. Niektoré 
mestá, napríklad Kingston na Jamajke, majú defi -
nované nebezpečné zóny, kam sa ne-domorodcom 
neodporúča zablúdiť. Bezpečnosť domov bola vždy 
a  všade zvýrazňovaná mrežami a  okenicami najmä 
na prízemí. Nedostatočná „verejná“ bezpečnosť mes-
ta vedie k vytváraniu súkromných uzavretých stráže-
ných enkláv. V indickom Bombaji môže človek nado-
budnúť dojem, že stráženie je jedným z rozšírených 
povolaní. Bezpečnosť súčasného mesta súvisí s dop-
ravou, kriminalitou a  fyzickou bezpečnosťou typu 
„nepotknúť sa“, „nešmyknúť sa“, nespadnúť do prie-
hlbiny či rieky. 

Dostatočné osvetlenie, monitorovanie verejných 
priestorov kamerovými systémami obmedzujú sú-
kromie, základnou otázkou je, na akú mieru súkro-
mia, intimity máme nárok vo verejnom prostredí. 
Aktuálnym typom bezpečnosti je aj bezpečie pre 
nechcené bezmocné detičky, ktoré je možné na ur-
čených miestach bezpečne odložiť. Veľkým oblúkom 
sa vraciame k možnosti, ktorú poskytoval už temný 
stredovek. Dnešné „hniezda“- inkubátory nie sú pri 
kostoloch, ale spravidla pri nemocniciach. 

2 ¦ Skyline San Gimignana je obrazom hľadania bezpečnosti
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Neslušnosť
Neslušnosť nie je len prostým opakom slušnosti. 
Neslušnosť popiera slušnosť a zároveň útočí na fi xo-
vané spoločenské normy a zvyklosti. Vo všeobecnosti 
je neslušnosť spôsob správania sa pod hranicou práv-
nej postihnuteľnosti alebo oscilujúci okolo nej. V ko-
nečnom dôsledku znižuje pocit bezpečnosti občanov.

Individuálna neslušnosť je nepríjemná, ale neo-
hrozuje podstatu mesta. Nebezpečná je neslušnosť 
systému, lebo môže mesto postupne zvnútra degra-
dovať. Neslušnosť tu často súvisí so zlyhávaním in-
fraštruktúrnych sietí,  subsystémov a údržby. Ak na 
konečnú zastávku príde autobus na „výstupište“, 
cestujúci vystúpia, potom autobus prázdny stojí, na 
„nástupište“ čakajúci moknú, je to od mesta nesluš-
né. Ak je mesto špinavé, je to neslušné, nastane efekt 
„malá kopa pýta viac“. Nevysypané smetné koše sú 
neslušnosťou mesta, nie ľudí.

Je neslušné, ak mesto neponúka svojim obyva-
teľom a   hosťom dostatok pitnej vody zadarmo. Je 
neslušné od mesta, ak neponúka dostatok verejných 
záchodov a potom postihuje ľudí za budenie verej-
ného pohoršenia, prípadne za znečisťovanie mesta. 
Za kvalitu ponuky musí zodpovedať systém – mesto, 
mestská časť, obec. Neslušnosť systému z najvyššej 
úrovne chtiac-nechtiac legalizuje individuálnu ne-
slušnosť. Viaceré aspekty súčasne indikujú aj pocit 
bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Ak systém zlyhá v  kvalite parametrov prostredia, 
reakcia ľudí je: 

 – „pozitívne silné povahy“ zostanú slušné,
 – váhavci si povedia, keď už niekto začal robiť nepo-

riadok, ja sa už len pridávam, 
 –  ortodoxní ničitelia vnímajú začaté dielo a aktívne 

dokonajú neporiadok alebo devastáciu.
Normatívnosť má byť zdôraznená slušnosťou. U nás 
sa často stretávame s  neslušnosťou, ktorá boju-
je proti zavedenej normatívnosti. Na dvojprúdovej 
ceste slušný vodič auta zastane pred prechodom pre 
chodcov, vo vedľajšom pruhu si iný vodič myslí, že to 
urobil preto, že nevie jazdiť, a zrazí chodca, ktorý sa 
spoliehal na dodržiavanie pravidiel.

Krajným prejavom individuálnej a  vyhrotenej 
kolektívnej neslušnosti je vandalizmus – zámerné 
ničenie spoločného majetku alebo majetku iných 
jednotlivcov – so zlým úmyslom. Keď Vandali – vý-
chodogermánsky kmeň – ničivo vstúpili do Rímskej 
ríše v 4. a 5. storočí, asi netušili, ako intenzívne vstú-
pili do histórie. Mesto preukazuje svoju životaschop-
nosť aj tým, že sa dokáže suverénne a rýchle vyrovnať 
aj s prejavmi vandalizmu. Prevencia a najmä okam-
žitá náprava poškodených vecí je zatiaľ najúčinnej-
šia známa forma boja proti individuálnej neslušnos-
ti. S týmto fenoménom verejnosť často priamo spája 
najmä grafi ty.

Pojem grafi ty historicky súvisí s  odovzdávaním 
informácií písmom alebo obrazom na verejne vidi-
teľných miestach. Obsahovo sa za prapôvod pojmu 
považujú už jaskynné maľby. Samotné slovo a  jeho 
súčasný význam vznikol ako sprievodný jav hipho-
povej kultúry v USA. Pouličné skupiny si grafi ckými 
značkami vyznačovali územia „patriace“ im – princíp 
teritoriality známy zo živočíšnej ríše. Ľahká dostup-
nosť sprejov viedla postupne k masovému rozšíreniu 
tohto fenoménu a k prísnej hierarchii sprejerskej scé-
ny. Všadeprítomnosť nápisov a obrazov priniesla jed-
nak vznik samostatného sektora služieb špecializujú-
cich sa na ich odstraňovanie a tiež sformovanie časti 
teoretikov výtvarného umenia, venujúcich sa tomuto 
úkazu. Je zaujímavé, možno prirodzené, že sprejeri sú 
takmer výlučne mladí muži.

Noviny International Herald Tribune z 24. – 25. 
júla 1971 uverejnili krátku štúdiu o tínedžerovi Taki 
z  Manhattanu, ktorý svoje meno a  číslo ulice písal 
všade, kade chodil – nasledovník či nový Kilroy (ktorý 
kedysi začal tým známym „Kilroy was here“). Článok 
vyznieva vcelku pozitívne : „nie je to úžasné?“ 

Súčasný vandalizmus grafít sa v USA delí na „pie-
cer“ grafi ty – vopred plánované „výtvarné“ dielo, od-
kaz alebo téma – tvorí asi 5 %, „gang“ grafi ty – ulič-
ná komunikácia, šifrované odkazy – 10 %, „tagger“ 
grafi ty – iniciály jednotlivcov alebo skupín – crews 
– 80 – 85 %.

Európska scéna grafít sa začala vyvíjať počas 
študentských revolt koncom šesťdesiatych rokov 
20. storočia. V USA, kde fenomén vznikol, sa zača-
lo s  účinnými programami na odstraňovanie grafít 
a  s  legislatívnym podchytením postupov zo stra-
ny mesta a  polície. Tu si treba uvedomiť, že aj sú-
kromná  stena tvorí prvok verejného priestoru mesta. 
Účinné programy uplatňujú princíp „zero tolerance“. 
Denné čistenie zbavuje writerov motivácie a stojí ich 
tiež peniaze. Grafi ty sú svojou podstatou odsúdené 
na efemérnosť, ich protagonisti s tým rátajú.

Úvahy, či a nakoľko sú grafi ty umenie, môžu byť 
nebezpečné, podstatou ostáva, že sprejovanie je útok 
proti majetku a kultúre. Legalizácia prostredníctvom 
teórie umenia by mala byť uvážlivá.

Programy boja proti grafi tom sú založené na boji 
so sprejerskou mentalitou demonštrujúcou „táto 
časť mesta patrí nám“. Organizácie bojujúce proti 
grafi tom musia účinne a rýchle odstrániť všetky pre-
javy. Ak do 24 hodín sú plochy opäť čisté, sprejerom 
postupne prejde chuť a energia. Verejnosť môže mať 
oprávnený pocit, že mesto patrí jej. Stojí to energiu, 
trpezlivosť a peniaze, ale mesto je čisté.

Grafi ty sú rebéliou, manifestáciou sily, umením 
subkultúry. Teoretická scéna ponúka kategorizáciu 
– od latrinálií cez sociálne a  politické kampane až 
po voľnú či cielenú výtvarnú tvorbu. Slogan „Grafi ty 
nepatria do galérie, patria na ulicu“ sa modifi koval 

3 ¦ Grafi ty preniknú aj na celkom neprístupné miesta, Grand 
place v Lille
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4 ¦ Porovnanie rôznych urbánnych štruktúr z hľadiska 
bezpečnosti prístupu, alternatívne trasy medzi bodmi 
záujmu.
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vznikom otvorenej galérie z  časti berlínskeho múru 
po jeho likvidácii.  Za základnú, najškodlivejšiu úro-
veň považujeme tagy – podpisy, taggeri sú spod-
nou vrstvou grafi ťákov. Hornú úroveň tvoria kingo-
via, ktorí občas zo-šľachťujú prázdne plochy voľným 
umením alebo na objednávku reklamami. 

 „Poctivý writer“ nesprejuje kultúrnu pamiatku, 
prejavujú sa tu len taggeri. Legalizácia grafít mes-
tom, ktoré poskytne voľné plochy, zbavuje sprejova-
nie adrenalínu, ktorý je v istom zmysle jeho podsta-
tou. Aj tie najkrajšie grafi ty sa nám väčšinou vnucujú, 
writeri na jednej strane žiadajú toleranciu, sami však 
vedia byť defi nitívne netolerantní. Negatívnu účin-
nosť a  dynamiku grafít zvyšuje využívanie doprav-
ných prostriedkov – električiek a vlakov – ako nos-
ného média. 

Tolerancia
Ak do rozmeru pojmov urbánna demokracia a sluš-
nosť vložíme toleranciu, tolerantnosť, dostaneme 
ďalšie zjemnenie kvality mestského prostredia.

Tolerancia, tolerantnosť sú pojmy, s ktorými nará-
bame ako so samozrejmosťou. Máme pocit, väčšinou 
celkom oprávnene, že ich zmysel chápeme. Pojem sa 
vyskytuje od techniky cez politológiu až po každo-
denný život. Tolerančný patent Jozefa II. zohral v no-
vodobých dejinách Európy zásadnú úlohu. Tolerancia 
je znášanlivosť voči presvedčeniu a  názorom, tech-
nicky najvyššia prípustná odchýlka. Tolerovať zna-
mená trpieť, znášať, dovoľovať, pripúšťať, určovať, 
označovať prípustnú mieru. Termín sa po prvý raz 
objavil v 16. storočí, v čase náboženských vojen a nie-
kedy sa chápal pejoratívne ako synonymum ľahostaj-
nosti k pravde náboženských dogiem. Od 18. storočia 
sa chápe ako duchovný postoj, ktorý každému posky-
tuje slobodu vyjadrovať svoje názory a postoje odliš-
né od zaužívaných či všeobecne prijímaných. 

Systém musí tolerovať jednotlivca, silnejší par-
tner slabšieho, ale platí to aj vice versa. Auto toleruje 
chodca, ale vodičom dobre padne, keď im občas cho-
dec dá „prednosť“ na prechode. Človek, ako zraniteľ-
nejší partner vo vzťahu človek – automobil, dostáva 
viac šancí, je zvýhodnený tým, že v situáciách, ktoré 

sú zamýšľané ako rovnoprávne, demokratické, vy-
tvoríme priestorové, fyzické opatrenia. Spomaľujúce 
priečne pásy, zúžené a súčasne zdrsnené či prevýšené 
prvky v jazdnej dráhe automobilu sú prejavom sluš-
nosti a  tolerancie voči človeku „na nohách“. Miera 
demokracie politického, spoločenského života, ria-
denia štátu sa, prirodzene, premieta do usporiada-
nia mesta, podľa vzorca tempo, respektíve potencia 
skupiny sa riadi tempom, respektíve potenciou naj-
pomalšieho alebo najslabšieho člena.

Priestor vyplnený toleranciou bolo treba začať 
vytvárať z drobných zárodkov prejavov rešpektu voči 
slabým. V  podstate voči človeku vôbec. Stredoveké 
mesto bolo ohľaduplné (azyl, nálezince…), hoci bolo 
spravované kvázi neľudsky. Corbusierovské mesto 
pre človeka nového veku stratilo zo zreteľa človeka, 
rešpektovalo tri milióny ľudí, ale netolerovalo člo-
veka, človeka indivíduum, človeka starého, človeka 
v  kolieskovom kresle, človeka nevidiaceho, hluché-
ho, malého vzrastu… Do tohto myslenia bolo treba 
„zasunúť páčidlo tolerancie“, vytvoriť medzeru, po-
stupne ju zväčšovať a začať byť jednoducho slušný. 
Najprv možno v mikropriestore, postupne v systéme. 
Ak autobus umožní nastúpiť všetkým neštandardne 
pohyblivým ľuďom, sprístupní im celé mesto. Prvok 
tolerancie robí funkčný systém ľudskejším, súvislosť 
a závislosť je obojstranná.

Urbánna slušnosť a demokracia
Prejavy slušnosti v širokom zmysle slova: zdvorilosť, 
tolerancia, vzájomná pomoc, ohľaduplnosť, príve-
tivosť, nezištnosť, asertivita voči inakosti a   menši-
nám) tvorili od nepamäti konštitutívne väzby mest-
ského života a kultúry. Tie sa síce od mesta k mestu 
mohli meniť, môžu sa v jednom meste historicky mo-
difi kovať, ale tvorili a  dodnes tvoria základné pod-
hubie mesta, spätne osvetľujúce tak ľudské činnosti 
a vzťahy, ako aj ich priestorové formy, dávajú im sfar-
benie a zmysel aj napriek tomu, že boli na dlhý čas 
prekryté „silovým inštrumentáriom“, ktoré je pro-
duktom skôr mestskej civilizácie a  technológie ako 
mestskej kultúry.

Urbánna slušnosť je nielen historickým produk-
tom mestského života a kultúry, ale má aj sama zatiaľ 
nerefl ektované mestotvorné aspekty a dokáže obyva-
teľov a návštevníkov mesta motivovať k adekvátnym 
reakciám a činnostiam. Tým sa však jej význam vôbec 
nevyčerpáva. Dá sa predpokladať, že v dobe, v ktorej 
postupne padajú nástroje silných a  silových postu-
pov na všetkých úrovniach, keď sa „oslabujú“ nástro-
je územného plánu, normatívnych predstáv o meste 
a prechádza sa od imperatívnych postupov k strate-
gickým postupom, stanú sa tendencie urbánnej sluš-
nosti prijateľnou možnosťou urbanistickej tvorby 
a myslenia.

Ohľaduplnosť, prívetivosť a  tolerantnosť ne-
musia byť len charakteristiky ľudského správania, 
vzťahov človeka voči človeku, ale môžu sa stať, ako 
v prípade bezbariérového myslenia a univerzálneho 
navrhovania, aj závažnými postulátmi architektonic-
kej a urbanistickej tvorby, ktorá sa prejavuje nielen 
vo vzťahoch mestských štruktúr voči ľuďom, ale aj vo 
vzájomných súvislostiach jednotlivých komponen-
tov mesta, napríklad dopravného systému voči pešej 
zóne alebo námestiu, novostavby voči uličnej čiare, 
architektúry expandujúcej fi rmy voči drobným archi-
tektúram pôvodného mestského osídlenia, dominánt 
voči obrazu alebo panoráme mesta atď. 

V  slovách slušnosť a  zdvorilosť sa v  slovenskom 
jazyku aj  vo väčšine „živých i  mŕtvych“ európskych 
jazykov objavujú priestorové dimenzie v doslovnom 
alebo prenesenom význame alebo odkazy k  miestu 
ich utvárania. Ako poukazuje význam slova zdvorilosť 
– vo francúzštine. courtoisie, v nemčine Höfl ichkeit 
– ide tu jednak o  formy správania pestované na 
šľachtických dvoroch, ale aj o správanie viazané vždy 
priestorovo: dvor, vchod, námestie.

 Slová slušnosť a  zdvorilosť označujú pri-
márne určité formy ľudského správania ako naprík-
lad: vzdávanie úcty starším, pozdravy, privítania zná-
mych, priznávanie práva ženám, deťom, cudzincom. 
Formy zdvorilosti a slušnosti môžu mať podobu ne-
písaných zvyklostí, ale môžu získať aj podobu kodifi -
kovaných pravidiel ceremoniálov a etikety, v ktorej sa 
prirodzené vzdávanie úcty môže meniť na vzdávanie 
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úcty vznešenejšiemu, významnejšiemu, silnejšiemu. 
Hoci to dnes možno len ťažko a  zložito dokazovať, 
možno predpokladať, že pôvodne slušnosť a zdvori-
losť vznikala v mestských spoločenstvách ako prejav 
„nepísanej“, ale o to viac charakteristickej úcty voči 
„slabším“ v širokom zmysle slova. 

V klasickej literatúre nájdeme príklad: „V čase, keď 
sa odohráva tento príbeh, uplynulo šestnásť rokov od-
vtedy, čo jedného krásneho dňa v Nedeľu Quasimodo 
ktosi v Chráme Matky Božej po omši položil malé živé 
stvorenie do drevených jasieľ, zapustených do dlaž-
by v predchrámí po ľavej strane hlavnej lode… Bolo 
zvykom, že sa v týchto drevených jasliach vystavovali 
nájdené deti na oči verejnej dobročinnosti. Kto chcel, 
mohol si ich odtiaľ vziať. Pred drevenými jasľami bola 
medená miska na milodary…“ (Quasimodogeniti – 
meno prvej nedele po Veľkej noci – ako novonaro-
dení) – pozn. autora. Victor Hugo v  Chráme Matky 

Božej poukázal na kontrast medzi krutosťou stredo-
vekého Paríža na jednej strane a slušnosťou mesta na 
strane druhej. Tá sa prejavila v práve azylu na akade-
mickej pôde a v kostoloch.

Učebnicovo uvádzaná základná renesančná budo-
va Ospedale degli innocenti vo Florencii bola preja-
vom maximálnej slušnosti voči najslabším členom 
mestskej komunity.

Parížska Invalidovňa bola postavená a dodnes je 
veľkolepý objekt v  centrálnej časti mesta. Slušnosť 
ako prejav mestskej kultúry primárne súvisela s ude-
lením slobody, práva azylu, poskytnutím prístrešia 
všetkým vrátane najslabších, opusteným deťom, pos-
tihnutým a prenasledovaným. Dnes, v rámci lineár-
ne chápaného pokroku sme oveľa ďalej a pozrime sa, 
ako staviame, prispôsobujeme… objekty pre azylové 
domy, domy pre odkázaných. Odsúvame ich na peri-
fériu záujmu i mesta.

V momentoch, keď aj mesto podľahlo diktátu nor-
matív, vylučovania iných, slabých i oslabených, začí-
na sa správať v pravom zmysle slova neslušne, začína 
produkovať právne, politické a etické normy, ktoré aj 
dnes pripadajú mnohým ako čosi najprirodzenejšie 
a najsamozrejmejšie. Z aspektu konkrétnych mestot-
vorných situácií urbánna slušnosť vyjadruje slobod-
né uplatňovanie „slabších“ systémov mesta voči „ag-
resívnejším“, napríklad periférií voči centrám, peších 
zón voči doprave, obchodných funkcií voči obytným, 
novostavieb voči existujúcej zástavbe, chátrajúceho 
fondu a menej efektívnych prevádzok k novým tech-
nológiám. Sledujeme vzťah stabilných, obrany ne-
schopných fasád voči premenlivým, dynamickým ná-
terom, grafi ckému dizajnu a reklame. 

Preferencie univerzálneho navrhovania zahrňujú 
všetky minoritné nároky oproti navrhovaniu rešpek-
tujúcemu len typologické nároky spriemerované-
ho plnohodnotného dospelého jedinca. Všeobecná, 

5 ¦ Barcelona, Paríž – dva kontrastné prístupy 
k riešeniu osnovy mesta
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všadeprítomná slušnosť je vzhľadom na ľudskú pri-
rodzenosť zrejme science fi ction, ale v reálnej miere 
je predpokladom sociálneho pocitu bezpečia.

Štruktúra mesta – vnútrobloky
Podľa Ch. Norberga Schulza mesto a  architektúra 
zhromažďuje charakter prostredia. (Schulz 1994)3. 
Voľne by sme mestské bloky mohli chápať ako pokra-
čovanie tejto fenomenologickej tézy. Mestský blok 
má svoj vnútorný život, ktorý odráža individualitu 
obyvateľov a podmienok, v ktorých sa vyvíjal. Nech 
bol zakladateľský zámer alebo inak nastolený stav 
usporiadanosti na začiatku akýkoľvek, život vždy pri-
niesol miestnu svojráznosť. Ľudia si priniesli so se-
bou zvyky z bývalého bydliska alebo si vytvárali svoje 
vlastné svety. Kuriozitou sú mestské bloky v  obry-
se pôvodných antických amfi teátrov vo Florencii 
a v Lucce. Základná osnova, štruktúra mesta má, či 
už chcené, alebo časom vygenerované dôsledky na 
bezpečnosť celku alebo častí. Diferenciáciu vnútor-
ného života mestských blokov možno pozorovať naj-
mä na veľkých ortogonálnych schémach. Zatiaľ čo 
rastlé, radiálno-centrálne, hviezdicové schémy sú 
a  priori diferencované, ortogonálne rastre sa dife-
rencujú následne. Barcelona so svojou vertikálnou 
reguláciou sa líši od pôdorysne striktných rastrov 
New Yorku, Buenos Aires, Perthu, kde sa bloky výš-
kovo diferencujú. Samostatným príbehom sú ame-
rické mestá stále rešpektujúce Jeff ersonov grid, čo 
bol asi najväčší zásah do členenia územia v histórii. 
S  expanziou osídľovania prišli možnosti defi novať 
a deliť nové územie. Územný plán z roku 1785, navrh-
nutý Thomasom Jeff ersonom, rozšíril dosah vlády na 
územia rieky Mississippi a Veľkých jazier. Ako reak-
ciu na, podľa neho mätúci, dovtedy používaný zeme-
meračský systém, Jeff erson navrhol nový pravouhlý 
mriežkový systém. Mriežka rozdelila územie krajiny 
na časti o ploche jednej štvorcovej míle – 640 akrov. 
Dôsledkom bolo viditeľné členenie relatívne nedot-
knutej krajiny. Toto nariadenie bolo prvé svojho dru-
hu v Amerike, ale ovplyvňuje urbanizmus a územné 
plánovanie dodnes. Najmä predmestia amerických 
miest sú do úmoru štvorčekované až po úroveň mest-
ského bloku.

V roku 1859 Ildefons Cerdà napísal knihu Teória 
stavby miest, na podporu svojho predbežného plánu 
na rozšírenie Barcelony z  roku 1855. Cerdà odváž-
ne predvídal novú civilizáciu, podporenú spútaním 
energie pary, ktorú bude možné charakterizovať mo-
bilitou a komunikatívnosťou. Cerdà v podstate išiel 
v  de Garayovych stopách, ibaže jeho rastrová tota-
lita Buenos Aires z  roku 1583 sa postupne výškovo 
diferencovala a  Barcelona ostala v  jednej nivelete. 
Racionálny, radikálne egalitársky návrh je dodnes 
unikátny. Karteziánsky raster stále predstavuje in-
terpretačnú polaritu medzi totalitou a demokraciou. 

Totalita rovnakosti alebo demokracia rovnosti prí-
stupu? Jednu z odpovedí ponúka práve mestský blok. 
Cerdova totalita sa demokratizuje smerom dovnútra, 
google maps dnes ponúka priam dobrodružnú pre-
chádzku po jednotlivých, pôdorysne aj výškovo rov-
nakých blokoch. Vnútri si každý žije očividne vlast-
ným, individuálnym životom. Pravouhlý pôdorys 
mesta je orientačne a dopravne bezpečný.

Úplne inak bola založená Haussmannova ob-
nova alebo aj hausmanizácia Paríža objednaná 
Napoleonom III. a  realizovaná prefektom, barónom 
Haussmannom v  rokoch 1852 až  1870. Práce však 
pokračovali aj po skončení druhého cisárstva v roku 
1870. Projekt obsahoval všetky urbanistické hľadiská 
v centre mesta aj v okolitých oblastiach (dištriktoch): 
ulice a bulváry, reguláciu budov a fasád, verejné par-
ky, vodovody a kanalizáciu, mestské zariadenia, verej-
né pamätníky. Parížu dal dnešnú tvár. Jeho racionál-
ne priestorové aj infraštrukturálne prečistenie mesta 
je sprevádzané i  menej ofi ciálnymi komentármi, 
z  hviezdicových priesečníkov viacerých bulvárov sa 
mesto dalo účinne ovládať delostrelectvom. Parížsky 
mestský blok je dôsledkom tohto konceptu.

Mestský blok ponúka vzrušujúce interpretácie za-
ložené na Arendtovej pohľade na grécke polis, pre 
ktoré boli rovnako charakteristické hradby a  zákon. 
Rovnakú pozíciu tu mal staviteľ mesta a zákonodar-
ca. Mestský blok je najmenšia časť mesta, najmenší 
taxón, kde táto paralela ešte platí. Striktne vymedze-
ný priestor so zvykmi, ktoré sa v konkrétnej podobe 
vyvinuli v  každom bloku mierne odlišne. Sociálne 
vedomie „nášho dvora“ sa premietlo aj do mest-
skej literatúry. Mestský blok môže obsahovať polo-
súkromný-poloverejný dvor, môže byť kompaktnou 
budovou, môže v  ňom byť park alebo ho môže vy-
pĺňať Eisenmannov berlínsky pamätník holokaustu. 
Program rekonštrukcie mestských blokov je ambí-
ciou mnohých miest. Začiatkom deväťdesiatych ro-
kov sme ako FA spolupracovali s  viedenskými kole-
gami na projekte obnovy bloku v štvrti Favoritten vo 
Viedni. 

Spôsob komunikácie
Mesto komunikuje so svojimi obyvateľmi, s  náv-
števníkmi a  pasantmi prostredníctvom prvkov, kto-
ré patria do kategórie informácií, príkazov, záka-
zov… Vytvárajú systém, ktorý je mestu nadradený, 
napríklad všeobecný systém dopravného značenia, 
alebo mesto ako „Corporate Identity" charakterizu-
je. Krajnou normou komunikácie sú rozkazy – prin-
cíp rozšírený v armádach celého sveta, autoritárske 
režimy ho rozširujú vo väčšej či menšej miere aj do 
verejnosti, teda aj do mesta. Mesto sa potom hemží 
„rozkazmi“, ako sa správať. Spoločenstvá navyknuté 
na demokratické spôsoby totalitu príkazov neprijmú, 
v procese vzniku a vyzrievania demokracie sa spôsob 

6 ¦ Nabádanie k ostražitosti, Sydney
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komunikácie modifi kuje. Informačný systém mesta 
môže oscilovať medzi dvoma krajnosťami – rozkaz-
mi a empatiou. Ponúka sa celý rad otázok a osobných 
postojov:

 – Ako sa dá niečo slušne a súčasne nekompromisne 
„prikázať“?

 – Môžu sa ľudia správať slušne v  prostredí vyfor-
movanom agresívne – voči sebe navzájom aj voči 
prostrediu?

 – Reagujem takto, lebo chcem/rozhodol som sa 
tak… Určitá situácia ma motivovala a prijal som 
to za svoje.

 – Keď ma niekto/niečo slušne požiada, viac ma to 
zaväzuje ako príkaz; splnenie príkazu nevytvára 
vnútorný záväzok. 

Je slušnosť prejavom vlastnej vôle alebo môže byť aj 
dôsledkom strachu z následkov? Otázkou je, ako for-
movať prostredie, aby evokovalo slušnosť. „Systém“ 
musí byť silnejší, musí ponúkať možnosti, ktoré 
možno prijať; iniciatíva zdola má   nízku účinnosť. 
Organizácia dopravy má informovať o  svojom fun-
govaní dostatočne zrozumiteľne nielen obyvateľov, 
ktorí sa vyznajú. Odstraňovanie mestského odpa-
du musí o  spôsobe odhadzovania odpadkov taktiež 
informovať. Komunikácia ponechaná na spontán-
nosť a  náhodnosť dáva mestu nádych anarchie. 
Normatívnosť vyjadrená napríklad v  dopravných 
a  iných značkách, môže byť reštriktívna, operujúca 
skôr so strachom z jej nedodržania alebo môže rátať 
so slušnosťou oslovených a  operovať so zdvorilos-
ťou. Asociatívnosť systému komunikácie, narábanie 
s evokovaním empatie je účinnejšie, lebo povedané 
s Milanom Kunderom: „Ani smrť nemá rada, keď sa 
jej prikazuje.“ Spôsob komunikácie musí byť účinný 
a  slušný až zdvorilý, inak vyvolá prirodzene ľahos-
tajné, neutrálne až negatívne reakcie. Komunikačný 
systém by mal oslovovať prah mravnosti a  zodpo-
vednosti. Nesprávnych, neslušných vecí sa máme vy-
stríhať, nie preto, že nám hrozia sankcie, ale preto, 
že sme sami prijali presvedčenie, že sa to nepatrí. 
Komunikačný systém by nás mal zahanbiť, ak sa za-
chováme inak, ako sa „patrí“.obr. 5

Mesto ako potenciálne bojisko
Na vojenskej katedre, kde sme získavali odbornosť 
ženistov, nás učili, ako zničiť to, čo sme sa v  škole 
učili tvoriť. Vojenský pohľad na svet. Boli sme ško-
lení, kde umiestniť nálož, aby boli budovy, mosty čo 
najefektívnejšie zničené. Pozitívne vedomosti boli 
stavané do služieb účinnej deštrukcie, vieme, kde je 
v  železobetóne výstuž… v predpätom nosníku stačí 
zlikvidovať kotvy. 

Vojenský pohľad na mesto bol však dovedený 
k úplne iným horizontom. Novodobí stratégovia oči-
vidne čítajú aj neočakávané texty, vznikajú kuriózne 
spojitosti.

O urbanistickom výskume na vojenských akadé-
miách píše známy teoretik, architekt Eyal Weizman 
v texte Lethal Theory4. Hustá urbánna štruktúra sta-
rých arabských miest a utečeneckých táborov tvorí zá-
kladňu pre útočnú smrtonosnú teóriu Un – walling… 
možno „nerešpektovanie stien“, „odsteňovanie“.

Likvidácia teroristov v  Nabluse v  roku 2002 sa 
odohrala prienikom izraelských vojakov cez steny 
a interiéry domov. V hustej urbánnej štruktúre ostali 
vraj aktéri konfl iktu zo vzduchu takmer neviditeľní. 
Použitý princíp inverznej geometrie prevracia mest-
skú štruktúru naruby: likviduje súkromie, obnažuje 
súkromné vnútornosti mesta.

Arendtovej demokratická schéma bezpečnosti, is-
toty v meste:

 – politická úroveň – „hradby: fyzické alebo právne
 – súkromná úroveň – steny domov a bytov – je tu 

zrušená. 
Vojaci všeobecnou teóriou {čítajú autorov(!)… 
Deleuze, Guattari… Tschumi} jednak sofi stikujú, 
snažia sa legalizovať… zakrývať podstatu násilia, 
nech by bolo prípadne akokoľvek oprávnené, jednak 
získavajú „intelektuálny“ náskok pred protivníkom.

Likvidácia mesta „zhora“ alebo akokoľvek na diaľ-
ku je pre aktéra abstraktná, pri prekračovaní stien 
ide o krajne fyzický zážitok. Ide o postmodernú ver-
ziu už skôr známych taktík v urbánnych konfl iktoch. 
Pri obrane Stalingradu bol z núdze uplatnený princíp 
distribuovaného, nehierarchizovaného velenia, lebo 
tu bojiskom boli ulice. Bolo nevyhnutné spoľahnúť 

7 ¦ Uzavreté obytné súbory, Castle v holandskom Dordrechte, 
Port Grimaud v južnom Francúzsku
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sa na iniciatívu jednotlivých skupín bojovníkov, 
centrálne velenie nemohlo mať prehľad a  účinne 
komunikovať.

Dnes sa dá využiť špičková elektronika na pozoro-
vanie prítomnosti ľudí v domoch cez steny, mestské 
tkanivo je priehľadné, priam mizne. Následne naj-
novšie zbrane umožnia cez steny účinnú streľbu.

K  špeciálnym jednotkám patria architekti a  sta-
vební inžinieri, ktorí vedia stavať, a preto aj účinnej-
šie selektívne ničiť. „Chirurgické“ ničenie objektov 
protivníka nie je z  hľadiska rozsahu ničenia porov-
nateľné s masívnym bombardovaním z lietadiel ale-
bo delostreľbou. Účinok na protivníka je vraj ešte 
horší. Útočiaci vojaci môžu byť v  miestnosti vedľa, 
nad, pod… cieľovou skupinou a nikto nevie, cez kto-
rú stenu, strop, podlahu vojaci preniknú, alebo cez 
ktorú stenu so smrteľnou účinnosťou priletia pro-
jektily. Steny medzi domami a bytmi účinnosť útoku 
možno paradoxne zvyšujú, lebo útočníci sú nevidi-
teľní, aspoň pokiaľ cieľové skupiny nezískajú rovna-
kú techniku. Priestor je podľa tejto teórie len vecou 
interpretácie… ulice, dvere, okná, sú zakázané, lebo 
útočníkom tu hrozí smrť, pohyb cez steny a interiéry 
domov je bezpečný.

Vojaci s fi lozofi ckým a iným odborným vzdelaním 
robia z vojny a zabíjania príbeh zdôvodňovaný metó-
dami PR. Architekti ako keby mali vymýšľať mesto 
s ohľadom na budúci vojenský konfl ikt, čo urbaniz-
mus umožní, alebo v  čom zabráni tej-ktorej strane 
konfl iktu. A nejde tu o tradične chápanú obranu, ale 
o  charakter a  kvalitu mestského tkaniva z  hľadiska 
priepustnosti. Ostane armáda útočníkov – obrancov 
na uliciach alebo presiakne do vnútra budov? Tvoriť 
mesto ako potenciálne bojisko je morbídna predsta-
va, ale niektoré vojenské akadémie takto možno zís-
kavajú (intelektuálny?) náskok.

Starý známy boj o Berlín bol, samozrejme, iným 
príbehom, vrcholilo moderné vedenie vojny, hlavnú 
úlohu hrali ulice, symbolom bolo vztýčenie soviet-
skej zástavy na Reichstagu. Teória opisovaná Eyalom 
Weizmanom zrejme nie je priamo prenosná na eu-
rópske mestá, určite však dotvára pohľad na feno-
mén mesto.

Súčasný stav
Vo výučbe sa pohybujeme v celej škále mierky, ktorú 
„obhospodaruje“ FA STU. V mierke mesta ide o úva-
hu, či je bezpečné mať priamo na území mesta letisko 
a rafi nériu, v mierke architektúry sa venujeme najmä 
bezpečnosti obytného prostredia a v mierke dizajnu 
ide o bezpečnosť sveta predmetov. Bezpečnosť obyt-
ného prostredia tvorí ťažisko našej pozornosti. Už 
pred vyše 10 rokmi sme sa podrobne začali venovať 
štrukturácii a diferenciácii prostredia od intímneho 
cez súkromné, polosúkromné, poloverejné a verejné. 
Aj skúsenosti z projektu CEPTED ukazujú, že dôsled-
né hierarchizovanie obytného prostredia prispieva 
k  jeho bezpečnosti. Ďalšou možnosťou je vytvára-
nie uzavretých enkláv – kondomínií, tu je otázkou, 
či sa koncepcia „secured by design“ nemení na „iso-
lated by design“. Novým fenoménom je zohľadňova-
nie súčasnej hrozby terorizmu, do architektúry vniká 
napríklad zohľadňovaním používania celozasklených 
priečelí. Padajúce sklo môže byť zdrojom väčších rizík 
ako samotný (bombový) útok.

Štúdia bola spracovaná v rámci vedeckého výskumu 
v kontexte medzinárodného projektu CPTED.
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8 ¦ Sklenená elegancia, architektúra verzus bezpečnosť, 
Manchester
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Výskum a prezentácia 
architektonických pamiatok
Magdaléna Kvasnicová 1. Pamiatkový výskum ako prostriedok legiti-

mizácie pamiatkovej ochrany
Historická architektúra je súčasťou kultúrneho de-
dičstva. Ako zdroj a  prostriedok kolektívnej pamäti 
a  identity konkrétneho kultúrneho spoločenstva je 
potenciálnou pamiatkou, t. j. objektom verejného zá-
ujmu zachovať ho a chrániť, čiže trvalo udržať. Obsah 
pojmu pamiatka je však ambivalentný a mení sa v zá-
vislosti od aktuálnych hodnotových záujmov spolo-
čenstva, ktoré predmetný objekt za pamiatku uzna-
lo. Od prvotnej podoby antických starožitností v 18. 
storočí sa rozšíril v  19. storočí na všetky artefakty 
starších dejín umenia. V priebehu 20. storočia sa do 
zorného uhla pamiatkovej ochrany dostali fenomény, 
ktoré pojem pamiatka typologicky, respektíve časovo 
rozšírili o artefakty, ktoré pôvodne neboli cieľom och-
rany: kultúrnu krajinu, prírodné dedičstvo (prostre-
die), obraz mesta, architektúru meštianskych domov, 
technické a priemyselné pamiatky – tzv. industrial či 
architektúru moderny a neskorej moderny.

Aj keď pojem pamiatky a  pamiatkových hodnôt 
v minulosti podliehal a bude vždy podliehať politic-
kým a  ideologickým manipuláciám, nemožno rezig-
novať na možnosť ich objektivizácie, ktorý umožňu-
je vedecký výskum. Vedecké poznanie je v praktickej 
starostlivosti o pamiatky podmienkou sine qua non. 
Pomáha legitimizovať verejný záujem na zachovaní 
určitého architektonického diela. Už Dvořákova kon-
cepcia pamiatkovej starostlivosti bola založená na 
kontrolnej funkcii vedeckého umeleckohistorického 
výskumu. Max Dvořák umeleckohistorický výskum 
praktizoval ako organický, ale pomocný prostriedok 
pamiatkarskej praxe, regulujúci praktické zásahy do 
pamiatok.1 Táto situácia viedla k významnému posta-
veniu umeleckohistorickej hodnoty, historickej hod-
noty a  hodnoty veku ako ťažiskových v  hodnotovej 
kvalifi kácii pamiatok. 

Pamiatkový (architektonicko-historický, archeolo-
gický, reštaurátorský) výskum, ktorý vychádza z ana-
lýzy a rozboru historickej architektúry in situ, pomáha 
akademickým dejinám umenia stáť pevnými nohami 
na zemi a otvoriť do seba zahľadenú disciplínu k pri-
márnym hmotným prameňom a s jej pomocou uvá-
dzať často neznáme a na prvý pohľad nenápadné ar-
chitektúry do širších súvislostí regionálneho alebo 
európskeho kultúrneho vývoja. Tento aspekt zdôraz-
ňuje jeho propedeutický ráz tak pre historické vedy, 
ako aj pre prakticky zameranú pamiatkovú starostli-
vosť. Vedecká interpretácia nálezov z pamiatkových 

výskumov nanovo defi nuje pamiatkové hodnoty ob-
jektov a  servíruje objektívne argumenty pre schop-
nosť a vhodnosť ich zachovania. Zároveň legitimizuje 
ich pamiatkovú ochranu. Pri ambivalentnosti stano-
venia hodnôt pamiatky ako projekčného zrkadla rôz-
nych záujmov, zostáva vedecké hľadisko kultúrnohis-
torických humanistických disciplín (dejiny umenia, 
archeológia, história) jediným reálnym a nezávislým 
nástrojom ich objektivizácie.

Výsledky desiatok či stoviek pamiatkových výsku-
mov dopĺňajú alebo často aj zásadne narúšajú do-
vtedy všeobecne prijaté umeleckohistorické inter-
pretácie, búrajú stereotypy výkladu, nútia nanovo 
interpretovať nové poznatky, čím posúvajú umelec-
kohistorické poznanie. Objav ranogotických vežových 
alebo šírkových dvojpriestorových domov na území 
Bratislavy a  Košíc2 či identifi kovanie ranogotické-
ho paláca v  hmote Pálff yho paláca na Panskej uli-
ci v Bratislave3 v osemdesiatych rokoch 20. storočia 
pracovníkmi MSPSOP rozšíril a  prehĺbil predstavy 
o  charaktere a  typológii profánnej ranostredovekej 
obytnej architektúry v  mestách. Pamiatkové pries-
kumy historického jadra Trenčína, Žiliny, Trnavy 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia okrem rozbitia 
zažitej predstavy o „drevenej“ zástavbe našich miest 
v  stredoveku, rehabilitovali aj dovtedy zaznávanú 
neohistorickú a eklektickú architektúru 19. storočia. 
Bolo aj ich zásluhou, že v roku 1982 došlo k vyhláse-
niu týchto miest za mestské pamiatkové rezervácie. 
Objavy jadra románskeho kostola v Šebastovciach4, 
románskej rotundy v Baďane5 či ranogotického kos-
tola v Kľačne v hmotách mladších barokových či his-
torizujúcich kostolov, ktoré upriamili odborný po-
hľad na tieto historikmi umenia zabudnuté objekty, 
nie sú žiadnou výnimkou. Nové poznatky o stredove-
kých kostoloch, priniesli architektonicko-historické 
a  umeleckohistorické výskumy realizované po roku 
2000 v Rači, v Lábe (I. Gojdič, 2003), v Bernolákove 
(E. Sabadošová, M. Havlík, 2004), reformovaný kos-
tol v Seni (M. Ďurišová, J. Krcho, 2004), Veľkej Tŕni 
(J. Krcho, 2005), v Dovalove (L. Kürthy, B. Glocková, 
2004), v  Čičarovciach a  v  Strede nad Bodrogom 
(L.  Kürthy, B. Glocková, 2005), v  Malej Mači 
(M. Bóna, 2008). K najexkluzívnejším objavom po-
sledných rokov patrí bezpochyby Kaplnka sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch – archeologickým výsku-
mom identifi kovaná ako veľkomoravský kostol6 ale-
bo v  roku 2007 objavená neskorogotická Kaplnka 

„Nebezpečenstvom pre dejiny nie je prítomnosť, 
ale sfalšovaná história.“

Friedrich Achleitner
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1 ¦ Konzervácia, údržba: Dolní Kounice, zaniknutý kláštor 
premonštrátok Rosa Coeli, zač. 20. storočia
Foto: M. Kvasnicová 

2 ¦ Konzervácia a reštaurovanie: Petronell-Carnuntum, 
Heidentor. Nová interpretácia triumfálnej brány s použitím 
nových médií sprostredkúva pôvodnú podobu architektúry, 
2001. Foto: M. Kvasnicová 

3 ¦ Konzervácia, reštaurovanie: Český Krumlov - Radničná 
č. 29, výskum, projekt a realizácia architekt V. Girsa a kol., 
2001. Foto: V. Girsa
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sv. Anny identifi kovaná v  hmote radnice v  Banskej 
Štiavnici, dovtedy známa iba z písomných prameňov.7 

Uvedenie nového zákona o ochrane pamiatkového 
fondu č. 49/2002 Z. z. do platnosti v roku 2003 dalo 
väčšie právomoci krajským pamiatkovým úradom 
a upravilo legislatívny rámec vykonávania pamiatko-
vých výskumov. Investície a stavebný boom vytvoril 
nové možnosti výskumnej práce a akceleroval vyko-
návanie pamiatkových výskumov. V  úvode zborníka 
Monumentorum tutela č. 17 z roku 2007, sumarizu-
júceho situáciu od vstupu nového pamiatkového zá-
kona do platnosti sa konštatuje: „Je potešujúce, že 
pamiatkové výskumy nadobudli nové rozmery, že sa 
vykonávajú systematicky a z roka na rok stúpa nielen 
ich počet, ale najmä kvalita. Dokumentácie pamiat-
kových výskumov nadobúdajú podobu vedeckých 
štúdií, sú často kolektívnym dielom odborníkov via-
cerých disciplín.“8 

Informačný potenciál pamiatkových výskumov 
zvyšuje hodnotový potenciál historickej architektú-
ry ako pamiatky a legitimizuje uplatnenie kritérií pa-
miatkovej ochrany pri ich oprave, respektíve obnove. 
Zistenie nových faktov, predpokladaných alebo vô-
bec netušených informácií o  skúmaných objektoch, 
pomáha nielen poznať ich architektúru v nových sú-
vislostiach, pre dejiny umenia a  iné historické vedy 
objaviť a rozširovať látku k hodnoteniu a vedeckej in-
terpretácii, ale rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať 
aj prístup k  pamiatkovej obnove. Realita však uka-
zuje, že nie vždy je to tak. Výsledky výskumov s  ich 
prísnymi požiadavkami na zachovanie autentických 
originálnych častí architektúry skôr obmedzujú plá-
ny malých aj veľkých investorov, kladúcich z ekono-
mických dôvodov nerealistické funkčné požiadavky 
na architektúru, ktoré sú nezlúčiteľné so zachovaním 
jej identity ako kultúrnej pamiatky.

2. Pamiatkový výskum a koncepty zaobchádza-
nia s architektúrou
Po realizácii pamiatkového výskumu, ktorý nás oboz-
námil s  minulosťou architektonickej pamiatky, sa 

vynára otázka: čo s  jej súčasnosťou a budúcnosťou. 
Nájsť na túto otázku odpoveď je celospoločenský 
problém, ktorého riešeniu sa nemôže vyhnúť nik, po-
čnúc vlastníkmi cez pamiatkarov, architektov a ďal-
ších odborníkov – špecialistov až po politikov a širšiu 
verejnosť. Možno ho zvládnuť len vtedy, keď sú sta-
novené jasné ciele a dosiahnutý konsenzus všetkých 
zúčastnených o  dôvode a  vhodnosti jej zachovania. 
Východiskom je artefakt v jeho do súčasnosti zacho-
vanom stave ako výsledku historických stavebným 
premien, pre ktorý treba navrhnúť koncepciu, ktorá 
zabezpečí jeho existenciu v budúcnosti so zachova-
ním jeho vlastností, znakov a hodnôt, ktoré sú nosi-
teľmi jeho identity ako pamiatky. Treba si uvedomiť, 
že každý ďalší zásah reprezentuje novú historickú 
vrstvu, ktorá mení vnútornú štruktúru objektu vo 
všetkých jeho prejavoch: vo funkcii, forme, v mate-
riáli a stavebnej technike. 

V  zaobchádzaní s  architektonickou pamiatkou 
H.  Eckert, J.  Kleinmans a  H.  Reimers rozlišujú šesť 
konceptov využívaných v pamiatkovej starostlivosti9:

A. Koncepty, ktoré akceptujú historický vývoj objek-
tu do súčasnosti a proces starnutia a jeho stopy ako 
hodnotu:
1. Dožitie, akceptujúce rozpad.
2. Údržba, snažiaca sa rozpad spomaliť (obr. 1)
3. Konzervácia, snažiaca sa rozpad zastaviť (obr. 2)

B. Koncepty, ktoré sa usilujú o premenu historického 
vývoja objektu a snažia sa proces starnutia rozličným 
spôsobom a v rozličnej miere zvrátiť:
4. Oprava, vylepšujúca slabé miesta a poškodenia 

(obr. 3)
5. Obnova, zasahujúca objekt novou vrstvou, zod-

povedajúcou súčasným požiadavkám (obr.4)
6. Rekonštrukcia, vytvárajúca znova zaniknutú po-

dobu (obr. 5)

Takto formulovaná štruktúra šiestich konceptov 
uľahčuje prístup k  architektonickým pamiatkam 

4 ¦  Slohová rekonštrukcia: Banské Štiavnica - Radničná ul., 
2007. Foto: M. Kvasnicová

5 ¦ Rekonštrukcia fasády z 19. storočia: Banská Štiavnica, 
Trojičné nám, 2005. Foto: M. Kvasnicová

6 ¦ Slohová rekonštrukcia: Trenčín, Matúšova ul. - Katov 
dom, pamiatkový výskum a autor rekonštrukcie: P. Kresánek, 
80. roky 20.storočia. Zdroj foto: http://www.trencin.sk
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a podporuje uvedomelé a racionálne zaobchádzanie 
s nimi. Autori ich chápu ako pomôcku a nie ako hoto-
vé recepty, lebo ak sa konsekventne aplikujú, nie sú 
schopné dostatočne refl ektovať jedinečnosť a mno-
hovrstevnatosť architektonickej pamiatky. Súčasne si 
treba uvedomiť, že sa môžu vzťahovať k architekto-
nickému dielu ako celku, ale aj diferencovane k jeho 
častiam.

Ak fi gurujú tieto koncepty ako kritériá, možno 
podľa nich vyhodnotiť a zatriediť doterajší vývoj ar-
chitektonickej pamiatky tak, aby sa dali odhadnúť bu-
dúce existenčné možnosti pamiatky v ich celej šírke. 

Ako principiálne myšlienkové modely ponúkajú 
pracovné hypotézy, ktoré umožňujú posudzovať vý-
hody aj nevýhody, sprevádzajúce každé zaobchádza-
nie s architektonickou pamiatkou. 

Ako metodické usmernenie umožňujú kontrolovať 
rozhodnutia a praktické opatrenia v celku aj detaile 
v ich pôsobení na štruktúru architektonickej pamiatky 
(na funkciu, formu, materiál a stavebnú techniku).10 

Úlohou spracovateľa pamiatkových výskumov vo 
vzťahu k uvedeným konceptom je:

 – kriticky posudzovať stav poznania pamiatky,
 – dodávať informácie o stavebno-historickom 

a umeleckohistorickom vývoji pamiatky, 
 – dodávať argumenty na zaobchádzanie s architek-

túrou ako pamiatkou, t. j. identifi kovať a defi no-
vať pamiatkové hodnoty, 

 – formulovať a navrhovať spôsob a rozsah reha-
bilitácie (defi novať časti určené na konzerváciu, 
reštaurovanie, respektíve na rekonštrukciu), 

 – defi novať stupeň inovácie pamiatky.
 – Úlohou architekta vo vzťahu k uvedeným koncep-

tom je:
 – riešiť prispôsobenie súčasných požiadaviek na za-

chovanú stavebnú substanciu (č. 3 – 5),
 – vyriešiť vzťah starej a novej stavebnej substancie 

(č. 3, 5, 6),
 – navrhnúť zaniknutú historickú štruktúru určenú 

na rekonštrukciu (pamiatkový výskum ako podklad 
je v tomto prípade podmienka sine qua non).

Pri rehabilitácii historickej architektúry je projektu-
júci architekt postavený zoči-voči konkrétnej archi-
tektonickej pamiatke s  úlohou zabezpečiť jej ďal-
šiu existenciu. Základným ideovým predpokladom 
úspešného zvládnutia tejto úlohy je, aby architekt 
porozumel a  akceptoval pamiatkové hodnoty pred-
metnej pamiatky. K  tomu mu pomáha pamiatkový 
výskum. Vo všeobecnosti panuje medzi kreatívnymi 
architektmi názor, respektíve mýtus, že pripravovať 
koncept rehabilitácie a revitalizácie architektonickej 
pamiatky je úloha málo kreatívna, a  preto nie do-
statočne atraktívna. V konečnom dôsledku je tento 
postoj architektov ako tvorcov novej reality celkom 
pochopiteľný aj vzhľadom na to, že starostlivosť 
o historické prostredie, respektíve konkrétny artefakt 
v jeho autentickej podobe, ktorého ochrana je z rôz-
nych dôvodov predmetom verejného záujmu, vyža-
duje vlastniť určitý informačný a znalostný potenciál 
zo starších dejín stavebného umenia (premeny his-
torických foriem, tradičných materiálov, stavebnej 
techniky…). Týmto informačným potenciálom ne-
disponuje projektujúci architekt, ale skôr špecialis-
ta – „pamiatkar“, či už historik umenia, respektíve 
historik architektúry, archeológ, reštaurátor, alebo 
stavebný inžinier zameraný na historické konštruk-
cie a  technológie. Na platforme profesionálnej pa-
miatkovej ochrany, ktorá si vyžaduje bezpodmieneč-
ne vedecké poznanie objektivizujúce rozsah a spôsob 
zásahu do pamiatky, a ktorá uprednostňuje primár-
ne údržbu, konzerváciu, jednoduché opravy, reštau-
rovanie, len vo výnimočných prípadoch rekonštruk-
ciu zaniknutej časti architektúry, respektíve detailu, 
sa projektujúci architekt musí pri návrhu koncepcie 
deliť o kompetenciu so znalcom – historikom archi-
tektúry, ktorým je v  súčasnej situácii najmä a  pre-
dovšetkým spracovateľ príslušného pamiatkového 
výskumu, respektíve metodik príslušného krajského 
pamiatkového úradu.

Väčší priestor pre architekta sa otvára v prípade 
obnovy chápanej ako renovácia, respektíve adap-
tácia architektonickej pamiatky. Je to v situácii, keď 

7 ¦ Náznaková prezentácia zaniknutého gotického kostola 
a krypty: Vajnory - Kostol sv. Ladislava - svojpomocne, 2009. 
Foto: M. Kvasnicová

8 ¦ Nové intervencie do historickej substancie hradu: 
Weidhofen, Rakúsko, H. Hollein, 2007.
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z  rôznych dôvodov, najčastejšie z  dôvodu nového 
funkčného využitia objektu, respektíve jednotlivých 
priestorov, treba originálnu historickú architektúru 
doplniť o  novú hmotu či detail („novotvar“), ktorý 
nikdy nebol súčasťou pôvodného artefaktu. V  tejto 
situácii si treba uvedomiť, že prechádzame z  plat-
formy pamiatkovej ochrany na platformu voľ-
nej architektonickej tvorby, ktorá je výsostnou 
kompetenciou architekta, ktorú si snaží uhájiť v ne-
utíchajúcich sporoch s  protagonistami pamiatkovej 
ochrany najmä vtedy, keď treba z  rôznych dôvodov 
navrhovať novú architektúru na mieste zaniknutej 
historickej stavebnej štruktúry.

Eckert – Kleinmanns – Reimers v prípade obnovy 
(renovácie) rozlišujú dva prístupy k zachovanej sta-
vebnej substancii11:
a) adíciu, ktorá zachováva predchádzajúci stav 

a presúva nové požiadavky na nezávislé stavebné 
časti, 

b) subtrakciu, ktorá odkrývaním, odstraňovaním 
historických kultúrnych vrstiev vytvára z  origi-
nálnej hmotnej substancie architektonického ob-
jektu vhodný podklad (substrát) pre súčasný no-
votvar (súčasný v  zmysle aktuálne plánovaného 
zásahu).

Adícia a  subtrakcia sú prístupy, ktoré sa usilujú 
o zmenu (pokračovanie) historického vývoja objektu 
(resp. priestoru) tým, že nahrádzajú zaniknutý, res-
pektíve doplňujú narušený originál pôvodnej sub-
stancie novým tvarom. V  prípade architektúry ako 
úžitkového umenia je to kvôli ďalšiemu využívaniu 
objektu podmieňujúcemu jeho ďalšiu existenciu ne-
vyhnutné, aj keď z hľadiska zachovania pamiatkových 
hodnôt často veľmi problematické. Preto je namies-
te používať skôr termín obnova, konverzia, adaptácia, 
nie rekonštrukcia, ktorý je v tomto prípade mätúci. 

V súčasnej pamiatkovej praxi na Slovensku i  vo 
svete sa uplatňujú pri revitalizácii architektonic-
kých pamiatok najviac renovačné prístupy formou 
subtrakcie, a  to najmä na intenzívne využívanom 
pamiatkovom fonde v  mestských pamiatkovo chrá-
nených štruktúrach (pamiatkových rezerváciách, pa-
miatkových zónach) či pamiatkach mladšej archi-
tektúry 19. a  20. storočia. Treba povedať, že tento 
prístup je v podstate deštruktívny, lebo nie je rever-
zibilný. Množstvo subtraktívnych zásahov je priamo-
úmerné ustupovaniu pragmatickým požiadavkám in-
vestorov, sledujúcich prednostne ekonomický zisk. 
Nedôslednosť, zlá interpretácia a voľná manipulácia 
s poznatkami z pamiatkových výskumov vedie k ne-
zrozumiteľnosti a strate výpovednej schopnosti a pa-
miatkových hodnôt architektúry. 

Obnova formou adície, na rozdiel od subtrakcie, 
svojím striktným oddelením novej vrstvy od star-

šej substancie je ohľaduplnejšia k pamiatke, lebo ju 
nedeštruuje a je reverzibilná. 

V prípade návrhu „novotvaru“ slúžia výsledky pa-
miatkového výskumu lepšiemu porozumeniu kultúr-
nohistorického kontextu vzniku, formovania, výz-
namu a  funkcie existujúceho historického objektu, 
respektíve prostredia a  majú korektívnu funkciu. 
Môžu poskytnúť projektujúcemu architektovi poten-
ciál skúseností a inšpirácií pre vlastnú tvorbu. 

Novostavba, respektíve „novotvar“, ktorý je vý-
sledkom kreativity architekta, je konfrontovaný 
s existujúcou historickou substanciou urbanistické-
ho prostredia alebo konkrétnej architektonickej pa-
miatky. Je na zodpovednosti architekta (rozhoduje 
jeho erudovanosť, empatia, talent a kreativita, ocho-
ta komunikovať s pamiatkarom, respektíve spracova-
teľom pamiatkového výskumu), akým spôsobom sa 
k pôvodnému historickému artefaktu postaví. Treba 
si uvedomiť, že štýlová originalita nemusí byť jedi-
ným znakom tvorivého prístupu. Výsledky pamiat-
kových výskumov sú v tomto prípade pre architekta 
relevantné a  záväzné v  zachovaných častiach, ktoré 
budú rehabilitované konzerváciou, reštaurovaním, 
menej rekonštrukciou. 

Konzervácia, reštaurovanie a rekonštrukcia sa pre-
sadzujú najmä u architektúry s vysokým potenciálom 
pamiatkových hodnôt a aj to v prípade rekonštrukcie 
skôr výberovo na častiach architektúry. Tu je pamiat-
kový výskum podmienkou sine qua non realizovateľ-
nosti projektu.

Pamiatkový výskum je vynikajúcim inštrumen-
tom kvalifi kovanej pamiatkovej ochrany a jeho hlav-
nou úlohou je vypovedať, v čom je hodnota obnovo-
vaného diela. Má význam sám o sebe, pre poznanie, 
ktoré o  pamiatke prináša. Hoci odkrýva historické 
podoby diela, jeho zmyslom nie je iniciovať fyzickú 
obnovu historickej vrstvy len preto, že bola identi-
fi kovaná. Zmyslom pamiatkovej starostlivosti nie je 
vracať pamiatky do zaniknutej historickej podoby. 
Rekonštrukcia je síce legitímna, ale vo svojej podsta-
te skôr výnimočná záležitosť. Všeobecne v  súčasnej 
pamiatkovej starostlivosti prevláda konzervačná do-
ktrína, ktorá považuje za východisko pamiatkovej ob-
novy zachovaný historický stav, prípadne najmladšiu 
hodnotnú vrstvu.

Miera uplatnenia výsledkov pamiatkových výsku-
mov pri revitalizácii pamiatky závisí od:

 – stavu poznania a  realizovateľnosti konzervácie 
alebo rekonštrukcie, 

 – koncentrácie a hierarchie pamiatkových hodnôt,
 – schopnosti a  ochoty ich akceptácie vlastníkom, 

investorom a architektom,
 – kompatibility novej funkcie s historickou,
 – fi nančných možností vlastníka a investora,

9 ¦ Obnova vkladajúca novú vrstvu: Filozofi cká fakulta 
University of New York, S. Hall, 2007.
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 – aktuálnej doktríny inštitucionalizovanej pa-
miatkovej starostlivosti a  prostriedkov jej 
presadzovania.

Spoločným východiskom pamiatkovej obnovy nasle-
dujúcich príkladov objektov a súborov rôzneho sta-
vebno-historického vývoja, typologického určenia, 
funkčného využitia bol vopred realizovaný pamiat-
kový výskum. Výsledná podoba architektonických 
pamiatok z  jednej strany dokumentuje ambivalen-
tnosť využívania poznatkov z  pamiatkových výsku-
mov, z  druhej strany poukazuje na dôležitosť ich 
správnej interpretácie poznatkov tak metodi-
kom – pamiatkarom, ako aj kreatívnym architektom, 
ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za zachovanie ich 
pamiatkových hodnôt.

2.1. Dva kostoly v jednom. Obnova fasády 
Kostola sv. Mikuláša v Kľačne

Historické východiská
Architektonicko-historický výskum Kostola sv. Miku-
láša v Kľačne12 prezentuje situáciu, keď pamiatkový 
architektonicko-historický výskum in situ v  odbor-
ných kruhoch nerefl ektovanej architektúry, vyvolaný 

pragmatickou potrebou opraviť fasády kostola, môže 
nielen radikálnym spôsobom ovplyvniť pôvodné 
umeleckohistorické hodnotenie zdanlivo nezaujíma-
vej stavby, ale stať sa podnetom na zápis do ústred-
ného zoznamu pamiatkového fondu s  pridelením 
štatútu národnej kultúrnej pamiatky. Na prvý po-
hľad indiferentná architektúra kostola, ktorý nebol 
vedený ako kultúrna pamiatka, sa vo svetle nálezov, 
ktoré identifi kovali v hmote objektu jadro ranogotic-
kého kostola, zmenila na významný doklad stredove-
kej architektúry so vznikom datovaným do poslednej 
tretiny13. storočia. Výsledky poukázali aj na iné zau-
jímavé problémy, ktoré sa otvárajú pre ďalší vedecký 
výskum: z hľadiska typológie stredovekých kostolov 
v  slovenských pomeroch ojedinelá veža situovaná 
na východnej strane nad presbytériom otvorila otáz-
ku rozšírenia typu tzv. chorturmkirche, t.  j. kostola 
s  chórovou vežou na území Slovenska, stavebného 
typu vyskytujúceho sa najmä v  rakúskom a  bavor-
skom Podunajsku; alebo výskum patrocínií, kde zis-
tené zaniknuté konpatrocínium sv. Gála avizuje kul-
túrnohistorické súvislosti s  nemecky hovoriacim 
prostredím v stredoveku.

10 ¦ Obnova ako subtrakcia, historická substancia ako 
substrát pre novotvar: Herst Tower, N. Foster, 2007.

11 ¦ Obnova ako adícia: Nová architektúra sa opiera o vežu 
stredovekého opevnenia, Hainburg, Informačné centrum 
Národného parku Donauauen, projekt W. Prix, 2001. 
Foto: M. Kvasnicová a Coop Himmelblau.
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Pamiatková obnova
Novozískané poznatky o  stavebno-historických pre-
menách sa uplatnili aj pri pamiatkovej obnove exte-
riéru kostola, ktorá prebehla po roku 2000. Pod od-
borným vedením KPÚ Nitra (pracovisko Topoľčany) 
bol akceptovaný stav objektu z prvej tretiny 19. sto-
ročia s tým, že metódou rekonštrukcie obnovili stre-
dovekú maľovanú červenú kvádrikovú výzdobu na 
nárožiach veže, južnom opornom pilieri (tu nebola 
pozitívne zistená výskumom) a okolo južného gotic-
kého okna na veži a súčasne obnovili barokový výraz 
strechy veže. Súčasťou obnovy bola akceptácia a tým 
aj rehabilitácia barokového exteriérového výrazu 
lode kostola metódou konzervácie, bez prezentácie 
ďalších gotických a neskorogotických prvkov (západ-
ného ukončenia, resp. nárožia ranogotického kostola, 
okno s mníškou, lomený kamenný portál s motívom 
ihlanca na južnej fasáde…), zistených pamiatkovým 
výskumom, ktoré by návštevníkovi explicitným spô-
sobom avizovali stredoveký pôvod objektu.14 V situ-
ácii, keď sa pracovníci KPU rozhodli rekonštruovať 
stredovekú maľovanú výzdobu fasád, ale rezignova-
li na analytickú prezentáciu zaujímavých a  estetic-
ky aj výtvarne hodnotných gotických prvkov, zastala 
pamiatková obnova v polovici cesty. Výhodou snáď 
zostáva istota, že jedinečné výtvarné detaily sa pod 
omietkovými vrstvami zachovajú pre ďalšie generá-
cie bez úhony.

2.2. Návrat luxusu – obnova hotelového kom-
plexu na Štrbskom Plese

Historické východiská
Zakladateľ osady Štrbské Pleso Jozef Szentiványi 
(1817 – 1905) dal v  roku 1872 postaviť prvé budo-
vy okolo jazera a  inicioval prvé turistické chodní-
ky v  jeho okolí. V  roku 1901 uhorský štát prenajal 
Štrbské Pleso v  záujme rozvoja cestovného ruchu 
belgickej spoločnosti spacích a jedálenských vozňov 
Wagons Lits Cook. Belgičania sa veľkorysými inves-
tíciami stihli zapísať zlatými písmenami do rozvo-
ja tatranského hotelierstva a  kúpeľníctva postave-
ním veľkých luxusných hotelov v Starom Smokovci 
(1904), v Tatranskej Lomnici (1905) a na Štrbskom 
Plese (1906). Neďaleko od najstaršej časti komple-
xu bývalej Jozefovej vily od G. Majunkeho, vyrástol 
podľa projektu budapeštianskych architektov Guida 
Hoepfnera a Gézu Györgyiho jeden z najluxusnejších 
hotelov s ubytovacím trojpodlažným krídlom s 54 iz-
bami s ústredným kúrením, ktoré zabezpečovalo pr-
výkrát celosezónnu prevádzku hotela. Grandhotel 
(bývalý hotel Kriváň) poskytoval najvyšší štan-
dard technickým vybavením a úrovňou aj rozsahom 
poskytovaných služieb. O bohatosti a o umeleckej aj 
architektonickej hodnote secesných interiérov sved-
čia veľkorysé spoločenské priestory bývalej čitárne, 
jedálne, vstupný vestibul s  maľovanou hrazdenou 
konštrukciou. V exteriéri hotela sa zmiešavajú prvky 
secesného štýlu s prvkami vysokohorskej architektú-
ry uplatňujúcej prírodný materiál z miestnych zdro-
jov (žulový kameň) a hrazdenú konštrukciu. 

12 ¦ Obnova pamiatky ako adícia: Paríž - Eiff elova veža - 
projekt rozšírenia hornej plošiny. Serrero architects, 2008.
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V rokoch 1914 až 1917 vznikla na mieste staršej ka-
viarne a bazáru z roku 1887 železobetónová architek-
túra stravovacieho a  obchodno-spoločenského cen-
tra osady, zároveň doplnkové zariadenie hotela. Na 
tatranské pomery začiatku 20. storočia nezvyčajný 
skeletový veľkopriestor ponúkal variabilné riešenie 
interiérov a na plochej streche jedinečnú vyhliadku 
na tatranské hrebene. Budovu Končistej, na kto-
rej terase strechy v roku 1937 zriadili prvé tatranské 
astronomické observatórium, v roku 2005 asanovali. 

Po prevrate v  roku 1918 sa pokračovalo na do-
končení rozostavanej dostavby nového hotela, ktorý 
spojil komplex troch objektov do jednotného celku. 
Južná fasáda hotela Hviezdoslav, ktorú architekt 
prečlenil rastrom otvorených lodžií, využijúc priaz-
nivú južnú orientáciu, predznamenáva funkciona-
listickú orientáciu nasledujúcich rokov. Je pozoru-
hodná svojou architektonicko-výtvarnou jednotou 
vďaka použitiu originálnych funkčných a zároveň de-
koratívnych prvkov, ktoré dokladajú inšpiráciu čes-
kou odnožou dobového dekorativizmu, šíriaceho sa 
v Európe v rámci hnutia art deco. Hotel Hviezdoslav 
ako mohutný päťpodlažný trojtrakt s  polozapuste-
ným suterénom bol ešte veľkorysejšie koncipovaný 
ako jeho predchodca. 

Bývalý liečebný komplex Hviezdoslav bol výni-
močný aj z umeleckohistorického hľadiska ako jediný 
doteraz známy dokument mladým štátom subven-
covanej zákazky na kompletné zariadenie interiérov 
od umeleckého združenia Artěl, najvýznamnejšieho 
reprezentanta českého dekorativizmu začiatku dvad-
siatych rokov 20. storočia.15 Český rondokubizmus 
v  architektúre sa ako súčasť dobového hnutia art 

deco v Európe prejavil najmä v návrhoch zákazkové-
ho nábytku určeného do reprezentačných miestností 
ministerstiev alebo zastupiteľských úradov, vybavo-
vaných vtedy všeobecne nábytkom v  dekoratívnom 
štýle, inšpirovanom ľudovým umením. Ornamentika 
prepracovaná na Janákových a Gočárových fasádach 
sa kodifi kovala do ornamentálneho systému, apliko-
vaného na rôzne predmety a materiály. Tento orna-
mentálny systém sa na čas vyvinul v životaschopný 
fenomén, podporujúci ašpiráciu dekorativizmu na 
uznávaný československý štýl svojej doby, tešiaci sa 
podpore ofi ciálnych miest ako umenie dôstojne rep-
rezentujúce novovzniknutý štát.16 Rondokubizmus sa 
v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia stal 
ofi ciálnym československým národným slohom, kto-
rý má v  kontexte európskej architektúry jedinečné 
postavenie.17 Žiaľ, obraz o  podobe jednotlivých ho-
telových izieb si môžeme dnes vytvoriť len z niekoľ-
kých fragmentov malieb a prvkov, ktoré sa zachovali, 
a na základe historických fotografi í a ukážok z tvor-
by jednotlivých protagonistov Artělu a Spoločnosti 
umeleckého priemyslu a niekoľko kusov mobiliáru.18 
„Národným“ farbám českého rondokubizmu (okro-
vá, červené rámy okien a  biele krídla) zodpovedala 
aj pestrá farebnosť fasád. Od začiatku päťdesiatych 
rokov začal komplex – využívaný zároveň ako liečeb-
ňa, ubytovňa, výskumný ústav, obchodné stredisko 
s ľudovou jedálňou a reštauráciou – postupne upa-
dať, čo spôsobili permanentne adaptované interiéry 
postupne zbavované pôvodného výrazu a  mobiliára 
z  utilitárnych dôvodov. Koncom deväťdesiatych ro-
kov 20. storočia sa komplex nachádzal už v dezolát-
nom stave.

13 ¦ Obnova pamiatky ako adícia: nová budova múzea stojí 
reliktoch historickej architektúry: Kolumba, Kolín nad 
Rýnom, P. Zumthor, 1997-2007.
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Pamiatkové výskumy19 potvrdili významné pa-
miatkové hodnoty komplexu: urbanisticko-krajinár-
ske zapojenie do prírodného prostredia, typologickú 
diferencovanosť (vila, hotel, nákupná dvorana), hmo-
tovú a štýlovú rôznorodosť a súčasne architektonic-
ky zaujímavú a bohatú kompaktnosť celku. Hodnoty 
komplexu znásobuje slohový charakter objektov, kto-
ré sú reprezentačnými ukážkami svojho typu a štýlu: 
vila Jánošík a hotel Kriváň ako príklad neskorej se-
cesie, vo vysokohorskom prostredí Tatier ovplyvnenej 
alpskou architektúrou; Končistá ako raná moderna 
ústiaca do funkcionalizmu (t. č. asanovaná) a hotel 
Hviezdoslav ako reprezentant nastupujúcej moder-
nej architektúry do tatranských osád, ovplyvnenej 
českým rondokubizmom a  folklorizmom. Významná 
architektonická pamiatka je jedinečný dokument vý-
voja kúpeľno-rekreačnej a hotelovej architektúry na 
Slovensku, ktorý svojho času patril k  naprogresív-
nejším a najluxusnejším stavbám svojho druhu a vo 
Vysokých Tatrách k najlepším adresám.20 

Obnova architektonickej pamiatky
Obnova kultúrnej pamiatky premenila bývalý liečeb-
ný dom Hviezdoslav na luxusný hotel Kempinski.21 
Po dokončení obsahuje 118 izieb, apartmánové byty, 
wellness centrum, konferenčné priestory. Priorita je 
komfort, vysoká kvalita služieb. Kempinski je značka 
najstaršej hotelovej siete v Európe. Neklamný znak, 
že klimatické kúpele Štrbské Pleso prechádzajú na 
komerčnú bázu. K areálu hotelového komplexu pat-
ria novostavby na západnej strane a  liečebný dom 
Solisko. Jeho obnovu projektoval architekt Peter 
Černo. Možno aj to bol dôvod, že mu zverili do rúk 
osud spustnutého komplexu rozloženého na brehu 
plesa.22

Nová funkcia kládla veľké nároky na priestoro-
vé možnosti a  zachovanú technickú infraštruktúru 
historických stavieb, ktoré bolo treba prispôsobiť 
prísnym nárokom päťhviezdičkového luxusného ho-
tela. Záujmy pamiatkovej ochrany architektonickej 
pamiatky sa sústredili na rehabilitáciu a prezentáciu 
vybraných častí architektúry, ktoré boli špecifi kova-
né na základe pamiatkových výskumov a konzultácií 
architekta a  manažéra projektu s  metodikom KPÚ: 
rekonštrukciu pôvodného výrazu a  farebnosti fasád 
z  doby vzniku jednotlivých objektov, konzerváciu, 
respektíve rekonštrukciu štýlového charakteru vy-
braných spoločenských priestorov (vstupný vestibul, 
jedáleň, čitáreň, klubová miestnosť), prezentáciu 
a  reštaurovanie vybraných hodnotných prvkov (71). 
Hoci sa dispozícia musela prispôsobiť súčasným ná-
rokom a  náročným funkčným požiadavkám (dokon-
ca bolo treba podkopať základy), nosné konštrukcie 
a  historické schodiská sa zachovali s  pôvodnou vý-
bavou. Niektoré historické prvky a detaily (ktoré ne-
tvorili súčasť zoznamu) boli obnovené ako repliky 

s  prispôsobením súčasným požiadavkám (niektoré 
okná, interiérové dvere). 

Konfl ikt historickej dispozície s  novými priesto-
rovo funkčnými požiadavkami sa rozhodol architekt 
riešiť podzemnou spojovacou chodbou vedľa histo-
rických budov, ktorú ručne vysekali do skalnej mo-
rény, na ktorej je komplex postavený. Tým, že do po-
dzemia umiestnil technické a  prevádzkové zázemie 
hotela a wellness, znížil hrozbu devastačných zása-
hov v  historických spoločenských priestoroch na-
dzemných podlaží. 

Za socializmu zdevastovaný hotelový komplex 
zmenil svoju tvár. S  novými majiteľmi bývalá zo-
tavovňa ako päťhviezdičkový hotel zaujala pozíciu, 
ktorá jej patrila na začiatku 20. storočia – luxusné-
ho zariadenia, ktorým súkromní belgickí podnika-
telia chceli do Tatier prvýkrát pritiahnúť solventnú 
klientelu a postaviť turistický ruch na novú úroveň. 
Ľudový ráz ustúpil komerčným zámerom. Ambíciou 
developerov je vytvoriť z komplexu vlajkovú loď slo-
venských hotelov. Tradícia miesta a  štýlová archi-
tektúra so štatútom národnej kultúrnej pamiatky sú 
v tomto prípade významnou pridanou hodnotou. 

Záver
V pamiatkovej starostlivosti a ochrane majú pamiat-
kové výskumy svoje pevné miesto ako súčasť prípra-
vy obnovy architektonických pamiatok, poistené aj 
legislatívne. Poskytujú detailné poznanie o  preme-
nách tvárnosti architektúry v závislosti od meniacej 
sa historickej funkcie. Poskytujú optimálne poznanie 
a vyhodnotenie historickej substancie, čím generujú 
impulzy pre dejiny architektúry a pre architektonic-
kú tvorbu. Pamiatkový výskum poskytuje architek-
tovi surovinu na ďalšie spracovanie. Ako hlavnému 
režisérovi obnovy pamiatky mu ponúka možnosť 
orientovať sa v  jej hodnotovej štruktúre, osvetľuje 
kultúrnohistorické súvislosti a  estetické, umelecké, 
funkčné, materiálno-technické aspekty. Pamiatkové 
výskumy, využívajúce metódy duchovedných discip-
lín pomáhajú získať vedecký odstup, a tým vytvára-
jú predpoklad objektívnejšieho posúdenia a defi no-
vania hodnoty a významu architektonického objektu 
ako pamiatky a  legitimizujú presadzovanie verejné-
ho záujmu na jeho zachovanie a ochranu. Je to pa-
miatkový výskum, ktorý posúva architektonický ob-
jekt pod refl ektor inštitucionalizovanej pamiatkovej 
starostlivosti so všetkými dôsledkami legislatívnej 
ochrany. Tento vedecký aspekt pamiatkovej starost-
livosti reprezentovaný najmä architektonicko-histo-
rickým, umeleckohistorickým a  archeologickým vý-
skumom nesmie v napäťovom poli rôznych záujmov 
zaniknúť. (G. Hajos, 1996)

Skúsenosti z  praxe pamiatkovej starostlivosti 
ukazujú ťažkosti s akceptáciou výsledkov pamiatko-
vých výskumov, najmä v nich formulovaných kritérií 
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pamiatkovej ochrany. Dôsledkom je to, že architekt 
zaobchádza s historickou substanciou architektonic-
kej pamiatky z historického hľadiska nerefl ektovane 
a často diletantsky. Architekti sú disponovaní akcep-
tovať a tvorivo zapracovať výsledky pamiatkových vý-
skumov vtedy, keď vnímajú architektonickú pamiat-
ku nie ako mŕtvy predmet, nepotrebnú starožitnosť či 
produkt „ľudskej vynaliezavosti, ktorej výsledky svoj-
ho času poslúžili a potom šli do šrotu“ (T. S. Eliot), 
ale ako prameň skúseností a živej tradície, ktorá in-
špiruje a  súčasne stimuluje architekta na kultúrne 
zaobchádzanie s ňou. To však vyžaduje, aby architekt 
pamiatke porozumel. Koniec koncov činnosť každého 
architekta, či si to prizná, alebo nie, bola a  vždy je 
závislá od predchádzajúcich funkčných a formálnych 
riešení a starších či mladších vzorov, s ktorými sa ich 
napodobovaním, prekonávaním alebo dištancom 
vedome alebo podvedome vyrovnáva. Ak architekt 
akceptuje tento kooperatívny a nadindividuálny as-
pekt architektonického navrhovania, umožní mu to 
vnímať seba, svoju prácu a svoj návrh nie ako jediné 
a konečné riešenie nekompatibilné s pamiatkou, ale 
v kontinuite jej individuálnych dejín a dejín spolo-
čenstva, ktorého je súčasťou.

Štúdia bola spracovaná v rámci vedeckého výskumu 
nadväzujúceho na tému habilitačnej práce autorky.
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METAPOLIS 
Paradigma mesta v období post-urbanizmu
Zoltán Holocsy Rok 2007 sa stal prelomom v dejinách civilizácie – 

po prvýkrát v histórii ľudstva počet obyvateľov miest 
prevýšil počet tých, čo žijú na vidieku. Urbanizácia 
ešte nikdy nenapredovala takým tempom ako v sú-
časnosti, a stále sa zrýchľuje. Mesto je odjakživa po-
važované za najkomplexnejšie fyzické vyjadrenie po-
litických, ekonomických, kultúrnych a  ekologických 
ašpirácií/možností tej-ktorej civilizácie. Dramatické 
zmeny a  nesmierne dynamické procesy, ktorými 
prechádza v  súčasnosti celé ľudstvo, nemohli ne-
zanechať svoje stopy aj na tvári súčasného mesta. 
Ekonomický vývoj podporený sériou dejinných poli-
tických udalostí doviedol globalizáciu do fázy, keď sa 
už stala fenoménom zasahujúcim každé miesto na 
svete. Jedným z  dôsledkov globalizačného tlaku je 
nárast urbanizácie a meniaci sa ráz urbánneho pro-
stredia i  samotnej obsahovej náplne pojmu mesto. 
Technologická sféra, tvorená predovšetkým počíta-
čovými a telekomunikačnými technológiami prebrali 
mnohé funkcie, ktoré plnilo klasické mesto – tvor-
bu priestorov, kde sa schádzajú známi i neznámi ľu-
dia, vymieňajú si podnety, tovar aj informácie. Keď 
sa značná časť týchto potrieb a  ich uspokojovanie 
preniesla do virtuálnej sféry, zmenilo to ráz i funkcie 
mestského priestoru. Pod vplyvom technologických 

a spoločenských zmien sa mení spôsob, akým vníma-
me čas, priestor či krajinu a ich vzájomné vzťahy. 

Predkladaná práca si kladie za cieľ zmapovať a opísať 
stav, v akom sa nachádza mesto na začiatku 21. storo-
čia. Skúma javy a fenomény, ktoré rozhodujúcim spô-
sobom menia tvár súdobého mesta i naše predstavy 
o ňom. Skúma dosah celospoločenských fenoménov 
ako modernizácia, globalizácia, sekularizácia a infor-
matizácia na ráz a povahu spoločnosti. V druhej časti 
skúma, porovnáva a opisuje dva typy miest a ich vý-
voj, ako dvoch reprezentantov odlišných paradigiem. 
Paralelným motívom predkladanej práce je téma dô-
ležitosti nemateriálnej substancie tvoriacej mesto.

Druhá polovica 20. storočia je obdobím postupného 
opúšťania newtonovsko-descartesovskej paradigmy1, 
ktorá určila charakteristickú tvár moderného mes-
ta. Ohromný úspech tejto paradigmy bol spôsobe-
ný niekoľkými zásadnými faktormi – predovšetkým 
redukciou komplexity sveta na prehľadný mecha-
nistický model trojrozmerného priestoru defi nova-
ného klasickými euklidovskými postulátmi – pries-
tor je absolútny, nemenný, nehybný. Rozdiel medzi 
hmotou a  (prázdnym) priestorom je jednoznačný 
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a  jasne rozlíšený – buď hmota, alebo priestor. Čas 
podľa tejto predstavy je podobne absolútny, auto-
nómny a  nezávislý od hmotného sveta, rovnomer-
ne plynúci, smerujúci od minulosti cez prítomnosť 
do budúcnosti. Expanzia civilizácie poháňanej ve-
deckým materialistickým svetonázorom, používajú-
cej technológie umožnené rozvojom vedy a techniky 
boli základom pre vznik globalizácie ako jedného zo 
základných aspektov tohto modernizačného procesu 
(obr.1). Sprievodnými znakmi tohto procesu sú javy 

 – industrializácie
 – urbanizácie 
 – byrokratizácie 
 – sekularizácie

Relatívne uzavretý svet mesta sa odjakživa úzko via-
zal na ideu univerza. Mesto predstavuje kozmos, te-
ritórium s  postihnuteľným rádom, striktne oddele-
ným od vonkajšieho, cudzieho, démonmi obývaného 
priestoru, ktorý tvorí chaos (obr. 2). Nájdenie, urče-
nie takéhoto bodu v priestore sa v dávnej minulos-
ti stalo momentom, ktorý človeku umožnil vyčleniť 
z  mora chaosu ostrov bezpečia, priestor, ktorému 
človek rozumel, nadviazal s ním vzťah a naplnil ho 
svojou existenciou2. Akt založenia mesta, či len 

postavenia domu, sa pre náboženského človeka stáva 
analógiou stvoriteľského diela bohov, kozmogóniou. 
Staviteľ vytvára svet, za ktorý preberá zodpovednosť 
za jeho udržiavanie a obnovovanie (obr. 3). V poní-
maní Ch. N. Schulza možno jeho tézu o povahe archi-
tektúry parafrázovať do podoby – mesto je konkreti-
záciou existenciálneho priestoru spoločnosti. Pojmy 
miesto, priestor pre dom a v širšom význame priestor 
mesta, nikdy neoznačovali len abstraktnú geometric-
kú entitu, tak ako je napríklad defi novaná v euklidov-
ských postulátoch, ale priestor nehomogénny, ani-
zotropný, s  teritóriami, ktoré v  sebe nesú významy, 
ktoré má človek svojou existenciou, činnosťou odha-
liť, konkretizovať, naplniť novým významom3. 

Vzťah človeka k miestu a času takisto podlieha v de-
jinách zmenám. V  predmoderných kultúrach bolo 
počítanie času spájané s  miestom – čas bol lokali-
zovaný, aj keď dosť nepresne a fl exibilne. Masové roz-
šírenie mechanických hodín spôsobilo synchronizá-
ciu ľudských činností, aká do tých čias nebola možná, 
viedla k nebývalej efektivite od priemyslu, obchodu 
až po vojenstvo. Spojitosť miesta a  času bola defi -
nitívne prerušená, význam minulosti a  budúcnos-
ti, voľakedy rovnocenné súčasti času je potlačený 

1 ¦  
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v prospech prítomnosti. V tejto súvislosti je význam-
ný Foucaultom zavedený pojem heterotópia – akýsi 
druh ne-miesta či miesta inakosti, narušujúce homo-
genitu urbánnych priestorov4. Súčasné mesto sa javí 
ako kumulácia či navrstvenie heterotópií. Mesto tak 
stráca význam ako topologická entita a dôležitejšou 
sa stáva akcia, ktorej poskytne svoj priestor ako scé-
nu, javisko na prežívanie heterochrónie. Každý oby-
vateľ mesta môže defi novať svoje individuálne hete-
rotópie a heterochrónie, ich prekrývaním a prienikmi 
sa defi nujú nové mestské štvrte a zóny, ktoré sa ne-
musia prekrývať s  tými fyzickými. Každý mestský 
priestor môže žiť svoje paralelné životy, môže byť pre 
niekoho miestom, v ktorom prežíva svoj každodenný 
čas a pre iného úplným protikladom – heterotópiou 
a heterochróniou súčasne.

Pre súčasné mesto má proces sekularizácie via-
cero dôsledkov, ktoré dokážu teologický/sociologic-
ký fenomén premietnuť do svojho obrazu, priesto-
ru. Významným dôsledkom sekularizácie pre obraz 
mesta je zmena vo vnímaní zodpovednosti človeka 
za stav krajiny a spôsobu jej využitia5. Krajina už nie 
je miestom, ktoré človek dostal od Boha pre svoju 
existenciu, ale komoditou, ktorá má jediný cieľ – 
maximalizovať zisk (obr.4). Kým moderna sa úporne 
snažila ideu Boha nahradiť sekularizovanou verziou 
„veľkého rozprávania“ a  uskutočniť rôznu podobu 
Utópie, postmoderná doba stratila všetky ilúzie o jej 
realizovateľnosti. 

Globalizácia bola jedným zo spúšťačov procesu 
transformácie metropoly na metapolu. Čo je príz-
načné pre globalizáciu, je úžasná akcelerácia celé-
ho procesu, ktorá bola v posledných troch dekádach 
umožnená synergickým spolupôsobením zmien v po-
litickej, ekonomickej i  technologickej sfére. Pád že-
leznej opony a  krach totalitných režimov, rúcanie 
colných a  obchodných bariér podporené masívnym 
nasadením informačných a  logistických technológií 
vytvorilo situáciu, keď sa kapitál i  tovar môže voľ-
ne šíriť takmer kdekoľvek na svete rýchlosťou, aká je 
umožnená rýchlosťou pripojenia na sieť. Moc národ-
ných štátov je oslabená. Časť tejto moci odovzdali 
v procese integrácie do nejakého vyššieho politické-
ho celku (napr. EÚ) a o (rôzne veľkú) časť boli jedno-
ducho obrané nadnárodnými korporáciami. Globálny 
kapitál si cez rôzne sieťové štruktúry vytvára vlastné 
teritóriá, prijíma vlastné pravidlá i rozhodnutia, kto-
ré už nie sú určované politickou elitou, ale defi no-
vané vlastnými cieľmi. V situácii, keď je úloha štá-
tu oslabená, mnohé funkcie sa prenášajú na regióny 
a mestá. Bývalá rivalita štátov sa mení na súťaž re-
giónov i  samotných miest. Zmeny spôsobu výroby, 
rozmach sektora služieb a  výskumu, miznutie poli-
tických a  obchodných bariér, ich nahradenie a  pre-
pojenie infraštrukturálnymi sieťami, dramatický roz-
voj a  zlacnenie logistiky, umožnili enormný nárast 

mobility kapitálu, ktorý je naďalej hlavným generá-
torom urbanizácie6. 

Dôležitým momentom v  procese globalizácie je 
digitalizácia – podľa Saskie Sassen je významným 
dôsledkom digitalizácie schopnosť pomocou sofi s-
tikovaných fi nančných produktov dematerializovať, 
„skvapalniť“ akúkoľvek hodnotu, komoditu a  uro-
biť mobilným aj to, čo dovtedy mobilným nebolo. 
Časopriestorová kompresia, ktorá je dôsledkom roz-
voja komunikačných a  informačných technológií, 
mení vzťah centrum – periféria. Pre súčasnú situáciu 
je charakteristické stieranie rozdielov medzi centrom 
a  perifériou a  nová kvalita distribúcie medzi nimi. 
Robertson ju priliehavo defi noval ako glokalizáciu, 
vzťah simultánnej previazanosti lokálneho a  glo-
bálneho – na jednej strane globalizácia informácií, 
myšlienok, pracovnej sily, tovaru, služieb, médií, na 
druhej strane lokalizácia kapitálu, fi nancií. Pojem 
globalizácie vystihuje obojsmernosť procesu glo-
balizácie, stav, keď periféria už nie je len pasívnym 
príjemcom inštrukcií či statkov z centra, ale stáva sa 
jeho partnerom pri prijímaní rozhodnutí. Výraz tok 
(fl ow) sa stáva jedným z  najčastejšie používaných 
slov, ktoré sa snažia opísať realitu metapoly – jej dy-
namiku, premenlivosť, tekutosť. Zosieťované mestá 
fungujú v rôznych mierkach – môže ísť o globálnu in-
terurbánnu úroveň vzťahov, môže ísť o sieťové vzťa-
hy, ktoré vytvára metapola so svojím bezprostred-
ným okolím, alebo sieť uzlov vytvorených priamo 
v samotnej metapole. Kľúčovým kritériom pre rozvoj 
a  prosperitu metapoly sa stáva dopravná a  teleko-
munikačná konektivita.

Kým človek nebude zbavený svojej fyzickej strán-
ky, materiálne, fyzické bude vždy spolupôsobiť s vir-
tuálnym, digitálnym a  tvoriť navzájom prepojené 
komplexné prostredie metapoly. Virtuálna sféra je 
pridaná, ďalšia vrstva, ktorá sa vnorila do fyzickej 
a prenikla ju spôsobom, ktorý rekonfi guroval celú ur-
bánnu sféru, pôsobí v  nej a  mení ju. Fenomén vir-
tuality je téma, ktorej myslenie sa dostáva do ur-
bánneho diskurzu v okruhu architektov a urbanistov 
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia paralelne s fi lo-
zofmi a  sociológmi, v dobe, ktorá už modernistické 
koncepty mesta a  predovšetkým ich praktickú re-
alizáciu vnímala veľmi kriticky. Išlo najmä o  práce 
Kevina Lyncha, Roberta Venturiho, Alda Rossiho, 
Christiana Norberga-Schulza. Mitchell v závere svo-
jej práce „e-topia: „Urban Life, Jim – but not as we 
know it“? z roku 1999 dospieva k niekoľkým dôsled-
kom pre stavbu metapoly, ktoré sumarizuje do pia-
tich bodov: 
1. dematerializácia
2. demobilizácia
3. hromadná personalizácia
4. inteligentná prevádzka
5. mäkká transformácia

2 ¦  

3 ¦  

4 ¦  
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Rozvoj priemyselnej výroby vyústil do druhu mes-
ta, pre ktorý sa ustálilo označenie METROPOLIS. 
Tento typ mesta sa začína rozvíjať začiatkom 19. sto-
ročia s prvou priemyselnou revolúciou, ktorá bola na-
štartovaná v Anglicku v polovici 18. storočia sériou 
technických vynálezov. Obdobie medzi dvoma sve-
tovými vojnami bolo časom, v ktorom sa defi nitívne 
vykryštalizovala podoba metropoly ako esenciálnej 
materializácie karteziánsko-newtonovskej paradig-
my – ako mesto, ktoré je postavené na mechanickej 
(re)produkcii objektov, extenzívnom, expanzívnom, 
hierarchickom a centralizovanom raste, mesto usku-
točnenej mechanickej utópie, mesto industriálneho 
veku. Metropolis je mesto, ktoré zhromažďuje mig-
rantov z  vidieka, rozkladá prácu na sériu drobných, 
mechanicky opakovateľných pracovných úkonov, kto-
rých súčtom (podľa možnosti v  rámci pásovej výro-
by), býva typický produkt doby – mechanický stroj7. 
Abstraktný ideál moderny sa začal šíriť po celom sve-
te, centralizoval, homogenizoval, štandardizoval, ra-
cionalizoval, prefabrikoval a človeka postupne odre-
zával od vlastnej histórie, identity i pôvodnej krajiny. 
Hlavným problémom metropoly sa postupne stal sa-
motný jeho obyvateľ – bolo čoraz ťažšie prispôsobiť 
ho ideálu, ktorý pre neho vysnívali jeho architekti, 
presvedčení o  tom, že poznajú defi nitívne riešenie 
všetkých problémov stavby mesta (obr.5). 

Metapolis sa stáva vyjadrením urbánneho pro-
stredia postindustriálnej spoločnosti. Nevieme pres-
ne datovať, kedy paradigma metropoly prestala vy-
hovovať opisu súčasného mesta a  bola nahradená 
konceptom Metapolis8. Mesto konca šesťdesiatych 
rokov 20. storočia však už začína vykazovať skôr zna-
ky metapoly ako metropoly, v osemdesiatych rokoch 
už začína dominovať v najväčších mestách. Rýchlosť 
vývoja miest v šesťdesiatych rokoch akceleruje, práve 
vo chvíli, keď sa zdalo, že mestské plánovanie dostali 
architekti pod svoju kontrolu (obr.6). Po celom svete 
sa v dôsledku populačnej explózie a novej vlny indus-
trializácie zrýchľuje trend urbanizácie. V súčasnosti 
žije v slumoch jedna miliarda ľudí (podľa správy OSN 
The Challenge of Slums: Global Report on Human 
Settlements, 2003), do roku 2030 sa podľa očaká-
vaní tento stav zdvojnásobí. Podobné procesy začali 
prebiehať prakticky po celom svete a vznikajú lokál-
ne mutácie slumov v  podobe barrias, shantytowns, 
bidonvilles, imijondolo, favelas, dharaví, pueblos 
jóvenes a  iných miest tieňov (shadow towns, infor-
mal city), ktoré majú mnoho spoločných znakov – ne-
formálny, neregulovaný a  nelegálny spôsob vzniku, 
nedostatočnú technickú a  dopravnú infraštruktúru, 
problémy s vysokou kriminalitou a čiernou ekonomi-
kou (obr.7). Sú to ad hoc postavené štvrte používa-
júce na svoju stavbu recyklované suroviny – plechy, 
kartóny, nájdené tehly, ilegálne pripojenie na elek-
trické rozvody, popierajúce všetky etablované zásady 

moderného urbanizmu – sú prehustené, extenzívne, 
nízkopodlažné, vznikajúce bez akéhokoľvek plánu, 
riskantne postavené, s nedostatočným hygienickým 
vybavením. Sú to teritóriá, ktoré sú viac-menej mimo 
dosahu ofi ciálnej moci a vytvárajú enklávy lokálnych 
autorít. Okupujú územia, ktoré sú pre regulérne mes-
to ťažko zhodnotiteľné (často okolo zvyškových pries-
torov dopravnej infraštruktúry, prudkých svahoch či 
ekologicky menejcennom prostredí), technicky ťažko 
využiteľné; bez zábran dokážu vrastať do organiz-
mu mesta, vytvárajúc bizarné kombinácie vysokého 
a  nízkeho, regulovaného a  chaotického, ofi ciálne-
ho a  neformálneho, luxusu a  núdze. Hoci samotná 
existencia týchto slumov nie je výhradným znakom 
metapoly, samoorganizujúci spôsob a vnútorná logi-
ka ich vzniku, vzorce rastu analogické s prírodnými 
procesmi opísanými v teórii komplexných systémov, 
môžu slúžiť ako extrémny prípad pre rastové simu-
lačné modely metapoly ako jeden z možných spôso-
bov prognóz jej rozvoja. Pre metapolu je zaujímavý 
i model ekologickej nenáročnosti slumov, ktoré majú 
nízke energetické nároky a veľkú časť surovín potreb-
ných pre svoj život recyklujú9. V krajinách s rozvinu-
tou ekonomikou nadobudli procesy rastu mesta iný 
ráz – typickým je prejav suburbanizácie. Akčný rádius 
jednotlivca bol v dôsledku automobilizácie rozšírený 
do okruhu desiatok kilometrov od centra. Motivácia 
opustiť centrum v prospech predmestia je spôsobe-
ná dvoma hlavnými príčinami – prvá je snaha nájsť 
príjemnejšie miesto na (individuálne) bývanie (po-
kračovanie myšlienky záhradného mesta) a  získanie 
lacnejšieho pozemku než v predraženom centre, vy-
tvárajú rôzne kategórie urban sprawl, „sídelnej kaše“. 
Nižšie ceny pozemkov sú tiež dôvodom, prečo sa časť 
výroby, obchodu a služieb sťahujú na perifériu a do 
predmestských zón, čo spôsobuje ďalšie „rozrieďova-
nie“ hustoty a  využitia centrálnych mestských zón. 
V  prípade európskych miest býva ďalším motívom 
opúšťania centier jednoduchší proces získavania sta-
vebných povolení, lebo nie sú podrobované kritériám 
ochrany pamiatok, prípadne možno očakávať menší 
odpor okolia proti výstavbe, taký častý v hustejšie za-
stavaných územiach. Vzrastajú nároky na dopravnú 
infraštruktúru, ktorá na jednej strane podporuje ko-
nektivitu, na druhej strane vytvára a zahusťuje sieť 
bariér a  nepriepustných ohraničení (obr.8). Vzniká 
súvislý urbanizovaný pás premenlivej koncentrácie 
plynulo nadväzujúci na susedný pás, bez jasne di-
ferencovanej hranice, vytvárajúc tak polycentrické 
súmestia, v  rôznych kontextoch a  rôznymi autormi 
nazývané exurbia, edge city (Garreau, 1991), network 
city (Batten, 1995), postmodern city, defi nované pre-
dovšetkým dopravnou infraštruktúrou. Metapola 
prináša do tohto javu nový moment, ktorým je pre-
pojenie suburbií telekomunikačnými sieťami – efek-
ty, ktoré prinášajú, môžu v  dôsledku práce doma 

5 ¦  



VÝSKUM NAVRHOVANIA

28 ALFA 02 ¦ 2011

znížiť nároky na dopravné vyťaženie. Takisto oboha-
tenie monofunkčných predmestských zón o niektoré 
najčastejšie využívané funkcie občianskeho a  rekre-
ačného vybavenia môžu znížiť nároky na ustavičnú 
migráciu za jednotlivými službami9. Fenomény ma-
sovej expanzie slumov a suburbanizácie sú javy, ktoré 
nie sú výhradným špecifi kom metapoly, boli prítom-
né aj v modernom (či dokonca premodernom) meste 
– metropole, ale meniaci sa spoločenský kontext im 
pridáva iné významy a prináša iný spôsob hodnote-
nia a v konečnom dôsledku i riešenia. 

To, čo zásadným spôsobom prispelo k  premene 
metropoly na metapolu, bola radikálna zmena vý-
robných postupov: kým v metropolis je to mechanic-
ká reprodukcia strojov a nástrojov (teda sektor prie-
myslu), v metapolis je hlavným generátorom sektor 
služieb – predovšetkým tvorba, spracovanie a spro-
stredkovanie informácií. Zmeny spôsobu výroby, 
rozmach sektora služieb a  výskumu, miznutie poli-
tických a obchodných bariér, ich nahradenie a prepo-
jenie infraštrukturálnymi sieťami umožnili enormný 
nárast mobility (často špekulatívneho) kapitálu, kto-
rý je naďalej hlavným generátorom urbanizácie. V si-
tuácii, keď je rola národného štátu oslabená, musí 
zodpovednosť za svoj rozvoj prebrať mesto samotné 
– každé mesto je dnes odsúdené do roly zvodkyne, 
ktorá musí ustavične rozširovať svoj repertoár tri-
kov, ktorými sa snaží zaujať globálny kapitál a aspoň 
časť z neho dostať do svojho gravitačného poľa, aby 
mu umožnila rozvoj či aspoň prežitie. Súčasne dnes 
žiadne mesto nie je schopné prežiť len z  lokálnych 
zdrojov. Každé dnešné mesto akoby chcelo (či skôr je 
nútené) obsiahnuť celý svet, byť viditeľné odvšadiaľ 
a pritiahnuť pozornosť hoci aj z toho najvzdialenej-
šieho kúta sveta. V tomto konkurenčnom boji súperí 
s inými mestami o získanie aj tej najmenšej výhody. 

Na to, aby nejaké mesto prežilo a mohlo sa rozví-
jať, je nútené upustiť od tradičných fi xných štruktúr 

postavených na opozícii mesto – okolitá krajina. 
Súčasné urbánne topografi e majú tendenciu preras-
tať do okolitého prostredia a sú modelované najmä 
dopravnými a komunikačnými koridormi ako vektor-
mi mobility. Tekutá ekonomika, ktorej najúčinnejším 
nástrojom sú informačné technológie, rozpúšťa tra-
dičný mestský organizmus. Mechanický stroj je na-
hradený počítačom a zariadeniami telekomunikácií. 
Tento posun má závažné dôsledky pre architektonic-
ký a urbánny priestor: kým v metropolis je konkrétny 
druh činnosti viazaný na konkrétne miesto, v meta-
polis to zásluhou informačných technológií neplatí 
– jeho obyvateľ si môže z ľubovoľného miesta vymie-
ňať informácie s kýmkoľvek vo svete, kto je podobne 
pripojený a zdieľať výsledky svojej duševnej práce bez 
toho, aby fyzicky prekonával vzdialenosť. Fyzické telo 
metropoly bolo prekryté virtuálnym poľom metapo-
ly, pričom jeho hranice sú omnoho menej zreteľné 
a ťažšie opísateľné. Pri metapolis už nemôžeme ho-
voriť o lineárnom raste, extrapolácii, ale o kombiná-
ciách a interakciách jedného teritória s inými teritó-
riami, o vrstvení a splývaní viacerých rovín – vrstiev. 
Metapolis rozpúšťa tradičné hierarchické a centrali-
zujúce štruktúry do viac či menej homogénnych sie-
ťových či rizomatických štruktúr, ktoré sú dynamické, 
neukončené, podporujúce i prerušujúce toky (infor-
mácií, kapitálu, ľudí i  tovaru), miesta, ktoré kumu-
lujú i miesta, ktoré sú (zdanlivo) prázdne11. Územie 
metapolis sa stáva komplexným systémom simul-
tánnych vzťahov a  udalostí, podmienených alebo 
ovplyvnených väčšou či menšou efektívnosťou mož-
ných kombinácií medzi jednotlivými vrstvami akti-
vity, ktoré ju charakterizujú. Na pochopenie špeci-
fík metapoly je dôležité práve vrstvenie a prelínanie 
rôznych funkcií, udalostí, na rozdiel od monofunkč-
ných fyzických zón metropoly. Na rozdiel od tradič-
ného chápania verejného priestoru metropoly, ktorý 
sa dal stotožniť s fyzickým miestom, verejný priestor 
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metapoly možno defi novať ako prelínanie fyzického 
a virtuálneho priestoru (kyberpriestoru).

Metropolis, ako o  nej uvažovali jej architekti, je 
reprezentovaná predovšetkým svojou fyzickou sub-
stanciou, hmotou a hmotnosťou svojej architektúry, 
ktorá člení a defi nuje urbánny priestor. V koncepte 
metropoly stále prežíva predstava mesta ako estetic-
kého objektu, ktorého vizuálnu štruktúru možno vy-
projektovať. Modernistické predstavy funkcionalis-
tických architektov a urbanistov už síce prinášajú so 
sebou priestorový rozpad klasickej urbánnej štruktú-
ry, na druhej strane sú navrhované ako formálne pro-
jekcie, ktoré sa svojou podstatou nelíšia od spôsobu, 
akým sa robili barokové zásahy do mesta či urbanis-
tické koncepty 19. storočia. Zmenil sa iba estetický 
slovník – podstata – projekcia dopredu známej es-
tetickej predstavy ostala nezmenená. Haussmannova 
vízia línií kompozičných osí, pretínajúcich sa v  sú-
stave námestí vytvárajúcich rôzne hierarchizovaný 
mestský priestor, je z hľadiska metódy zhodná s pod-
statne homogénnejším, abstraktným, ortogonálnym 
rastrom Le Corbusiera. Viera v  možnosť projektu 
metropoly bola možná len za súčasného prijatia kar-
teziánskej paradigmy – svet (a potreby ľudí v ňom) 
je mechanicky redukovaný na svoju hmotnú, mate-
riálnu zložku, ktorého fungovanie je vyjadrené fun-
kcionalitou mechanického stroja. Tak, ako je možné 
predvídať akciu takéhoto stroja, nie je ťažké predví-
dať ani budúci rozvoj a potreby metropoly, ktoré sa 
dajú vyjadriť čírou kvantifi káciou. Tento postup do-
stal priliehavý názov projekcia (premietanie), čo je 
bežné pomenovanie spôsobu, akým sa navrhuje ar-
chitektúra, urbanizmus. Pri projekcii (premietaní) je 
dôležitý moment prítomnosti dopredu známeho ob-
razu (hoci len v mysli viac či menej disponovaného 
autora), ktorý sa premietne pomocou konvenčných 
symbolov do plánov, projektov. Projektanti metropo-
ly predpokladali, že budúci stav sa dá prognózovať 

na základe lineárnej extrapolácie súčasného stavu. 
Metóda projekcie môže zaznamenať čiastkové úspe-
chy aj v  súčasných podmienkach, jej úspech je tým 
istejší, čím menšie územie rieši a, naopak, architekt 
môže splniť zadanie developera a vytvoriť (často len 
ilúziu) fungujúceho a estetického urbánneho mikro-
sveta, ale len čo sú prekročené jeho hranice, naráža 
na problémy s jeho integráciou do organizmu mesta. 
Metóda projekcie metapoly zlyháva, keď má zachytiť 
celé mesto a čo i  len načrtnúť prognózu jeho vývo-
ja. Súčasný urbanizmus zdedil techniky plánovania, 
ktoré sú už pre opis reality metapolis nedostatočné. 
Hlavným problémom je to, že tieto techniky sa za-
oberajú len fyzickým priestorom mesta a nepočítajú 
s  ďalšími nemateriálnymi – virtuálnymi rovinami, 
ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou každej metapo-
lis. Metapolis tak možno úspešnejšie opísať pojmami 
z teórie chaosu ako sieť atraktorov, samoorganizujú-
ce štruktúry, gravitačné polia, vektory rastu, supravo-
divé topografi e schopné ustavičnej sebareorientácie 
– techniky, ktoré umožňujú opísať dynamické systé-
my v  ich ustavičnej zmene. Polycentrická štruktúra 
metapolis umožňuje účinnejšie sa vyrovnať s  náh-
lymi stavmi nestability spôsobené permanentnou 
fl uktuáciou kapitálu (obr.9). Metapolis teda okrem 
svojej relatívne statickej materiálnej substancie tvo-
rí nesmierne dynamický systém, ktorý je neviditeľ-
ný a  je fakticky permanentne v  interakcii s  bližším 
či úplne vzdialeným okolím. Mapa metapoly už jed-
noducho nemôže byť len záznamom jeho fyzického 
priestoru a  funkcií v ňom rozmiestnených. Klasický 
územný plán mesta je technika, ktorá čoraz ťažšie 
dokáže zabezpečiť uspokojivý rozvoj mesta. Územný 
plán súčasnej metapoly je klasická mapa, ako to bolo 
v prípade metropoly, s farebnými škvrnami rozmiest-
nenia jednotlivých mestských funkcií, o  ktorých sa 
tvorca mapy domnieva, že sú na správnom mieste. 
Hoci je táto domnienka podložená množstvom analýz 
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a expertíz, prevládajúca farba použitá pri metapole, 
by mala byť farbou označujúcou polyfunkciu – a jej 
kvalitu špecifi kovať sériou parametrov, ktoré sa dajú 
jednoducho kvantifi kovať bez toho, aby sa nežiaduco 
znížila fl exibilita plánu. Parametre ako maximálna 
emisná či hluková záťaž územia, počet automobilov 
okupujúcich danú funkciu, svetlotechnické paramet-
re, percento zelene – to sú všetko hodnoty, ktoré sa 
dajú ľahko kvantifi kovať, kontrolovať, pri zachovaní 
potrebnej fl exibility. Spomenuté parametre sú zá-
roveň tými, na ktorých prekročenie je najviac citlivé 
obyvateľstvo metapoly. Pružnosť územného plánu je 
dôležitým predpokladom na udržanie jeho legitimi-
ty. Jej základom je dosiahnutie politického konsen-
zu o rozvoji nejakého územia. Od zadania a formulá-
cie vstupov po dosiahnutie tohto konsenzu zvyčajne 
uplynie mnoho rokov, čo pri súčasnej dynamike vývo-
ja znamená, že fakticky hneď po jeho schválení mož-
no začať s  prípravou nového plánu. Mesto vlastne 
nezažije moment, keď by mu nejaký plán vyhovoval. 
Autority zodpovedné za vývoj mesta sú odsúdené byť 
neustále o krok pozadu za vývojom mesta. 

Snahou architektonického a  urbanistického vý-
skumu by malo byť hľadanie takých metód a postu-
pov, ktoré dokážu zaznamenať a  opísať aj jeho ne-
materiálne vrstvy a zachytiť jeho pohyb, dynamiku, 
rytmus v rôznych časových cykloch a úsekoch. Ich vi-
zualizácia by mala dokázať odhaliť nové mapy mesta, 
ktoré môžu byť radikálne odlišné od máp zachytáva-
júcich fyzickú substanciu mesta, ale často môžu byť 
presnejšie a defi novať či diagnostikovať vitálne body 
mestských štruktúr s vyššou účinnosťou ako tradič-
né metódy. Jednou z týchto metód môže byť využite 
potenciálu virtuálneho modelovania na konštrukciu 

novej mapy mesta – stáva sa novým možným nástro-
jom na vizualizáciu virtuálnych tokov kapitálu, infor-
mácií, dokáže zachytiť časové cyklické zmeny a rytmy 
mesta, dokáže parametricky pružne reagovať na zme-
ny v pláne – už nie statický plán, ale pružný model12. 
Už nie vyprojektovaná vízia budúceho stavu, ale fl e-
xibilná homeostáza urbánneho prostredia, reagujúca 
na akciu adekvátnou reakciou. V konečnom dôsled-
ku všetky snahy o plán metapoly, by mali smerovať 
k  tomu, aby vytvorili mestské prostredie, ktoré je 
ekologicky udržateľné, esteticky prijateľné a umož-
ňovali existenciu bez väčšieho pocitu ohrozenia, než 
je to v súčasnej zložitej dobe možné.

Pojem METAPOLIS je pracovný názov pre pome-
novanie postindustriálneho mesta. Tento pojem sa 
v  súčasnosti len napĺňa obsahom, paralelne s  ním 
existuje veľké množstvo pomenovaní, ktoré majú 
ambíciu postihnúť ráz a vlastnosti postindustriálne-
ho mesta. Takmer každý autor, ktorý sa venuje tejto 
téme sa pokúša presadiť vlastný názov, mnohé z nich 
sa obsahovo viac či menej prekrývajú. V tejto chvíli je 
predčasné odhadovať, ktoré pomenovanie sa presadí, 
a tak sa stane úspešným, ako to bolo v prípade dnes 
už ustáleného pojmu metropoly. Výhody pomenova-
nia metapoly spočívajú v tom, že je schopné poskyt-
núť rámec na pokrytie najrôznejších variantov mes-
ta a  vytvoriť škálu subkategórií postindustriálneho 
mesta. Niektoré príklady pokusov o  pomenovanie 
novej urbánnej situácie na konci 20. storočia:
Global City (Saskia Sassen), 
Informational City (Manuel Castells), 
Edge City (Joel Garreau), 
Postmetropolis, Cosmopolis (Eduard W. Soja)
Non City (Félix Duque)

Tabuľka charakteristických pojmov pre jednotlivé typy miest

Tabuľka podľa Kolektív: Metapolis – the dictionary of advanced 
architecture. Barcelona, Actar 2003, s. 626.

Polis Metropolis Metapolis
Klasické Moderné Súčasné
Absolútne Relatívne Interaktívne
Fixné Stabilné Dynamické
Metafyzické / Fyzické Fyzické / reálne Reálne / virtuálne
Esenciálne Materiálne Informačné
Analógové Mechanické Digitálne
Rituálne Funkčné Operatívne
Symbolické Dogmatické Oportunistické
Hierarchické Pozičné Taktické
Kontinuálne Diskontuačné Striedavé
Kompaktné Fragmentované Fraktálne
Exaktné Precízne Kombinatorické
Pedvídateľné Merateľné Diferenciálne
Norma Typ Gén
Proto-logické Typologické Topologické
Uniformné Variabilné Evolučné
Formálne Abstraktné Zmiešané
Čisté Puristické Hybridné
Kontrola Rád Synergia
Kód Vzťah Kombinácia
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Post-it City (Giovanni La Varra)
Generic City (Rem Koolhaas)
City of Exacerbated Diff erence – COED©
(Rem Koolhaas)
Metacity Datatown (MVRDV)
City of Bits, Networked city (William J. Mitchell)

Uvedené pomenovania predstavujú možné jed-
notlivé fazety mnohorozmerného fenoménu me-
tapoly. Niektoré zachytávajú väčšiu časť jeho pod-
staty, iné pomenovaním vyjadrujú nejakú kľúčovú 
vlastnosť. Niektoré upriamujú pozornosť na veľkosť 
a rýchlosť rastu či globálny význam, iné zdôrazňujú 
význam virtuálnej sféry alebo nedostatok charakte-
ru povýšený na poznávací znak. Niektoré zasa zdôraz-
ňujú jeho ekologickú sebestačnosť či nezávislosť od 
centra, alebo naopak, novú centricitu, napojenú na 
globálne toky. Pojem metapoly má potenciál obsiah-
nuť ich do jedného komplexného pojmu, ktorý je vy-
jadrením fenoménu súčasného mesta, mesta postin-
dustriálnej paradigmy.

Metapolis je komplexný fenomén, ktorý je prie-
metom zmien v ľudskej civilizácii na prahu 21. sto-
ročia do podoby mesta. Tieto zmeny zasahujú všetky 
oblasti života – prácu, bývanie, prežívanie voľného 
času. Je to mesto, ktoré zažilo vpád digitálnej sféry 
do svojho organizmu. Mesto, ktorého rozmery a po-
čet obyvateľov presiahli čokoľvek, čo bolo v  histó-
rii vybudované a  táto veľkosť prináša situácie, kto-
ré tvoria novú kvalitu, z ktorej je utkané jej tkanivo; 
kde chaos je stav, z ktorého dokáže profi tovať. Mesto, 
ktoré má ambíciu pohltiť okolitú krajinu, ale záro-
veň umožňujúce zažiť mestský život bez toho, aby 
sme žili v  meste. Mesto, ktoré nahradilo kontext 
prostredím. Mesto, ktoré už nemôže byť vyprojekto-
vané, ale musí byť negociované svojimi užívateľmi. 
Kde je poľnohospodárstvo spriemyselnené a krajina 
urbanizovaná. Mesto, ktoré dokáže otočiť pomer na 
päť dní na vidieku a dva dni v meste. Metapolis sa 
dokáže správať ako počítačový čip – ponúknuť čoraz 
viac, na čoraz menšej ploche. Nahrádza homogenitu 
rozmanitosťou, abstraktnú geometriu vrstvami kra-
jiny. Je multikulturálne, multietnické, generujúce 
udalosti, ktoré tvoria jeho podstatu. Iba úplná ot-
vorenosť impulzom mu dokáže zabezpečiť prežitie. 
Relativitu moderny nahrádza interaktivitou, stabil-
né dynamickým, reálne virtuálnym, mechanické di-
gitálnym, fragmentálne fraktálnym, variabilitu evo-
lúciou, typológiu topológiou, puristické hybridným, 
typ génom; rád je nahradený synergiou, hmota in-
formáciou, dogma oportunizmom. Bude to mesto, 
ktoré vznikne prepojením noosféry s  technosférou, 
premenlivé, dynamické, reagujúce. Jeho nemateriál-
na vrstva umožní omnoho väčšiu prispôsobivosť po-
trebám jednotlivca ako metropola, vznikne možnosť 
ušiť si mesto na mieru. Jeho budúcnosť sa nedá na-
kresliť do plánu, ale vyjadriť v stratégii rozvoja. Je to 

mesto, ktoré musí riešiť prehlbujúce sa rozdiely me-
dzi jeho obyvateľmi a znížiť svoju ekologickú nároč-
nosť. Je to mesto radikálnej plurality, priestor tak-
mer všetkých potencialít a priestor našej existencie.

Štúdia bola spracovanáv rámci vedeckého výskumu 
nadväzujúceho na tému dizertačnej práce.

a turizmus všeobecne predstavujú ďalšiu záťaž, s ktorou sa musí 
vyrovnať už aj tak ťažko skúšaný zvyšok krajiny. 
6 Globalizácia je jedným z kľúčových pojmov pri štúdiu 
modernizácie, bez pochopenia ktorých nie je možné opísať ani 
súčasnú urbánnu situáciu. Je to pojem, ktorý je nesmierne 
komplexný a ktorého skúmanie dnes tvorí samostatnú vednú 
disciplínu, v ktorej jednotliví autori ťažko hľadajú konsenzus. 
Zložito hľadajú zhodu aj na základnom fakte, či je globalizácia 
kontinuálnym vyústením predchádzajúcich historických procesov, 
alebo ju treba vnímať ako kvalitatívnu zmenu, diskontinuitu 
v dejinnom vývoji, úplne novú epochu. Bez globalizácie nie 
je metapolis. Globalizácia bola jedným zo spúšťačov procesu 
transformácie metropoly na metapolu. V práci sa opieram 
najmä o príspevky Giddensa, Baumana, Williama M. Robertsona. 
V prípade dosahu globalizácie na urbánnu situáciu sú zásadné 
príspevky Saskie Sassen.
7 Na pochopenie prvej fázy vývoja Metropolis môžeme študovať 
množstvo odborných textov. Plastickejší obraz poskytne 
prečítanie dvoch-troch základných diel Charlesa Dickensa.
8 Samotný pojem metapolis použil prvýkrát v tejto súvislosti 
François Ascher vo svojej eseji Métapolis ou l'avenir des villes 
(1995) a zdá sa, že v súťaži rôznych pomenovaní, ktoré by výstižne 
charakterizovali dnešné mesto je to práve tento názov, ktorý by sa 
mohol najúspešnejšie naplniť pestrým a protirečivým obsahom, 
ktorý tvorí mesto súčasnosti.
9 Metapola sa snaží o menej invazívne, ale v konečnom dôsledku 
o efektívnejšie riešenia, ktoré vo väčšej miere rešpektujú reálne 
pomery – namiesto utópie, ktorú sa nikdy nepodarí realizovať 
v naplánovanom rozsahu, sa snaží cielenými zásahmi zmierniť 
najkritickejšie problémy slumov, predovšetkým budovaním 
infraštruktúry či zariadeniami verejných služieb. Typickým 
príkladom takéhoto prístupu sú práce skupiny Urban Think 
Tank z Caracasu, Venezuela, pod vedením Alfreda Brillembourga 
a Huberta Klumpnera, ktorí na základe štúdia miestnych 
podmienok navrhli niekoľko stavieb a zásahov do lokálnej verzie 
slumu, barrios – išlo predovšetkým o vybudovanie lanovky, 
ktorá na prudkom svahu barrie vytvára chrbtovú kosť verejnej 
dopravy, okolo ktorej sa môžu rozvíjať ďalšie verejne prospešné 
funkcie. Tento model zlepšenia urbánnych podmienok nie je taký 
radikálny ako modernistické riešenia, je viacej „soft“, nevychádza 
z univerzálnych princípov, ale využíva (ad hoc) riešenia špecifi cké 
pre miestny kontext, exkluzívnu expertízu architekta dopĺňa 
o významný podiel participácie obyvateľov a užívateľov miesta.
10 Značná časť suburbánnej populácie žije v strážených enklávach 
s kontrolovaným vstupom – tieto enklávy sa postupne menia 
z komerčného združenia (typu landowners associations), 
vytvárajú si vlastné regulatívy (po)užívania daného územia 
a postupne získavajú status, ktorý vytvára samostatné mesto 
uprostred mesta. Mesto je tak rozdelené na bezpečné oblasti 
a zóny pod kontrolou gangov, ktorým je lepšie zďaleka sa vyhnúť. 
11 Podľa Kolektív: Metapolis – the dictionary of advanced 
architecture. Barcelona, Actar 2003.
12 Príkladom by mohol byť model podobný hre Sim city, využitý 
pre potreby plánovania. Priekopnícke postupy parametrických 
metód urbánneho navrhovania sú obsiahnuté v prácach MVRDV, 
Kas Oosterhuis a vo výskumoch kolektívov z Die Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH) Zürich.

1 Pojem paradigmy používam v zmysle, ako ho vo svojom 
klasickom diele z roku 1962 Štruktúra vedeckých revolúcií 
defi noval Thomas S. Kuhn. Hoci Kuhn skúmal vývoj a priebeh 
zmeny paradigmy na poli vedeckého výskumu, pojem samotný, 
ako aj samotný proces zmeny sa preniesol do širšieho kultúrneho 
a civilizačného kontextu.
2 Témou sa ako jeden z prvých obšírnejšie zaoberal Mircea 
Eliade. V diele Posvätné a profánne sa výsledky jeho bádania 
na túto tému dostali i mimo antropologické a religionistické 
odborné kruhy a pomohli pri formulovaní fenomenologických 
a existencionalistických pohľadov na mesto, ktoré potom 
významne prispeli k demontáži postulátov CIAM-u. 
V spomenutom texte Eliade na inom mieste píše: „Pre 
náboženského človeka priestor nie je homogénny (rovnorodý); 
priestor má určité trhliny, zlomy: existujú určité časti priestoru, 
ktoré sa kvalitatívne odlišujú od iných. … Existuje na jednej 
strane priestor, ktorý je posvätný a ktorý je v dôsledku toho 
‚silný’, významuplný, a na druhej strane priestory, ktoré sú 
neposvätené a ktoré preto nemajú vlastnú štruktúru a vlastnú 
konzistenciu, ktoré sú amorfné.“ V takomto ponímaní sa 
podľa autora v zlomoch a ruptúrach priestoru odhaľuje pevný 
bod, stredová os celej budúcej orientácie – „prejav posvätna 
ontologicky zakladá svet“. V mnohých prípadoch sa posvätný 
okrsok okolo takéhoto bodu stáva kondenzačným jadrom, 
okolo ktorého vzniká mesto. Toto jadro, stred (či omfalos – 
pupok) je často vytýčené priesečníkom (križovatkou) dvoch osí 
sledujúcich priebeh svetových strán, tak, ako cardo a decumanum 
predstavujú typický príklad tejto situácie.
3 Norberg-Schulz tak vo svojich tvrdeniach pokračuje z pozície 
teoretika architektúry v myšlienkovej línii skúmajúcej základný 
vzťah človeka a sveta, ktorá patrí medzi základné fi lozofi cké 
otázky a ku ktorej sa vo väčšej či menšej miere vyjadril každý 
významnejší fi lozof pri formulácii svojich ontologických 
východísk. V 20. storočí to bol predovšetkým nemecký fi lozof 
Martin Heidegger, ktorého práca Bauen, Wohnen, Denken sa 
stala významným materiálom pre neustále interpretácie na poli 
architektúry a urbanizmu.
4 Myšlienky Michela Foucaulta, ktoré zverejnil vo svojej 
prednáške z roku 1967 nazvanej Des Espaces Autres (Priestory 
inakosti), v ktorej skúma vzťah medzi utópiou a heterotópiou. 
Utópia, pojem, ktorý do európskeho kultúrneho kontextu 
priniesol Thomas Moore vo svojej rovnomennej knihe z roku 
1516, je miesto či umiestnenie (emplacement) mimo reálneho 
miesta, respektíve na ne-miesto, zároveň však dokážu reálne 
pôsobiť na spoločenské vedomie a vytvárať nový referenčný 
rámec medzi mysleným (ireálnym) a reálnym. Foucault v každej 
dobe a v každej spoločnosti nachádza miesta, ktoré sú druhom 
reálne uskutočnených utópií: „Sú to miesta mimo všetkých 
z možných miest a zároveň ich možno jednoznačne lokalizovať. 
Keďže sú tieto miesta celkom odlišné od miest, ktoré odzrkadľujú 
a o ktorých vypovedajú, nazvem ich protikladne k utópiám – 
heterotópie.“
5 Tak ako mesto voľakedy symbolizovalo poriadok uprostred 
chaosu (divočiny), dnes nepredvídateľne (chaoticky) bujnie 
a spotrebúva čoraz väčší podiel substrátu, z ktorého žije. Tento 
substrát sa zároveň stáva (ťažko dosiahnuteľným) ideálom 
a predmetom túžby väčšiny obyvateľov mesta. Napĺňanie týchto 
túžob v podobe migrácie do víkendových sídiel na vidieku 
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NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

Architektúra a  dizajn nás tvaruje a  v tom horšom 
zmysle aj deformuje. Aby bol človek stredobodom 
architektúry, architektúra musí byť ponímaná vyso-
ko interdisciplinárne. Rešpektovať znalosti z  oblas-
ti spoločenských vied, ergonómie, neuroergonómie 
a medicíny všeobecne, je už v progresívnom dizajne 
samozrejmosťou. 

Stavajú sa obrovské obytné budovy a  mamutie 
administratívne komplexy so žiadnym pochopením, 
respektíve empatiou ku skutočným potrebám ich 
užívateľov. Máloktorí súčasní architekti a  investori 
sa zamýšľajú nad humánnou stránkou veci, investo-
ri chcú predovšetkým výhodne predať a nad ďaleko-
siahlymi dôsledkami sa už nezamýšľajú. Architekti 
sú v ich službách a musia rešpektovať ich požiadavky, 
majú však možnosť zmysluplne argumentovať a urči-
tým spôsobom byť „advokátmi“ budúcich užívateľov. 

Často sa stáva, že dizajnéri a architekti pri svojej 
tvorbe myslia viac na to, ako budova alebo výrobok 
budú vyzerať a čo povedia kolegovia z brandže na ich 
originalitu a inovatívnosť či trendovosť, a pritom za-
búdajú, ako sa v priestore budú jeho užívatelia cítiť, 
alebo v prípade produktového dizajnu, s akým poci-
tom budú ich výrobky používať. Aj samotní užíva-
telia/investori pri tvorbe svojho súkromného pro-
stredia často myslia na reprezentatívnosť svojho 
priestoru a to, čo povedia „tí druhí“, než na to, ako sa 
v ňom budú skutočne cítiť. 

Nesprávne návyky a stereotypy sú v našej kultú-
re hlboko vžité a ich odstránenie si vyžaduje spojené 
úsilie samotných užívateľov, odborníkov, ako aj spo-
luprácu mienkotvorných médií. 

Frustrácia z  hmotného prostredia, ktoré nás ob-
klopuje, vedie (najmä u mládeže) k hľadaniu úniku 
z  reality v  rôznych závislostiach a  prejaviť sa môže 
psychickými poruchami a na psychosomatickej úrov-
ni aj fyzickými ochoreniami. 

Základnou tézou našej fi lozofi e je, že prostredie/
mikroprostredie (bytový aj verejný interiér, v ktorom 
väčšinu nášho života prebývame) ovplyvňuje naše: 
• správanie
• pocit pohody (v rámci krátkodobého pobytu 

v interiéri) 
• fyzické a duševné zdravie (v rámci dlhodobého 

pobytu v interiéri)
Nejakú osobu a  jej potreby nemožno posudzovať 
mimo jej kontextu, preto chápať dizajn ako terapiu 
znamená „zanalyzovať“ užívateľa komplexne počnúc 
zdravotnými problémami cez sociálnu anamnézu 
(jeho rodinné a sociálne zázemie), jeho pracovné zá-
zemie a  zmyslové, racionálne a  emocionálne prefe-
rencie užívateľa. 

Súčasná populácia trpí predovšetkým civilizačný-
mi chorobami 21. storočia, ktoré sú spôsobené pre-
jedaním, stresom, fajčením, pitím alkoholu a nedos-
tatkom pohybu.

Ľudí trápi srdcovo-cievny systém, chronické cho-
roby pľúc, rakovina a metabolické ochorenia, ako je 
cukrovka. Všetky tieto problémy sa dajú zmierniť ale-
bo až úplne vylúčiť spolu s celkovým zdravým spôso-
bom života (čo sa týka životosprávy) aj znižovaním 
environmentálneho stresu, teda stresu spôsobe-
ného naším materiálnym prostredím. Stres možno 
zvládnuť okrem iného aj správnym životným štýlom 
(dostatok spánku, pravidelné stravovanie) a vyhýba-
ním sa stresujúcim podmienkam prostredia. Je dobré 
byť obklopení obľúbenými vecami a  mať vytvorené 
prostredie, ktoré na nás vplýva pozitívne. A práve to 
je parketa pre dizajnérov a architektov.

Defi nícia prostredia
Defi nícia rôznych úrovní prostredia podľa Lakomého 
(1976)1 je uvedená v tabuľke.

Ďalej by sme mohli tieto prostredia defi novať ako:
• mikroprostredie: nábytok, úžitkové predmety
• semiprostredie: byt, pracovisko, napríklad 

kancelária
• mezzoprostredie: obytný dom, verejná budova
• makroprostredie: dedina, mesto, krajina 
• globálne prostredie: svetadiely, svet
Vyhnúť sa anonymnému projektovaniu a zapájať bu-
dúcich účastníkov do procesu navrhovania nielen 
v privátnom sektore, ale aj vo verejnom, to je pred-
metom komunitného dizajnu. 

1. Komplexná diagnostika v rámci dizajnu 
ako terapie
V angličtine body conscious design (dizajn s prihliad-
nutím na ľudské telo), human centered design (dizajn 
orientovaný na človeka, inclusive design (komplexný/
univerzálny dizajn), universal design (univerzálny di-
zajn), všetky tieto hnutia/fi lozofi e majú spoločný zá-
klad a cieľ – vytvoriť prostredie a výrobky v ňom vhod-
né a  dostupné pre každého človeka. Je však možné 
vytvoriť riešenia vhodné pre všetkých? Do verejných 
priestorov je bezpodmienečne nevyhnutné vytvoriť 
empatické a tolerantné riešenie voči ľudom s akým-
koľvek trvalým či prechodným hendikepom. Ako je to 
však v súkromnej sfére, v najbližšom bezprostrednom 
prostredí? Je v ňom možné vytvoriť univerzálne rie-
šenia vhodné pre všetkých zainteresovaných? 

Z literárnej rešerše aj z vlastných výskumov jed-
noznačne vyplýva potreba poznania širších súvislos-
tí užívateľa a následnej individualizácie podmienok 

Prehodnocovanie stereotypov 
Tvorba mikroprostredia z perspektívy jeho užívateľa
Veronika Kotradyová
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prostredia. Individualizácia je zas úzko spojená s fl e-
xibilitou a  adaptabilitou. Na prvom mieste je však 
empatia a  tolerancia. Ani živočíchy nie je možné 
poznať bez znalosti ich prirodzeného prostredia, 
tak ani človeka nemožno posudzovať bez kontextu, 
a  teda aj jeho prirodzeného a  umelého prostredia, 
v ktorom žije. 

Individualizácia je spôsob, ako vyjsť človeku v ús-
trety a vytvoriť pre neho vhodné prostredie. 

Aj pri zostavovaní systému komplexného diagnos-
tikovania sme sa inšpirovali anamnézami zaužívaný-
mi pri fyzioterapeutickom diagnostikovaní a  prida-
li k  tomu položky pochádzajúce zo sociálnych vied 
a dopracovali sme sa k nasledujúcej štrukturalizácii. 

Komplexná diagnostika teda pozostáva z na-
sledujúcich zložiek:
• Telesný výzor
• Antropometria
• Zdravotné problémy

 – rodinná anamnéza
 – psychiatrická a psychosomatická anamnéza
 – pohybová anamnéza (ortopedická, športová 

a rehabilitačná)/aktívny verzus pasívny
 – fyziologické funkcie 
 – alergická/imunologická anamnéza a nosovo-

krčno-ušné ochorenia 
 – gynekologická anamnéza 
 – srdcovo-cievne choroby
 – abusus – nadmerné používanie látok užíva-

ných v rámci spoločenských zvyklostí (alkohol, 
cigarety)

 – neurologická anamnéza 
• Sociálna anamnéza 
• Pracovná anamnéza 
• Preferencie zmyslové, racionálne a emocionálne 

(pre oblasť tvorby a používania mikroprostredia)
 – prirodzené preferovanie určitého prostredia/

archetypálne charakteristiky 
 – emocionálny dizajn/vkusové, estetické 

preferencie
 – subjektívna potreba komfortu
 – subjektívna potreba súkromia/teritorialita, 

intimita
Ak pre niekoho navrhujeme individuálne prvky, je 
dobré mať ho imaginárne „pred očami“, tak je väč-
šia šanca, že mu navrhneme nábytok ozaj „na mieru“. 
Personalizácia dizajnu je spôsob, ako sa vo svojich 
návrhoch čo najbližšie priblížiť k budúcemu užívate-
ľovi, a  tak čo najlepšie vyhovieť jeho požiadavkám, 
pri zachovaní nášho umeleckého presvedčenia. 

2. Antropometria – ľudské telo v materiál-
nom prostredí
Predovšetkým najbližšie prostredie – mikroprostre-
die musí zodpovedať telesným rozmerom človeka, čo 
sa pri mnohých prvkoch nábytku nedodržiava, nové 
poznatky z oblasti antropometrie a ergonómie sa ešte 
nepresadili pri tvorbe nábytku a  interiérových prv-
kov. Od povojnového obdobia naša populácia výraz-
ne rástla, v súčasnosti sa však tento trend zastavuje. 
Mnohé normy zostavené v  šesťdesiatych až sedem-
desiatych rokoch 20. storočia sú však už prekonané. 

Telesné rozmery dnešnej populácie sú dôležité pre 
správne navrhovanie nábytku a ostatných interiéro-
vých prvkov. 

Posledné meranie v ČSSR bolo vykonané a spra-
cované vo Vestníku MZ SSR z roku 1987, ktorý udá-
va všetky priemerné telesné rozmery populácie. Od 
posledných podrobných antropometrických meraní 
československej populácie ubehlo vyše 23 rokov a od 
tvorby štandardov už približne 40 rokov. Odvtedy 
došlo k viditeľnej zmene v telesných rozmeroch sú-
časnej populácie, preto je zmysluplné prehodnotiť 
súčasne platné nábytkárske normy, ktoré by mali 
nadväzovať na nové antropometrické merania súčas-
nej populácie, uskutočnené na štatisticky čo najpo-
četnejšej vzorke respondentov. Keď si vezmeme len 
posledné meranie telesnej výšky 18-ročných, za po-
sledných 30 rokov sa priemerná výška u dievčat zvý-
šila približne o  3 cm – podľa posledného merania 
v roku 2001 to bolo 165,61 cm a u mužov približne 
o 4 cm (v roku 2001 to bolo 179,35 cm). Výrazná zme-
na výšky by už nemala nastať. 

Antropometrické pomôcky slúžia dizajnérom 
a  inžinierom pri navrhovaní akýchkoľvek výrobkov. 
Napríklad spoločnosť Open Ergnomics Ltd. ponúka 
software PeopleSize – antropometric software. Je 
v  ňom zaznamenaných 289 rôznych rozmerov častí 
ľudského tela, ktoré sa dajú získať jednoduchým klik-
nutím na schéme. 

V rokoch 2008 – 2010 sme riešili výskumný pro-
jekt APVV 0278-07 – Princípy tvorby bytového ná-
bytku v spolupráci Lignoprojektu, a. s., a Fakulty ar-
chitektúry STU.

V úvodnej fáze projektu sme porovnávali výsled-
ky našej skupiny 202 respondentov (z toho 121 žien 
a 88 mužov vo veku od 18 do 30 rokov) s údajmi vo 
Vestníku MZ 1987. V priemere vyšli naše údaje vyš-
šie – až o 5 cm, extrémny rozdiel – až 8 cm vznikol pri 
telesnej výške, ako aj pri hmotnosti žien (až 12 kg, čo 
je však spôsobené aj vekovou kategóriou našich res-
pondentov a vzorka respondentov pre vestník bola aj 
z vyšších vekových kategórií)2. 

A jedinec mikroprostredie
B malá sociálna skupina semiprostredie
C veľká sociálna skupina mezzoprostredie
D organizovaná spoločnosť makroprostredie
E ľudstvo globálne prostredie Defi nícia rôznych úrovní prostredia podľa Lakomého (1976)
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Samotný nábytok, najmä ten, ktorý prichádza do 
priameho a intenzívneho kontaktu s ľudským telom, 
ako je sedací alebo odpočinkový, a teda lôžkový ná-
bytok, by mal ponúkať možnosti meniť polohy tela, 
dať určitú slobodu pohybu, aby sa predchádzalo de-
formáciám tela, ktoré zas vedú aj k  deformovaným 
stavom mysle (napr. hrbenie sa pri sedavom zamest-
naní vedie k zníženiu celkovej vitality a sklonu k dep-
resiám) a  tiež sa vyhnúť ischémii (nedostatočnému 
prekrveniu). 

Ideálny stav je, keď je nábytok rozmerovo nastavi-
teľný alebo individuálne navrhnutý „na mieru“.

3. Zdravotné problémy našej populácie a ich 
refl exia pri tvorbe mikroprostredia
Starí Slovania mali podľa všetkého problémy naj-
mä s  tuberkulózou a  artritídou, dnešných obyvate-
ľov Slovenska trápia najčastejšie civilizačné choroby 
21. storočia. Účinným prostriedkom pre dizajnérov, 
najmä na empatiu s rôznymi zdravotnými ťažkosťa-
mi budúcich užívateľov, sú rôzne ergonomické simu-
látory. Uvedieme aspoň dva z nich, ktoré boli pre-
zentované na výstave Egonomics v Design Museum 
v Londýne v novembri 2009.

Na posilnenie empatie so starými ľuďmi slúži ob-
lek simulujúci „tretí vek“, zobrazený na obr. 1. Oblek 
bol vyvinutý pre spoločnosť Ford Motor aby sa pod-
porila empatia voči starším vodičom v prevažne mla-
dom dizajnérskom tíme. Obdobný simulačný oblek 
vyvinula fi rma BMW a používa ho aj fi rma BLUM3 pri 
vývoji svojich nábytkových kovaní. 

Existuje aj oblek na simuláciu osteoporózy, ktorý 
bol navrhnutý, aby pomohol ľuďom pochopiť a pria-
mo zažiť podmienky v osteoporóze, ktorou trpí len vo 
Veľkej Británii 9 miliónov ľudí a redukuje mobilitu 
kľúčových kĺbov. Pomocou obleku získajú predstavu 
o  tom, aké sú limitujúce podmienky ľudí trpiacich 
týmto ochorením pri interakcii s objektmi okolo nich 
a  tvrdé obmedzenia, ktorým čelia počas každoden-
ných aktivít. 

Keďže sedavý spôsob života spôsobuje mnohé 
zdravotné problémy, je tu namieste prehodnotiť pre-
dovšetkým samotné sedenie, ako aj celkovú koncep-
ciu priestorov, v ktorých sa dlhodobo zdržiavame.

Neuroergonomický prístup k tvorbe mikrop-
rostredia okrem iného prehodnocuje opodstatne-
nosť sedenia v pravom uhle (fi lozofi e Petra Opsvika4, 
Galen Cranzovej5 či Dr. Mandala6). Mohli by sme ich 
zhrnúť do základných téz:
– dať na výber v telesných pozíciách – hlavná myš-

lienka fi lozofi e Petra Opsvika: najlepšia poloha je 
tá ďalšia, preto by mal byť nábytok polohovateľný 
a priestor ponúkať možnosť zaujať všetky možné 
polohy,

– najzdravšie je sedenie ako v sedle obkročmo a se-
denie na ploche naklonenej dopredu – poloha po-
lostoja-polosedu – tzv. perching; 

– koncipovať sedenie tak, aby bola možnosť vykla-
dania nôh do rôznych pozícií.

Dá sa tak predchádzať nielen degeneratívnym 
ochoreniam pohybového aparátu, ale aj obezite 
a všetkých ochoreniam podmienenými environmen-
tálnym stresom. Ak už nie je možné zabezpečiť spo-
mínané podmienky a priestor ponúka len štandardné 
pravouhlé sedenie, je podstatné:
– mať správny sklon sedadla – základná chyba, kto-

rá sa opakuje pri mnohých stoličkách a kreslách, 
je príliš veľký uhol medzi operadlom a sedadlom 
(viac ako 95°), pričom nie je k dispozícii dostatoč-
ne vysoké operadlo a podnožka, ktoré sú úplnou 
nevyhnutnosťou na dosiahnutie úľavy, samostat-
ná opierka hlavy na odpočinkové (prípadne pa-
sívne) sedenie je potrebná na uvoľnenie krčnej 
chrbtice,

– čo najuniverzálnejšie tvarovanie sedákovej škru-
piny, bez určujúcich priehlbín, ktoré môžu byť 
diskriminujúce, 

– dostatočná neomínajúca chrbtová opierka – pod-
ľa možností s otvorom v driekovej oblasti, aby sa 
zadok dal viac zasunúť dozadu, ale v  oblasti lo-
patiek aby poskytoval dostatočnú rovnomernú 
oporu,

– pri škrupinovo tvarovaných operadlách s podrúč-
kami, čo najmenej zvažujúca časť operadla, ktorá 
už má podopierať lakte, aby sediaci nemal dojem, 
že mu padajú ruky a zároveň príliš vysoké podrúč-
ky obmedzujú v pohybe trupu a rúk. 

Pri univerzálnom sedení je najlepšie nepoužívať ope-
radlo, lebo ustavičné opieranie nám ochabuje chrb-
tové svaly, ktoré potom nevydržia bez opory. Môže to 
trvať aj dva až tri mesiace, kým máme šancu vytréno-
vať si tieto svaly tak, aby oporu nepotrebovali a my 
aby sme bez operadla nepociťovali skorú únavu. 

Najtvrdšia deformácia detí a  mladých ľudí na-
stáva v školách, kde sú nútení sedieť v pravom uhle 
dlhé hodiny, preto je nanajvýš nevyhnutné prehod-
notiť práve školský nábytok a  prostredie. V  habili-
tačnej práci bolo tejto problematike venované viac 
priestoru. 

4. Súvislosť s tvorbou interiéru/odporúčania 
na predchádzanie civilizačným chorobám
• dynamizovať interiér

Tu opäť poukazujeme na nevyhnutnosť pohybu 
na uchovanie funkčnosti pohybového ústrojenstva 
a na predchádzanie degeneratívnym ochoreniam po-
hybového aparátu, deformáciám tela a jeho držania.

Zaujímavý je aj fakt, že všetky živočíchy trpia os-
teoartrózou, okrem tých, ktoré žijú zavesené, z čoho 

1 ¦ Oblek na simuláciu tretieho veku (Third Age) bol vyvinutý 
pre spoločťnosť Ford Motors. Foto: autorka

2 ¦ Variabilita polôh na stoličke Capisco od Petra Opsvika 
(Opsvik, 2008)

3 ¦ Projekt Identity z Petržalky od fotografa Juraja Chlpíka 
(Gindlová, 2006)
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nám vyplýva, že čím viac polôh dokážeme počas dňa 
a noci zaujať, tým lepšie sú naše predpoklady vyhnúť 
sa tomuto ochoreniu. 
• individuálne posúdiť zdravotný stav a adek-

vátne k  nemu nadimenzovať nábytok a  ostatné 
interiérové prvky (najmä sedací a  odpočinkový 
nábytok). Hovoríme o  komforte ich používania. 
Keďže pri týchto ochoreniach bývajú bolestivé 
predovšetkým kĺby, veľmi vhodné je zaobstarať 
si sedací nábytok prispôsobený diagnóze, čo sa 
týka tvrdosti čalúnenia alebo sklonov medzi ope-
radlom, sedadlom a  pri odpočinkových kreslách 
a  ležadlách predovšetkým prítomnosť podnožky 
a opierky hlavy, 

• bezbariérovosť/prístupnosť interiéru a  ne-
diskriminovať ľudí trpiacimi fyzickými 
a mentálnymi hendikepmi a tiež ľudí s nad-
váhou obmedzujúcim dimenzovaním interié-
rových prvkov – univerzálny dizajn
Kľúčovou záležitosťou najmä pre užívateľov 

s postihom pohybového aparátu (platí to aj pre všet-
ky ostatné hendikepy) je bezbariérové sprístupnenie 
budov a ich interiéru.
• znížiť množstvo environmentálneho stresu 

všeobecne 
Znížiť až vylúčiť environmentálny stres je nevy-

hnutné najmä u jedincov s poruchami príjmu potra-
vy je, lebo práve oni si svoje frustrácie aj z prostredia, 
v ktorom žijú, kompenzujú práve abnormálnym príj-
mom potravy. 

5. Sociálna anamnéza (SA) 
Nikoho nemôžeme pochopiť, posudzovať a  pomôcť 
hľadať pre neho vhodné riešenie jeho mikroprostre-
dia bez poznania jeho sociálneho kontextu. Preto 
sme do komplexnej diagnostiky zaradili aj sociálnu 
anamnézu. 

Domov je miesto, kde môžeme zavrieť dvere za 
vonkajším svetom a správať sa prirodzene. 

Naše preferencie, čo sa týka prostredia a jeho ob-
jektov sa formujú od narodenia. Sme silne ovplyv-
není prostredím, v  ktorom sme vyrastali. Existuje 
teória, že podvedome uprednostňujeme prostredie, 
v  ktorom sme sa v  minulosti, respektíve v  detstve 
a mladosti cítili dobre. Keď hľadáme nehnuteľnosť, 
v ktorej by sme chceli dlhodobejšie žiť, podvedome 
sa riadime týmito spomienkami. Od ranného detstva 
prostredie stimuluje rozvoj našich zručností a  na 
úrovni mikroprostredia práve hračkami a prostredím 
v  detských izbách, predškolských a  školských zaria-
deniach, na ihriskách ovplyvňujeme hodnotový reb-
ríček detí a zmyslové preferencie. Čo sa týka prísluš-
nosti k určitej sociálnej skupine, vždy nám záleží na 
tom, čo si o nás okolie pomyslí. Antropológ Daniel 
Miller (2001)7 nazýva tých druhých, ktorých názor je 
pre nás mimoriadne dôležitý „the Jones“. Preto často 

zvažujeme, koho si do súkromného priestoru pustí-
me a čo mu ukážeme. Naše prostredie je totiž mies-
tom, kde prezentujeme svoje ego. 

6. Mikroprostredie ako „point of display“ ale-
bo predĺžené ego užívateľa
Osobné veci a interiérové doplnky/dekorácie sú pre-
zentáciou vkusu a celkovej osobnosti užívateľa. Príliš 
mnoho interiérových dekorácií a osobných predme-
tov môže v  užívateľoch spôsobiť únavu z  veľkého 
množstva externých stimulov (senzory stimuly) pre 
zmysly. Práve týmito interiérovými doplnkami majú 
užívatelia, ale aj profesionálni dekoratéri tendenciu 
priestor preplniť. 

V každom prípade však predmety tohto typu 
a  predovšetkým bytové textílie nielenže vylepšujú 
akustickú pohodu v interiéri, ale aj opticky a haptic-
ky priestor „zatepľujú“, respektíve zútulňujú. 

Obklopovanie sa drobnosťami, ktoré nám pripo-
mínajú pozitívne zážitky, napríklad dovolenkové ale-
bo cestovateľské zážitky (tým, že sú to veci menšieho 
rozmeru, stávajú sa častým suvenírom z ciest) alebo 
ide o darček od blízkej osoby, sú súčasťou nášho sú-
kromného života. Zodpovedá to refl ektívemu dizajnu.

Najmä pre „singlov“ sa byt stal priestorom na 
projekciu inštalovania samého seba, vlastné steny sa 
stali preukazom totožnosti. 

Vzťah k  veciam sa veľmi zreteľne vykryštalizu-
je napríklad pri rozchode páru. Keď sa vzťah kon-
čí rozchodom alebo rozvodom, všetky druhy emócií 
vyplávajú na povrch, čo sa týka majetku, nehnuteľ-
ností, lebo stav vzťahu sa okamžite zmaterializuje. 
Hnuteľné predmety a  predovšetkým nehnuteľnosti 
sa stávajú vecou mimoriadne osobnou a  predstava 
ich straty je pre väčšinu ľudí stratou časti svojho JA 
(ega). 

7. V umení
Dobrou sociologickou sondou bol projekt fotografa 
a kameramana Juraja Chlpíka. Pod názvom Identity 
z Petržalky. Fotografi e zachytávajú človeka a jeho sú-
kromný priestor. Dopĺňa ich už len údaj o tom, koľko 
rokov konkrétny človek v Petržalke prežil. Chlpík sa 
prostredníctvom snímok sústreďuje na človeka, ktorý 
žije v panelovej zástavbe. Na Petržalke ho zaujíma so-
ciálna pestrosť spoločnosti, ktorá sa vyvíja. To, ako sa 
tu vytvára identita obyvateľov. „Váš byt, dom – každá 
jedna miestnosť je priestorom vašej pamäti a súčas-
ne intímnym prostredím osobnej histórie, je preto 
veľmi podstatné, aké tieto priestory sú a čo sa v nich 
nachádza; svetlo, atmosféra a vôňa miesta, chuť spo-
mienok v nás zostávajú dlho a určujú náš životný po-
cit,“ hovorí Juraj Chlpík. 

Identita/stotožnenie sa s  miestom, kde žijeme 
a jeho akceptovanie je takisto predmetom skúmania 

environmentálnej psychológie, ktorou sa zaoberáme 
aj v 5. kapitole. 

8. Zmeny v životnom štýle – kultúrne a spolo-
čenské vplyvy 
Podľa nemeckého sociológa Petra Wippermana 
(2005) silným trendom súčasnosti je preferovanie 
života ako single a tiež s  tým súvisiaca silná mobi-
lita odborníkov/špecialistov. Týmto ľuďom sa v mo-
dernej sociológii hovorí „nomádi“. Flexibilná komu-
nita výberu (z angl. community of choice) nahrádza 
záväzné vzťahy ako rodina alebo partnerstvo. Ľudia 
síce snívajú o intaktnom vzťahu, ale viazne to na pri-
pravenosti prijať osobné obmedzenia. Je oproti tomu 
nielen náhrada rodiny (rodinné placebo), ale zároveň 
aj sieť, ktorú môže človek zakaždým obnovovať – ak-
tualizovať. Aby sme boli presní, nejde len o pobave-
nie pozvaných hostí, ale aj o spätnú väzbu: ukáž mi, 
ako bývaš – a ja ti poviem, či by som ťa mohol mať 
rád. Stredobodom všetkého snaženia je túžba po lás-
ke alebo prinajmenšom po sociálnom teple. Kuchyňa 
sa vracia do centra pozornosti, spoločné činnosti 
v blízkosti „pece“ oslavujú svoj návrat.

Tento spôsob života si vyžaduje mimoriadnu fl e-
xibilitu a najmä skladnosť a trvanlivosť nábytkových 
prvkov tak, aby boli schopné niekoľkonásobného ro-
zobratia, transportu a znovuzloženia. Navyše nábyt-
kové zostavy musia byť dostatočne variabilné, aby 
vyhoveli vždy novému prostrediu. V západných kra-
jinách veľmi obľúbené loftové typy bývania umožňu-
jú systém vloženia bytovej jednotky do akéhokoľvek 
priestoru, ktorý nebol pôvodne navrhovaný ako by-
tový. Takéto riešenia si vyžadujú netradičný prístup 
v  každej oblasti bývania – od varenia, spania atď. 
Práve na tento účel sú mimoriadne vhodné modulo-
vé kuchyne, ktoré pozostávajú zo samostatných jed-
notiek (modulov) a možno ich voľne variovať. Stačí 
vyriešiť pripojenie jednotky na umývanie riadu na 
vodoinštaláciu a  varnú jednotku zas na plyn alebo 
elektroinštaláciu. Tieto už tým činom úplne variabil-
né nie sú. Ďalším silným trendom je postavenie vare-
nia a gurmánstva na piedestál. Varenie a degustova-
nie sa tak stáva spoločenskou záležitosťou. S týmto 
cieľom sa usporadúvajú stretnutia s priateľmi – tzv. 
event cooking. Adekvátna tomu musí byť aj kuchyňa, 
ktorá podľa možností umožňuje pracovať simultán-
ne viacerým kuchárom.

Je všeobecne známym faktom, že ako klesá pô-
rodnosť v ekonomicky vyspelých krajinách, tak stúpa 
počet psov, mačiek a  iných domácich zvierat. Je to 
jednoduchší spôsob, ako dostať rýchlu citovú spät-
nú väzbu, než mať funkčné medziľudské vzťahy. Chov 
zvierat dosť ovplyvňuje aj tvorbu bytového interiéru. 
Okrem špeciálneho „nábytku“ a  iných interiérových 
prvkov priamo pre zvieratá, ide najmä o ich ležoviská 
a  miesta na hranie, je potrebné brať na zvieratá aj 
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ohľad pri výbere materiálov a povrchov nábytku pre 
ľudí, predovšetkým, aby vydržali spolužitie so zvie-
ratami. Tento jav môžeme nazvať ako pet-fenomén. 
 
9. Pracovná anamnéza
Tak ako potrebujeme poznať sociálne zázemie člove-
ka, tak je aj jeho práca mnohoznačná pre poznanie 
jeho kontextu. Podľa Gutha a kol. (1995) jedna treti-
na života, ktorú väčšina ľudí prežije v práci, modifi -
kuje psychosociálne postoje pacienta, ako aj fyzické 
danosti a pohybové stereotypy. V nedávnej minulosti 
bol únik do choroby chápaný ako akýsi návyk, ktorý 
u niektorých ľudí pretrval zo školských rokov, keď sa 
k  lekárovi unikalo „v strachu pred písomkou“. Dnes 
je dôsledkom pracovných problémov, stresov, pocitu 
ohrozenia, strachu pred zodpovednosťou, pred reál-
nou skutočnosťou. 

Naše zamestnanie a prostredie, v ktorom ho vyko-
návame, jednoznačne ovplyvňuje náš psychický aj fy-
zický stav. Veľkú rolu hrá aj to, či nás práca baví, ako 
aj to, či máme dobrý pracovný kolektív, lebo v takom 
prípade sme menej vystavení environmentálnemu 
stresu práve vnútorným zápalom a  lepšou koncen-
tráciou na prácu. 
a) Práca doma
Práve vďaka digitalizácii a telekomunikácii doby sil-
nie trend trvalej práce doma. Kariéra je pre mnoho 
ľudí dôležitá a  sú pre ňu ochotní veľa obetovať zo 
svojho súkromného života. Ideálny stav je, keď si do-
mov nenosíme prácu vôbec, keď práca ostáva na pra-
covisku, zatvárame za ňou dvere s odchodom z prá-
ce a doma by už mal byť len rodinný a spoločenský 
život, oddych a koníčky. Zo psychologického hľadis-
ka je rozhodne lepšie pracovňu separovať, priznanou 
optickou bariérou, akou sú dvere alebo aspoň delia-
cou stenou v podobe regálu či nízkej stienky. Ak je 
pracovný kút úplnou súčasťou miestnosti, ktorá je 
určená na iný účel, môže to mať negatívny vplyv na 
samotného pracujúceho, lebo je vyrušovaný a on ta-
kisto vyrušuje ostatných a takto vlastne pracuje ne-
ustále. Neexistuje tak žiadna ani pomyslená hranica 
medzi prácou a relaxom. To platí predovšetkým pre 
ľudí v  slobodných povolaniach, ktorí pracujú doma 
aj počas pracovného času a „medzi ľudí“ chodia len 
na pracovné stretnutia. Táto skupina má najväčšiu 
šancu trpieť workholizmom. Pri práci doma (a najmä 
v spálni) je tu dilema, že sme v prostredí, ktoré v nás 
podvedome evokuje relax, ale sme nútení pracovať, 
dodržiavať termíny atď., to je riziko home offi cov, je 
to konfl ikt vedomia a podvedomia. 

Najmä pre home offi ce sú vhodné prírodné ma-
teriály, aj čo sa týka nosnej konštrukcie, práve mož-
no preto, že v bežných kanceláriách sa vyskytuje mi-
nimálne. V  súčasnosti, keď je práca za počítačom 
(počítačové hry alebo internet) aj zdrojom zábavy 
vo voľnom čase, nie je vlastne miesto pre počítač 

pracoviskom v  tom pravom zmysle slova. Vtedy by 
malo byť svojím dizajnom skôr protipólom náš-
ho denného pracoviska a  hoci je učené takisto „na 
prácu“, malo by mať rozhodne ľudskejšiu mierku aj 
v materiálovom, aj v dizajnovom riešení. 

Určite si v  takom prostredí môžeme dovoliť od-
vážnejšie a originálnejšie vybavenie pracovne, aj čo 
sa týka farieb a  materiálového vyhotovenia vráta-
ne väčších možností použitia fi lozofi e dynamického 
sedu a mať možnosť meniť polohu trupu aj nôh a ta-
kisto mať možnosť pracovať postojačky či poležiačky. 
V tomto prostredí sa nemusí škrobene reprezentovať. 

Na obrázku je zobrazený koncept pracoviska podľa 
profesorky Galen Cranzovej6. Ide o zariadenie pracov-
ného interiéru (architektonického ateliéru) s  mož-
nosťou meniť viaceré telesné polohy. Od sedenia na 
podlahe, „perching“ až po relax v horizontálnej po-
lohe. Chce to aj riadnu dávku odvahy, prekonať vži-
té stereotypy, ktoré nám kážu, že sa má sedieť pekne 
spôsobne za stolom. 

Prirodzene, že každý privíta možnosť vyložiť si 
nohy na nosnú konštrukciu stola, prípadne na časť, 
ktorá je na to špeciálne určená, ako je to napríklad 
pri stole Centro od Petra Opsvika5, ktoré vyrábala fi r-
ma Stokke. Na nosnú konštrukciu možno natiahnuť 
gumené popruhy, na ktoré sa dajú pohodlne vyložiť 
nohy, a  tak s  nimi počas sedenia dokonca aj cvičiť. 
Ako príklad kancelárie „založenej na podlahe“ môže-
me spomenúť kanceláriu profesorky Barbary Tietze 
v Berlíne6.
b) Práca na verejnom pracovisku 
Základné koncepcie pracovísk by sme mohli rozde-
liť na:

 – individuálne pracoviská
 – skupinové pracoviská
 – otvorené kancelárske krajiny
 – ateliéry

Z pohľadu humanizácie sú najdiskutovanejšie otvo-
rené kancelárske krajiny. Namieste sú tam, kde je po-
trebný tok informácií priamo medzi zamestnancami 
a ich priama komunikácia je nevyhnutná na vykoná-
vanie ich práce. 

Nevýhodou je, že sa navzájom rušia pri telefoná-
toch, pri rokovaniach a podobne. Podľa slov zamest-
nancov, ktorí pracujú na takomto type pracoviska, je 
to sila zvyku, ako sa dá naučiť „odstrihnúť“ od hluku 
a ruchu naokolo a sústrediť sa aj na náročnú prácu 
vyžadujúcu absolútnu koncentráciu. Je len otázne, za 
akú cenu v psychosomatickej úrovni.

Z opačnej strany výhodou je aj to, že nadriadení 
takto majú o svojich pracovníkoch najlepší prehľad – 
je to otázka kontroly nad zamestnancami. 

Pri veľkoplošne riešených kanceláriách je však 
pre pracovníkov podstatné, aby mali vymedzené svo-
je „teritórium“, to znamená, aby boli oddelení as-
poň opticky, clonou, paravánom, prípadne úložným 

4 ¦ Projekčný ateliér poskytujúci možnosť zaujať pri práci viac 
telesných polôh (Cranz, 2000)
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systémom, ktorý hoci neúplne, ale symbolicky vyme-
dzuje teritórium pracovníka. Takisto je dôležité, aby 
pracovník mal možnosť umiestniť svoje osobné veci, 
ktoré mu napomáhajú k pocitu pohody.

Sústredená, analytická práca si skôr vyžaduje od-
delený pracovný priestor, kde je pracovník rušený mi-
nimálne. Ideálne je riešenie, keď pracovisko umožňu-
je byť v priamom kontakte s pracovníkmi pri tímovej 
práci/práci na projektoch a v prípade, že sa potrebu-
je pracovník sústrediť a nebyť rušený, je na to upra-
vená nejaká časť pracoviska. Napríklad v sídle BMW 
v Lipsku (budova je od Zahy Hadid) sú kancelárie rie-
šené ako jeden veľký, dokonca kaskádovite poňatý 
priestor, kde vedúci zamestnanci nemajú oddelené 
priestory, sú súčasťou tímu, čo má podľa ich psycho-
lógov dobrý vplyv na vzťahy na pracovisku a efekti-
vitu práce.

Na rokovania a na individuálnu sústredenú prácu 
existujú oddelené kóje, s dobrou zvukovou izoláciou, 
kde sa pracovníci v prípade potreby môžu „uchýliť“, 
keď potrebujú byť nerušení. 

Aj kreatívci môžu pracovať na vývoji nových ideí 
individuálne alebo v  skupine (kolektíve), môžu tak 
fungovať aj na princípe toku kreatívnej energie. 
Takto fungujú aj reklamné, dizajnérske a  architek-
tonické ateliéry a  väčšinou si to všetci zúčastnení 
pochvaľujú.

Dobre známou je aj fi lozofi a spoločnosti Google, 
ktorá vytvára svojim zamestnancom unikátne pro-
stredie vo svojich sídlach po svete tak, aby do práce 
chodili radi. Majú dovolené kombinovať prácu s rela-
xom a na to majú k dispozícii hojdacie siete či stolný 
futbal. 

Neoddeliteľnou súčasťou súčasných administra-
tívnych priestorov je aj konferenčný mobiliár. 

10. Preferencie zmyslové, racionálne a emo-
cionálne (pre oblasť tvorby a používania 
mikroprostredia)
Podľa kanadského environmentálneho psychológa 
Roberta Gilforda (1997)11, ak hovoríme o zmyslovom 
vnímaní, treba si uvedomiť dve veci: po prvé, v pro-
stredí existujú faktory vplývajúce na naše zmysly, 
ktoré možno objektívne merať – hluk, teplota, vlh-
kosť, rýchlosť prúdenia vzduchu a podobne. Na dru-
hej strane je tu faktor subjektívneho prežívania. Ale 
to, ako vnímame prostredie, závisí od mnohých indi-
viduálnych faktorov, kde hrajú úlohu také parametre 
ako vek, pohlavie, aktuálny fyzický/psychický stav, ži-
votný štýl, spätosť s daným miestom, kultúrne a so-
ciálne pozadie jednotlivca. Celkový dojem z  miesta 
je teda subjektívnou, vnútornou projekciou objektív-
nych aj subjektívnych faktorov utvárajúcich prostre-
die do vedomia jednotlivca. Vychádza však z  kolek-
tívnej skúsenosti a nemôže sa stať nikde inde. Patrí 
k určitému miestu. 

5 ¦ Stôl Centro, dizajn: Peter Opsvik, pre Stokke
(Opsvik, 2008)

Dizajn môže vnášať fi lozofi u, stratégiu a  môže 
byť prostriedkom na učenie a  môže byť prevenci-
ou proti civilizačným chorobám alebo ich terapiou. 
Z  prostredia sa učíme, vychováva nás, budujeme si 
k nemu vzťah, motivuje nás alebo demotivuje a tiež 
si z  neho budujeme stereotypy, a  to už od narode-
nia. Určité stereotypy máme vrodené, určité zas od-
pozorované a  naučené práve z  fyzického (neživého) 
prostredia a správania sa živých stvorení v ňom, pre-
tože človek má zo všetkých živočíchov najsilnejšiu 
schopnosť sa učiť. 

Viacero výskumov svetovo uznávaných odbor-
níkov sa zhoduje na tom, že sú určité preferen-
cie v  priestore, ktoré máme vrodené, ale vieme ich 
prostredníctvom našej kultúry a  racionálneho mys-
lenia prekonať. Podľa Tolju (2000) vedomie a vnú-
torné pocity / podvedomie sú v našej kultúre často 
v rozpore12. 

Zo štúdia evolučnej psychológie, vychádzajúc 
z predpokladu, že človek žije v budovách len 10 000 
rokov a 6 miliónov rokov žil vo voľnej prírode, pričom 
nervový systém ostal 

viac-menej ten istý a na základe vlastného výsku-
mu defi noval Grant Hildenbrandt (1999)13 päť ar-
chetypálnych charakteristík, ktoré vysvetľujú, prečo 
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homo sapiens uprednostňoval určité miesta a, na-
opak, niektorým sa vyhýbal. Aby sme prežili, potre-
bovali prvé ľudské bytosti potravu, vodu a ochranu, 
a  ich potomkovia pravdepodobne zdedili potrebu/
vkus podporného prostredia. Päť archetypálnych 
charakteristík prostredia sú výhľad, úkryt, lákadlo, 
nebezpečenstvo a komplexný poriadok.

Výhľad a  úkryt, ale aj lákadlo a  nebezpečenstvo 
priamo súvisia so subjektívnou potrebou súkromia – 
intimity a od toho odvodenej teritoriality v priestore, 
ktoré sú nevyhnutné pre dostanie nervového systému 
do stavu pokoja alebo v prípade potreby vyburcovať 
ku aktivite /koncentrácii. Súvisí s možnosťou vidieť 
a nebyť videný, keď chceme pozorovať a pritom mať 
pokoj (kontakt s exteriérom) alebo vidieť a byť videný, 
keď chceme socializovať alebo nevidieť a byť videný, 
čo je asi najmenej pokojná možnosť, čo je ako pre-
chádzať zo svetla do tmy a vzbudzuje to v nás pocit 
hroziaceho nebezpečenstva. Darmo vieme racionálne 
zdôvodniť, že nám nič nehrozí, náš nervový systém to 
nevie a dostáva sa do stresu. Keď ho takto zaťažujeme 
trvale, spôsobuje to negatívny stres, ktorý sa potom 
môže odzrkadliť na našom zdravotnom stave.

Lákadlo/atrakcia nás však nabáda na prieskum 
a objavovanie nového. Tajomstvo v sebe zahŕňa nie-
len prítomnosť novej informácie, ale jej prísľub, pri-
čom skúmanie tajomstiev má evolučný osoh. 

Čo sa týka komplexného poriadku, kde nám vyho-
vuje usporiadanie, v ktorom je systém a ľahká orien-
tácia, pričom objekty v ňom poskytujú aj drobné zau-
jímavé detaily.

Toto vieme jednoznačne ovplyvniť dispozíciou 
priestoru a  vzhľadom priestorových prvkov, predo-
všetkým fyzickými bariérami (steny a v nich umiest-
nené dvere a  okná, a  potom bariéry vytvorené ob-
jektmi v priestore a napokon imaginárne/pomyselné 
bariéry v podobe osobnej priestorovej bubliny.

Podľa Donalda Normana (2004)14, amerického 
odborníka na kognitívnu aplikovanú psychológiu, 
existujú tri úrovne vnímania dizajnu: inštinktív-
ny/pudový (z angl. visceral), behaviorálny/úžitkový 
(z ang. behavioral) a  refl ektívny (z angl. refl ective). 
A  podľa týchto úrovní pomenúva aj druhy dizajnu. 
Túto teóriu vypracoval na základe štúdií evolučnej 

a  kognitívnej psychológie, pričom vychádza z  toho, 
že intuitívne sa nám páčia veci pripomínajúce nám 
prežitie v prírodnom prostredí (pudový dizajn), pri-
čom iná úroveň je úžitková, kde vnímame fungovanie 
predmetu alebo prevádzku priestoru a najvyššia úro-
veň, najtypickejšia pre druh homo sapiens, je úroveň 
refl ektívna, ktorá má najviac do činenia práve s moz-
govou kôrou a ľavou hemisférou mozgu. Tu nás naj-
viac oslovuje príbeh, fi lozofi a výrobku (prostredia). 

„Spolužitie“ s výrobkami by malo byť jedno-
duché a zmyslovo podnetné
Výrobky by mali mať jednoducho pochopiteľnú fun-
kciu a  zaobchádzanie s nimi by malo byť zjavné na 
prvý pohľad, aby sa tak pri ich používaní predišlo sé-
rii frustrácií. A v neposlednom rade musíme pri na-
vrhovaní myslieť aj na ostatné zmysly. Hoci väčšinu 
informácií z okolitého sveta vnímame očami, zapoje-
nie aj ostatných zmyslov pri vnímaní prostredia pri-
náša do života inú kvalitu. Priestor vnímame aj ru-
kami a celým telom, vnímame aj jeho zvuky a vône, 
a to je fakt, ktorý sa pri tvorbe prostredia často pod-
ceňuje. Len pri jednoduchom dotýkaní sa povrchu 
objektov v priestore sa nám do povedomia dostáva 
množstvo podnetov, ktoré nás ovplyvňujú podľa od-
kazu (pozitívne alebo negatívne), ktorý v sebe majú.

11. Priestor navrhovaný s ohľadom na človeka 
by mal: 
• byť prehľadný, lebo dezorientovaný znamená 

psychotický. Samozrejme, pokiaľ nejde o verejné 
priestory, kde je dezorientácia plánovaná a má ne-
jaký zámer ako pri usporiadaní regálov v  super-
marketoch, pri výstavných expozíciách a podobne. 
Dlhodobejšie zdržiavanie sa v  takomto priestore 
však prináša spomínaný psychotický stav 

• ponúkať dostatočne vzdušné a  pohyb podporu-
júce riešenie, lebo veľkosť priestoru subjektívne 
hodnotíme podľa toho, aké činnosti v ňom môže-
me vykonávať a na aké materiálne prekážky v ňom 
pri bežných činnostiach narážame

• svojou samotnou koncepciou ponúkať možnos-
ti variovať telesné polohy počas práce aj počas 
odpočinku

6 ¦ Výhľad & úkryt (Hildenbrandt, 1999)

7 ¦ Haptické vlastnosti povrchu sa nám ukladajú do 
podvedomia ovplyvnia celkový dojem a atmosféru, ktorú si 
z pobytu v prostredí odnášame
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• mať koncepčne navrhnuté dostatočné množstvo 
úložných priestorov tak, aby sa predchádzalo ne-
kontrolovateľnému hromadeniu vecí a tým aj ku-
mulácii externých zmyslových podnetov. Čo sa 
týka množstva viditeľných osobných vecí a deko-
rácií, mala by byť v miestnosti nastolená rovno-
váha, žiaden extrém nie je dobrý – ani príliš málo, 
ani príliš veľa stimulov

• riešenie priestoru by malo podporovať možnosť 
rozdelenia teritórií, ktoré sú kontrolovateľné tým 
užívateľom, ktorému je teritórium určené. Mať 
kontrolu nad územím (teritórium), to je prvý 
predpoklad, aby sme sa niekde cítili bezpečne. 
Ženy skôr preferujú chránený priestor, muži zasa 
skôr otvorené priestory. Toto platí pri všetkým 
miestnostiach – v  obytných priestoroch, naprík-
lad pri sedení v obývačke je tiež nepríjemné, keď 
sa potrebujeme vytočiť celým trupom, aby sme vi-
deli, kto prichádza a platí to predovšetkým v spál-
ni, ktorá by mala byť naším bezpečným „brlohom“

• ponúknuť tolerantné riešenie pre všetky typy 
osobností a  pri koncipovaní obytného priestoru 
zohľadniť rozdielnosti v temperamente/typológii 
osobností a v priestore ponúknuť na výber z rie-
šení vhodných pre obidve kategórie – pre intro-
verta aj pre extroverta, lebo pravdepodobnosť, že 
sa v  jednej domácnosti stretnú zástupcovia obi-
dvoch skupín je viac než istá. 

Téma bola súčasťou výskumu v súvislosti s habilitač-
nou prácou autorky.

8 Dvojice fotografi í 1 x 1 m 36 ľudí a ich bývania (vždy spárovaný 
portrét osoby a jeho izba) boli vystavené v lete roku 2006 
na Novom moste. Výstava sa tešila vysokému záujmu médií 
a jedným z článkov publikovaných k tejto téme je GINDLOVÁ, 
Barbara.: Identity z Petržalky (Juraj Chlpík). Designum 5 – 
6/2007.
9 Nemecký sociológ Peter Wipperman vedie výskumný ústav 
zaoberajúci sa trendmi v životnom štýle Trendbüro v Hamburgu. 
Citácia pochádza z jeho článku Opzionizmus na ich webovej 
stránke, www.trendbuero.de, 2004.
10 Dôležitosť posudzovania celkového stavu pacienta, hľadanie 
súvislostí s jeho životným štýlom a pracovnou anamnézou je 
odporúčaným postupom pri fyzioterapeutickom vyšetrení. Bližšie 
pozri GUTH, Anton. a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre 
fyzioterapeutov. Bratislava, LIECREH 1995. 
11 Kanadský psychológ Robert Gilford pôsobí v oblasti 
environmentálnej psychológie Robert Gilford. Viac v GILFORD, 
Robert: Environmental Pschology. Allyn and Bacon 1997. 
12 Jader Tolja, taliansky lekár, osobnosť psychosomatickej 
medicíny, neuroergonóm, psychoterapeut a jeden zo zakladateľov 
fi lozofi e aj asociácie pre dizajn s prihliadnutím na telo 
(Association for Body Conscious Design), ktorý sa dlhodobo 
špecializuje na výskum vzťahu ľudského tela a priestoru vychádza 
z pozorovania, že náš nervový systém spolu s „reptilian brain“ 
je často v rozpore s našou mozgovou kôrou, kde zas sídli to, čo 
je ovplyvniteľné kultúrou. Tiež vyvinul teóriu o tom, že telo je 
inteligentný samoriadiaci ekosystém. Bližšie pozri TOLJA, Jader – 
SPECIANI, Francesca.: Pensare con corpo (Bodythinking). Milano, 
Zelig 2000, 2003. 
13 Grant Hildenbandt - americký architekt a pedagóg pôsobiaci 
v Seattli sa dlhodobo zaoberá správaním sa ľudí v priestore 
a v tejto oblasti urobil viacero výskumov spolu so študentmi 
architektúry. Bližšie pozri HILDENBANDT, Grant: Origins of Ar-
chitectural Pleasure. Univeristy of California Press 1999, p. 174. 
14 Donald Norman je americký odborník na kognitívnu aplikovanú 
psychológiu. Viac v NORMAN, Donald. A.: Emotional Design. 
Basic books New York 2004. 

8 ¦ Voľne umiestnené skladacie stoličky na nábreží 
v Alicante, ukážka zhlukov v závislosti od slnka a tieňa
Foto: autorka

1 Defi nícia prostredia sociológa Zdeňka Lakomého je 
uvedená v publikácii SCHMEIDLER, Karel. A KOL.: Sociologie 
v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno 1997, bližšie 
sme túto defi níciu rozvinuli v článku Kotradyova, Veronika: 
Prehodnocovanie stereotypov pri tvorbe prostredia/Môže byť 
dizajn terapiou? In: Zborník zo seminára Interdisciplinárny 
prístup ku dizajnérskej a architektonickej tvorbe, december 2010, 
FA STUBA.
2 Projekt zahŕňal hĺbkovú rešerš problematiky prehodnocovania 
štandardov a stereotypov tvorby interiéru a jeho súčasťou bol aj 
terénny výskum, ktorý mapoval aktuálne problémy a inovatívne 
riešenia predovšetkým v zahraničí v reálnom prostredí a tiež 
testy komfortu pri sedení, práci, odpočinku a spánku, kde sa 
na vybranej vzorke respondentov overujú súčasné štandardy 
a navrhujú nové, respektíve modifi kované riešenia. Bližšie pozri 
Kolektív autorov: správy z výskumu APVV 0278-07 – Princípy 
tvorby bytového nábytku, etapy E01-E05, 2008 – 2010. 
3 www.blum.at
4 Peter Opsvik je nórsky dizajnér, ktorý od sedemdesiatych rokov 
dlhodobo experimentoval s tvorbou alternatívneho sedacieho 
nábytku, v roku 1979 prišla na trh jeho prvá kľakačka Balance, 
ktorú vyrobila fi rma Stokke. Bližiš pozri OPSVIK, Peter: Sitzen- 
anders betrachtet. Oslo, Gaidaros Forlag 2008, s. 206. 
5 Galen Cranz je americká sociologička zaoberajúca sa 
prehodnocovaním sedenia a celkovej tvorby prostredia a je 
jednou zo zakladateľov fi lozofi e/hnutia body Conscious Design, 
pôsobí na UC Berkeley. Bližšie pozri CRANZ, Galen: The Chair, 
rethinking culture, body and design. New York, Norton paperback 
2000, p. 187, 288. 
6 A.C. Madal je dánsky ortopéd/ergonóm, ktorý od šesťdesiatych 
rokov experimentoval s alternatívnym školským/pracovným 
nábytkom, ktorý je aj v súčasnosti v Dánsku rozšírený, 
charakteristické sú dopredu naklonené sedacie plochy. Bližšie 
pozri MANDAL, A.C: Seated man (Homo Sedens), Applied 
Ergonomics, Oxford press 1981.
7 Britský antropológ Daniel Miller sa dlhodobo zaoberá materiál-
nou kultúrou. Jej odzrkadlenie sa v tvorbe bývania je publikované 
v MILLER, Daniel a kol.: Home Possession, Material Culture 
behind Closed Doors. Berg, Oxford, New York 2001, p. 234.
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Priestor. Jazyk. Text. Znak. Architektúra je myslenie 
v priestore. Najpríznačnejším znakom architektúry je 
priestor; s ním nevyhnutne spojený čas, pohyb, ob-
raz. O plynutí – trvaní – o zastavenom čase, o usta-
vičnom pohybe, o  priestore v  pohybe. Priestory sú 
statické alebo sa nám len zdajú statické? Prebieha 
v  nich život, prechádzajú, žijú v  nich ľudia alebo 
sú len existenciami v  priestore potvrdzujúce jeho 
vlastnú existenciu? Táto otázka bola nastolená dáv-
no pred nami, hry s priestorom a  časom nachádza-
me v dielach nielen architektov, ale vôbec v umení 
a  s  ním súvisiacou estetikou, fi lozofi ou vôbec. Aby 
tieto „polia“ mohli spolu komunikovať, musí existo-
vať pole, na ktorom sa stretnú v rovnocennom dialó-
gu. „Reč“ je o jazyku, reči, texte; z tohto dôvodu bol 
a  stále je logickým krokom na pomenúvanie prob-
lémov znakov a  ich skladania, štúdium lingvistiky 
a čiastočne rétoriky.  

Eisenman, fi lozof, píšuci architekt, ktorý vyšiel 
z „krabicovej“ architektúry, aby stretol Derridu, a vrá-
til sa cez „krabice“ späť k architektúre „to push it for-
ward“. Predstavil „diagramatickú architektúru“, kto-
rá posúva architektonický diskurz o priestore ďalej. 

FOLD alebo záhyb. Oslobodzuje sa od stále pre-
trvávajúcej doktríny Le Corbusierovho priestoru voľ-
ného plánu, Miesových horizontál, očarený barokom 
(Deleuze: Fold, Leibnitz and the Baroque) rešpektu-
júc ich, hovorí o povrchu, záhybe, o poché.  

Eisenstein; inžinier, režisér, a  jeho montáž1 at-
rakcií. Dostal sa k nej cez japonské divadlo kabuki, 
a pritom Japonci netušili, že už „montážujú“. 

Film zobrazuje realitu, priestor, sen, je to dnes už 
24 obrazov/s, cez rozličnú optiku kamery, strihača…, 
a predovšetkým je tu pre nás, cez optiku (oko), vizu-
alitu cez našu percepciu na ďalšie vnímanie. 

Film je podobne ako architektúra text, čítame ho, 
ale – nehovoríme ním. Christian Metz v ňom nachá-
dza základné tézy Freudovej psychoanalýzy, Deleuze 
objavuje priestor cez obraz – pohyb, obraz – čas; je 
to médium, ktoré rovnako ako Terragniho architektú-
ra pre fašistov má ovplyvňovať, toto rovnako vyplýva 
už zo samotnej inštitúcie fi lmu (Deleuze)/Inštitúciou 
architektúry bude potom „shelter alebo habitat“?

Filmový priestor pracuje s  reálnym, dnes už aj 
umelo vytvoreným priestorom, ale otázka je, ako 
k nám fi lm hovorí, skracuje čas do 120 minút večer-
ného fi lmu, ako nám sprostredkúva význam, akým 
spôsobom pretvára význam, upozorňuje, vedie, kom-
promituje, klame. 

Cez MONTÁŽ1; ako premyslený systém skladania 
fi lmových znakov do viet, do textu.

Smerujem k možnosti návrhu stratégie (fi lmové-
ho) priestoru. Film „realitu“ zobrazuje, vyvoláva po-
city, ktoré si uchovávame, nesieme so sebou ďalej. 
Ako má na nás pôsobiť priestor; má nás rozplakať, 
potešiť, zabaviť…? Ak to dokáže fi lm, mohla by aj 
architektúra. To je cieľ. Verejné priestory by nemu-
seli byť len nevyhnutným „what remains in between 
the buildings“.

 Film zobrazuje priestory v rozličnom čase, z roz-
ličných miest, hrá sa s nimi, aby vytvoril celkovú ideu, 
ktorú nám odkazuje autor a to všetko cez montáž. 

Eisenmanove verejné priestory ako návod, ako kó-
dovať významy do „domov“.

Eisensteinova montáž ako metóda spájania 
významov. 

Cesta vedie cez jazyk, text, cez písmo sa pokúsiť 
extrahovať fi lmovosť fi lmu a  nájsť ju vo verejnom 
priestore, zaručiť tak dojem, vyvolať pocit, pôsobiť.

Ďalší výskum bude obsahovať rozbory vybraných 
projektov Eisenmanových verejných priestorov a ve-
rejných budov, kde sa budú konkrétne označovať, po-
pisovať postupy, operácie, s ktorými pracuje, a s aký-
mi znakmi ako tvorí významy… Ako som v úvodnej 
časti spomínala, Eisenman je architekt, ktorý zazna-
menáva svoje myšlienky aj v texte, ku každému pro-
jektu tento prináleží, odkrýva tajomstvo, ktoré autor 
zámerne vytvára. Tvorí Eisenmanov vlastný archív – 
jeho prístup k architektúre ako takej, a  jeho výcho-
diská, ktoré siahajú k štrukturalistom. Dekonštrukcie 
ako fi lozofi a, ktorú rozvíja Jacques Derrida, je v pod-
state podmienkou pochopenia Eisenmana, pretože 
Derridov slovník preberá. 

Dekonštrukcia odhaľuje hranice nášho nazerania 
na svet. Pomáha odstraňovať štandardné nazera-
nie na svet. Podľa Derridu je jediným možným spô-
sobom prezentácie sveta. Bytie, existencia sa môže 

Od klasických mestských priestorov 
po experiment
Netradičný postup návrhu – návrhu verejného priestoru (od Eisenmana cez Eisensteina)

Jana Sajdáková
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prezentovať len v jazyku. Dekonštruovať znamená ísť 
za význam, za znak, za text. 

Jazyk je podstatou prezentácie sveta. Preto je 
nevyhnutný výklad jazyka a  to cez F. de Saussura 
a  CH. S. Peirca. CH. S. Peirce vyvinul systém klasi-
fi kácie elementov podľa štruktúr (štruktúra deter-
minovaná vzťahom medzi slovom – hlavou a  jeho 
prislúchajúcimi a  od slova závislými komponent-
mi). Aplikuje vedeckú metodiku na fenomenológiu, 
a  snaží sa ňou vysvetliť a vyjasniť naše idey vôbec. 
Toto je základná báza pre spomenuté porovnávanie. 
Takýto jazykový systém bude tvoriť spoločný meno-
vateľ Eisenmanovej aj Eisensteinovej analýzy v pro-
cese porovnávania a možného vzájomného obohaco-
vania a výmeny „informácií“.

Výklad montáže záberu ako podstaty fi lmu 
a  tvorby jeho významu prebehne cez rôzne školy 
montáže: organická/materiálna sovietska, nemecká 
expresionistická, americká empirická Griffi thovská 
ako základ dnešného „hollywoodoo“, francúzska 
montáž lyrického abstrakcionizmu; s  cieľom prísť 
k základnému znaku. 

Film cez pohľad vzťahu diváka (voyera) – fi l-
mu. Príspevok Christiana Metza skúma fi lm cez 
Freudovskú psychoanalýzu, smeruje k  vnímaniu fi l-
mu ako takého, jeho účinok a našu zmenu po zhliad-
nutí či identifi káciu s hlavným hrdinom. Sny, fantá-
zie, halucinácie… ako spolu súvisia?

Film podrobený syntaxi jazyka – Jaccobsonove 
postupy fi lmu ako jazyka. To všetko len potvrdzuje 
súčasné smerovanie Eisenmana. Vo svojich terajších 
projektoch sa snaží práve o zviditeľnenie (návrhu) ar-
chitektonického zámeru. Pozoruje a  sleduje reakciu 
človeka v  prostredí zobrazených architektonických 
zámerov. Skúma, ako človek tieto idey chápe a  ako 
ho ovplyvňujú, nie svojím významom, ale tým, čo na-
zýva dojem/zážitok/pôsobenie (afekt). Hľadá sekun-
dárne podmienky v  architektúre (podobne, ako keď 
ideme do kina, vidíme fi lm; hudba ako sekundárna 
podmienka tu vytvára jeho emočné pozadie). Chce 
nájsť všetky veci, ktoré nie sú primárne ako obraz, 
funkcia atď., ktoré sú ako hudba vo fi lme. Snaží sa vy-
stopovať, ako architektúra komunikuje na somatickej 
a perceptívnej úrovní cez zvuk, materiál (nie len cez 

zrak); o toto sa predsa snaží aj fi lm – nekomunikuje 
predsa len vizuálne, aj keď je to „povrchne“ zjavné.

Metz ako fi lmový teoretik začal na fi lm apliko-
vať lingvistické tézy. Film nepovažuje za jazyk, ale 
za reč bez jazyka. Je to text. Znakový systém. Na zá-
klade Saussurovho pojmu langage označuje fi lm ako 
nesystematický, komplexne semiotický jazyk, sledu-
je jeho podstatu, jednotky a ich kombinácie do cel-
kovej štruktúry. Filmová reč je v jeho poňatí riadená 
grande syntamatique, najmenšie jednotky – zábery 
(znaky) fungujú podľa rôznych systémov, aby spo-
lu vzniklo fi lmové rozprávanie. Rozprávanie je istej 
analógii priestorové, to, čo čítame, si uvedomujeme, 
vnímame, fi lm je 2D tak ako text, ale na čítanie je 
tu divák. Film je teda textom a ako text ho číta di-
vák. Ich vzťah vysvetľuje cez Freudovu psychoanalý-
zu, vnímanie a participácia sa stávajú základom pre 
pochopenie fi lmu. Pri vnímaní fi lmu čítame významy 
cez obrazy. Metz skúma, kto, čo je nositeľom význa-
mu, signifi kantom, ktorý diváka vedie k zabúdaniu na 
reálny referent, a  tak mu uľahčuje ponor do fi kcie. 
Pri sledovaní divákovej percepcie cez psychoanaly-
tické fi gúry: zrkadlová fáza, voyerizmus, fetiš; opisuje 
vnímanie fi lmu divákom a jeho projekciu. Divák pre-
mieta fi lm do svojho života a svoj pohľad premieta 
na plátno. (Bolo by zaujímavé toto „slepé zrkadlo – 
princíp ne/videnia, zdvojenia aplikovať v architekto-
nickej tvorbe…)

Eisenstein hovorí o  horizontálnej a  vertikálnej 
montáži. Pri horizontálnej ide o  klasickú metodiku 
tvorby nemého fi lmu so všetkými jeho znakmi, mon-
tážou. Pri audiovizuálnom fi lme druhú horizontálu 
tvorí médium zvukov, ticha, hudby, takto máme dve 
horizontály. Tu sa dostávame k  hľadaniu vnútor-
nej synchrónnosti zobrazenia a  „hudby“. Vonkajšiu 
synchrónnosť predstavuje (napr. nesúlad pohybu 
pier s  vypovedaným slovom vystopované v  jednom 
fi lmovom políčku).  

 Spojovacím článkom medzi dvoma horizontála-
mi, spoločným jazykom synchronizácie je pohyb (ako 
ho rozoberá Deleuze). Synchronizácia sa začína pri-
rodzeným snímaním predmetu, javu. Umenie sa za-
čína vo chvíli, keď spojením zvuku a obrazu nerepro-
dukuje spojenie existujúce v prírode, ale dosahuje sa 

spojenie vychádzajúce z  výraznosti diela. Diagram 
o dvoch rozdielnych horizontálach rozdielne popre-
pájaných je v podstate diagramom montáže – straté-
gie fi lmového priestoru ala Eisenstein.

Analýza stratégie FOLD2 a  MONTAGE1. Ich po-
rovnanie a umožnenie prenosu fi lmového na stranu 
architektonického.

Vystavanie vlastnej metódy – návrh stratégie (ná-
vrhu) priestoru, na základe rovnocenného architekto-
nického dialógu (Eisenmnan) a fi lmového priestoru 
(Eisenstein) cez spoločný language. (HRA na šachy, 
DNA… a  iné spoločenské hry. Od veľkého k najmen-
šiemu a späť, ale k inému vyskladanému veľkému).

Takto skonštruovaná metóda, bude návodom, ako 
pracovať s  verejným priestorom, aby tento priestor 
pôsobil v mene vybraného zámeru (žánru) a aby vy-
volal požadovaný pocit. Overenie tejto hypotézy na 
vybranom verejnom priestore (konkrétnej ulici, ná-
mestí, parku…) bude predmetom výskumu overova-
ného v praxi, v konkrétnych podmienkach.

Príspevok je súčasťou výskumu k  dizertačnej práci. 
autirky.

1 montáž – operácia, ktorá dolieha na obrazy – pohyby, aby 
celok a ideu, obraz uvoľnila – času. Ide o skladbu obraz pohybov 
ustanovujúcich určitý nepriamy obraz času. 
2 záber – podstata základných štruktúrnych prvkov sa neodhaľuje 
v opise v ich statickej materiálnosti, ale cez ich funkčný 
vzťah k celku. Tým, že sa nám podarí odhaliť funkcie záberu, 
dostaneme jeho najúplnejšiu defi níciu. Jednou zo základných 
funkcií záberu je nevyhnutnosť obsahovať význam. Podobne ako 
v jazyku existujú významy prislúchajúce fonémam – nedeliteľné, 
morfémam – gramatické a slovám – lexikálne. Pri zábere má 
aj oveľa menšie jednotky – detaily záberu alebo oveľa väčšie 
– postupnosti záberov. V tejto hierarchii významov je záber/
slovo základným nositeľom významov fi lmového jazyka, nejde 
o celú skutočnosť, ale iba o jej rozmermi plátna ohraničenú 
časť, svet sa vymedzuje do viditeľného – indiskrétneho. Mimo 
rámu – neviditeľný a diskrétny. Vytyčuje poriadok čítania, syntax; 
ide o poriadok vytváraný umeleckým zámerom. Záber je zároveň 
bunka montáže; jeho hranicou je línia zlepenia epizódy s druhou. 
Film zobrazuje 3D svet, ale záber samotný je charakteristický 
dvojrozmernosťou (treťou dimenziou záberu je čas, ktorý dá 
nasledujúce zábery do pohybu, plátna, navyše spomenutá 
dvojrozmernosť záberu je jeho ďalšou ohraničenosťou. Trojaká 
ohraničenosť záberu – po obvode – okrajmi záberu, objemom 
– plochosťou a jeho následnosťou, tvorí vydelenú štruktúrnu 
jednotku fi lmu…)
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Mesto je zložitým amalgámom komplexných sociál-
nych, spoločenských, kultúrnych, politických a iných 
procesov a javov, je „elementom ľudskej spirituálnej 
a fyzickej kultúry a je nepochybne jedným z najvyšších 
prejavov tejto kultúry“.1 Urbanizmus, alebo umenie 
stavby miest, je „… súborom pracovných metód a po-
stupov slúžiacich k zámernému formovaniu ľudské-
ho osídlenia“,2 ktoré „… spĺňa ašpirácie spoločnos-
ti a  reprezentuje jej hodnoty“.3 Fyzickým prejavom 
mesta je urbánna forma, v istej miere zjednodušenia 
tvorená štruktúrou objektov a urbánnym priestorom 
(urbánny a  mestský v  intenciách tohto príspevku 
vnímame ako synonymum). Urbánny priestor teda 
možno zobraziť ako negatív štruktúry objektov tvo-
riacich mesto, ktorý rovnako ako objekty disponuje 
vlastnosťami, ako je mierka a  tvar. Súčasne je preň 
dôležitá vzájomná nadväznosť jednotlivých subpries-
torov (obr. 1). Verejný mestský priestor je integrálnou 
súčasťou mestského priestoru, keďže „… sa týka všet-
kých častí umelo vytvoreného a prírodného prostre-
dia, kam má verejnosť voľný prístup. Zahŕňa: všetky 
ulice, námestia a ďalšie priestory, či už s primárnou 
funkciou obytnou, komerčnou, spoločenskou, alebo 
administratívnou, tie otvorené priestranstvá, par-
ky a  poloverejné priestory, kam má verejnosť voľný 
prístup (aspoň počas dňa). Spadajú sem aj rozhra-
nia kľúčových vnútorných a  vonkajších priestorov 

a  privátne priestory, do ktorých má verejnosť bežne 
voľný prístup“ (obr.2).4 Len ulice často zaberajú 25 až 
35 percent intravilánu.5 Dobrý návrh teda nepochyb-
ne pozitívne prispeje k celkovému obrazu mesta, za-
tiaľ čo nízka kvalita, či už jednotlivých prvkov, alebo 
celku automaticky musí viesť k opačnému výsledku. 

Nespokojnosť so stavom mestského prostredia 
a zistenie, že postupy nedávnej minulosti opakova-
ne zlyhali v  tvorbe zmysluplných a  obľúbených ve-
rejných priestorov, viedli v západných krajinách k ex-
tenzívnemu teoretickému a  empirickému výskumu 
širokého spektra prekrývajúcich sa okruhov defi nu-
júcich túto oblasť. Čo je najdôležitejšie, tento vý-
skum viedol k uznaniu významu verejného mestské-
ho priestoru pri vytváraní udržateľného prostredia 
mesta, keďže sa empiricky preukázalo, že výsledná 
dobrá kvalita verejných mestských priestorov „… má 
potenciál prispieť k širokému spektru pozitívnych ja-
vov a procesov prebiehajúcich v meste. Dobrý verejný 
priestor je platformou pre podporu sociálnej kohézie 
a interakcie a jeho výchovný vplyv napomáha budova-
niu sociálneho kapitálu, je priestorom na ekonomic-
kú výmenu a elementom determinujúcim ekonomic-
kú súťaž a investičné rozhodnutia, priamo ovplyvňuje 
spotrebu energie, je dôležitým prispievateľom ku kva-
lite života v mestských priestranstvách a ovplyvňuje 
zdravie a  blaho lokálnej populácie“.6 Závery týchto 
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výskumov viedli k legislatívnym zmenám a úpravám, 
ktoré sa týkajú obsahu a formy územných plánov, so 
zameraním sa, okrem iného, na komplexnú stratégiu 
tvorby verejného mestského priestoru. 

Komplexné chápanie pojmu verejný mestský pries-
tor je zrejmé aj z ofi ciálnych defi nícií urbanizmu. Ako 
príklad uvádzame ofi ciálnu defi níciu Ministerstva 
životného prostredia Veľkej Británie (Department 
of Environment) z roku 1997, ktorá stanovuje, že ur-
banizmus (urban design) je: „… vzťah medzi rôznymi 
budovami; vzťah medzi budovami a ulicami, námes-
tiami, parkmi a  inými priestormi, ktoré tvoria verej-
nú sféru; vzťah jednej časti obce, mesta a veľkomesta 
k iným častiam; a vzorce pohybu a aktivít, ktoré na zá-
klade toho vznikajú. V krátkosti, (urbanizmus sú) kom-
plexné vzťahy medzi všetkými elementmi zastavané-
ho a  nezastavaného prostredia“.7 Neskoršia vládna 
publikácia – By Design – ponúka ucelenejšiu defi -
níciu, stanovujúc, že: „Urbanizmus je umením tvorby 
urbánnych priestorov pre ľudí. Zahŕňa spôsob, akým 
urbánne priestory fungujú a zaoberá sa otázkami ve-
rejnej bezpečnosti v urbánnych priestoroch, rovnako 
ako ich výzorom. Venuje sa tiež vzájomnému vzťahu 
ľudí a priestoru, pohybu a urbánnej formy, prírodné-
ho a zastavaného prostredia; a procesom na zaistenie 
výsledného úspechu, ktorým budú dobré a obľúbené 
obce, mestá a veľkomestá.“8

Územné plány našich miest a obcí sa problemati-
kou komplexného riešenia verejného priestoru neza-
oberajú, dokonca môžeme konštatovať, že sa explicit-
ne nezaoberajú ani verejným priestorom ako takým. 
Súčasné snahy o  zlepšenie kvality života v  meste 
a jeho obrazu sa takmer výlučne obmedzujú na rieše-
nie izolovaných najpálčivejších problémov, čo odvá-
dza pozornosť od faktu, že žiadna zložka urbánneho 
prostredia, či už je to parkovisko, detské ihrisko, ale-
bo zeleň nie je izolovanou entitou. Možno teda pozo-
rovať, „… že strácame schopnosť poodstúpiť a pozrieť 
sa na to, čo produkujeme ako celok“.9 V tomto prís-
pevku preto odpovedáme na výzvu, ktorá vychádza 
z presvedčenia, že „… by sme sa mali prestať natoľ-
ko zapodievať individuálnymi budovami a  inými fy-
zickými artefaktmi a namiesto toho uvažovať o pries-
toroch v  ich celistvosti“,10 teda pýtať sa sami seba 
a uvažovať o tom, čo produkujeme ako celok. 

Aby sme boli skutočne schopní pochopiť legis-
latívne zmeny v západných krajinách, zhodnotiť ich 
predvídateľný vplyv na mestskú formu a  verejnú 
sféru, porovnať ich s  predvídateľným vplyvom na-
šich postupov a  eventuálne ich využiť ako impulz 
na prehodnotenie nášho legislatívneho prístupu 
v danej oblasti, je potrebné najprv dosiahnuť hlbšie 
pochopenie ich východísk. Tento príspevok sa preto 
venuje hlbšiemu ozrejmeniu kontextu teoretickej 

1 ¦ Verejný mestský priestor, časť Nolliho mapy Ríma 
zdroj: http://nolli.uoregon.edu/

2 ¦ Štruktúra objektov a urbánny priestor 
zdroj: archív autorky
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bázy, z  ktorej súčasná legislatíva týchto krajín vy-
chádza, rovnako ako aj poukázaniu na potenciálnu 
relevantnosť týchto diskurzívnych náhľadov v našich 
podmienkach. 

Prístupy k stavbe miest 19. a 20. storočia, 
ich vplyv na urbánnu formu a verejný 
mestský priestor

Tradičná urbánna forma
Východiskovým bodom nášho skúmania je tradičná 
mestská forma, ktorá je nositeľom tradičného mest-
ského priestoru. Za takúto mestskú formu môžeme 
považovať stav vývoja urbánnej formy tesne pred 
nástupom industriálnej revolúcie sprevádzanej ma-
sívnou industrializáciou a urbanizáciou.11 Až do toh-
to bodu rozvoj miest limitoval spôsob dopravy ob-
medzujúci sa na peší pohyb a využitie koňa či iných 
ťažných zvierat. Využitie stavebných materiálov bolo 
zúžené na materiály lokálne dostupné, z čoho vyplý-
val aj relatívne konzistentný výraz miest. Murované 
a drevené nosné konštrukcie boli prevládajúcimi sta-
vebnými technikami. Možnosti týchto materiálov 
obmedzovali výšku stavieb maximálne na šesť až se-
dem podlaží. Vyššie budovy na špeciálne účely ako 
katedrály či mestské veže boli stavané len zriedka. 
S  výnimkou prírodných katastrof alebo veľkoploš-
nej deštrukcie podmienenej vojenskými konfl iktmi 
boli „zmeny urbánnej štruktúry pozvoľné, umožňujúc 
tak generáciám deriváciu pocitu kontinuity a stabili-
ty z  ich fyzického okolia“.12 Z fyzického okolia, ktoré 
tvoria bloky budov defi nujúce a obklopujúce exterié-
rové priestory. Táto spojitá urbánna hmota (mestský 
blok) vymedzuje ulice, námestia a jemne prepletenú 
uličnú sieť.

Zmena tradičnej urbánnej formy
V priebehu 19. storočia došlo k zásadným sociálnym 
a  ekonomickým zmenám známym dnes ako indus-
triálna revolúcia. Zvýšenie populácie a  zmeny poľ-
nohospodárskych metód mali za následok prebytok 
pracovnej sily na vidieku. Prosperujúce mestá indus-
triálnych a  baníckych oblastí predstavovali ponuku 

práce a  zdanlivo aj lepší životný štandard, čo pod-
nietilo vlnu migrácie. Rapídny rast miest však vie-
dol k výraznému preľudneniu. Mestské úrady neboli 
na takýto rýchly nárast počtu obyvateľov priprave-
né, chýbala im dobrá organizácia a skúsenosť. Keďže 
neexistoval systém verejnej dopravy, robotníci bývali 
v okruhu pešej dostupnosti od tovární v narýchlo bu-
dovaných robotníckych kolóniách, väčšinou v nezdra-
vých a nehygienických podmienkach.13

Bola to práve hrôza z  biedy chudobných mest-
ských štvrtí industriálnych miest kráčajúca ruka 
v ruke s predpoveďou novej éry, v ktorej bude civili-
zácia profi tovať z technologického pokroku a indus-
triálnej produkcie, čo architektov a inžinierov viedlo 
k hľadaniu nových foriem a plánov na zlepšenie ži-
votných podmienok v meste, ako aj na začlenenie no-
vých produktov vedy a techniky do jeho organizmu. 
Z najmarkantnejších to snáď boli nové stavebné ma-
teriály a konštrukčné techniky, železnica, výťah, spa-
ľovací motor a, samozrejme, sociálne a ekonomické 
inovácie zastúpené nemocnicami, veľkokapacitnými 
kanceláriami, hotelmi a industriálnymi koncernmi. 

Modelov snažiacich sa adresovať nové výzvy bolo 
viacero. Niektoré ovplyvnili spôsob novej výstavby, 
ako aj rekonštrukciu miest koncom 19. a na začiatku 
20. storočia a sú rešpektované a uznávané ako dobré 
príklady, či už teoretického, alebo praktického prístu-
pu k stavbe miest. Patria medzi ne, ako uvádza Larice 
a  Macdonald,14 Haussmanova rekonštrukcia Paríža 
so započatím prác v  roku 1853, Parks Movement 
v USA s hlavným predstaviteľom Fredericom Lawom 
Olmstedom, za ktorého začiatok možno označiť ná-
vrh prvého verejného parku v USA a to newyorkského 
Central Parku v 60. rokoch 19. storočia. Ďalej je to 
pojednanie Camilla Sitteho Stavba miest podľa ume-
leckých zásad z roku 1898 a koncepcia Neibourhood 
Unit, čo voľne môžeme preložiť ako koncepcia Štvrte, 
ktorú vypracoval Clarence Perry v  roku 1929. Ani 
jedna z  nich však neovplyvnila súčasnú tvár miest 
viac ako nasledujúce dve koncepcie, reprezentované 
koncepciou záhradného mesta Ebenezera Howarda 
z roku 1902 a funkcionalistickými princípmi formu-
lovanými v Aténskej charte z roku 1933 s ich hlavným 
zástancom v osobe Le Corbusiera. Práve z toho dôvo-
du im budeme venovať väčšiu pozornosť. 

Na otázku, prečo boli vyššie zmienené modely 
a  princípy stavby a  rozvoja miest v  nich zakotvené 
v  podstate opustené v  prospech posledných dvoch, 
nemožno v  tomto bode dať uspokojivú jednoznač-
nú odpoveď. Je možné, že posledné dva modely boli 
vnímané ako jednoduchšie aplikovateľné, keďže po-
núkali nenáročné priamočiare riešenie problémov 
urbánnej formy a bolo relatívne jednoduché imple-
mentovať ich do plánovacej legislatívy. Nie je však 
úplne vylúčené, ako sarkasticky v  jednej zo svojich 

3 ¦ Tradičná a funkcionalistická urbánna forma, diagram: 
Rowe, C., – Koetter, K., zdroj: Carmona et al., Public Places 
Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design 
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hier poznamenáva Patrik Suskind: „… čo je dobré, 
musí ustúpiť, lebo stojí v ceste progresu.“

Objekty defi nujúce priestor verzus objekty 
v priestore
Funkcionalisti zastávali názor, že prostriedky pro-
cesov kontroly a  usmerňovania vývoja sa radikálne 
musia zmeniť. Predpoveď novej éry, v ktorej bude ci-
vilizácia profi tovať z technologického pokroku a  in-
dustriálnej produkcie a  vtedajší duch doby ich vie-
dol k  zdôrazňovaniu nutnosti pretrhnutia zväzkov 
s minulosťou. Na základe nových medicínskych po-
znatkov týkajúcich sa vplyvu prostredia na zdravie 
populácie zatracovali tradičnú urbánnu formu a de-
rivovali formu novú: tradičné ulice, námestia a mest-
ské bloky boli zavrhnuté v  prospech racionálnych, 
ortogonálnych doskových a bodových blokov posade-
ných v parku alebo v inom otvorenom priestranstve. 
Formu, v ktorej priestor prestáva byť uzatvorený bu-
dovami, plynie voľne okolo nich, aby bola umožnená 
cirkulácia vzduchu, prístup svetla a prístup k otvore-
ným priestranstvám (obr.3).

Funkcionalistické idey, podporované populárnou 
vidinou progresu a  modernosti, veľkoplošne dosta-
li v západných krajinách priestor po roku 1945, a to 
v prvej vlne vo forme rekonštrukcie vojnou zničených 
miest. Následne dochádzalo k demoláciám chudob-
ných štvrtí, implementácii schém dopravnej infra-
štruktúry a usmerňovaniu ďalšieho rozvoja mesta na 
základe novej logiky zónovania. Sebavedome sa tvr-
dilo, že takýto prístup k tvorbe mesta a komplexná 
prestavba zaručí výrazné zlepšenie kvality prostredia 
a efektívnejšiu dopravnú sieť.15 

Rozklad tradičného poňatia morfológie mest-
ského priestoru však viedol k neblahému vplyvu na 
sociálne, spoločenské, kultúrne, ekonomické a  iné 
štruktúry tvoriace verejnú sféru mesta, ktorá zmys-
luplne fungovala v prostredí tradičného mestského 
priestoru.16

Narúšanie a rozklad týchto významných atribútov 
verejnej sféry začal byť markantný v polovici 60. ro-
kov a viedol k vlne kritiky a výskumov tvoriacich zá-
klad súčasného diskurzu. Rozhodli sme sa pre výber 
jedného hlasu z  mnohých, ktorý defi nuje fenomén 
strateného verejného priestoru vychádzajúc z výsku-
mu morfologickej dimenzie priestoru: „V súčasnom 
meste sú urbanisti konfrontovaní s výzvou pristupo-
vať k tvorbe vonkajšieho prostredia ako ku kolektív-
nemu zjednocujúcemu rámcu pre nový rozvoj. Určite 
totiž výrazne nepomôže kozmetická úprava pries-
torov, ktoré sú primárne úplne nevhodne tvarované 
a naplánované na využitie verejnosťou. Obvyklý pro-
ces rozvoja miest dnes vidí stavebné formy ako izo-
lované objekty umiestnené v krajine, nie ako súčasť 
rozsiahlejšej štruktúry ulíc, námestí a živého verejné-
ho priestoru. Rozhodnutia o spôsobe rozvoja sa robia 

z dvojdimenzionálnych plánov funkčného využitia, bez 
zváženia trojdimenzionálnych vzťahov medzi budova-
mi a  priestorom a  bez skutočného pochopenia ľud-
ského správania sa. O urbánnom priestore sa zried-
ka uvažuje ako o exteriérovom objeme s vlastnosťami 
ako sú tvar a mierka a o jeho nadväznostiach na iné 
priestory. Preto to, čo dnes vo všeobecnosti vzniká je 
neforemný antipriestor“ (obr.4).17

V tomto bode považujeme za nutné poznamenať, 
že stavebný vývoj v krajinách komunistického bloku 
sa odlišoval od kapitalistických krajín. Ilustráciou 
minimálne časového posunu implementácie fun-
kcionalistických prístupov, je výstavba panelového 
sídliska Petržalka pre 150 tisíc obyvateľov so začiat-
kom v  roku 1973. Podobný projekt podstatne men-
šej mierky Pruitt-Igoe, postavený v  roku 1955, a  to 
podľa rovnakých princípov, bol v tom čase už otázkou 
minulosti. K jeho demolácii došlo v júli 1972, keďže 
bol vyhlásený za neobývateľný.18 Jednou z mnohých 
lekcií, ktoré Pruitt-Igoe poskytol, bolo, že rozľahlé 
priestranstvá voľne plynúcich nedefi novaných plôch 
zelene nedokážu poskytnúť zmysluplný priestor pre 
komplexné kultúrne a  sociálne faktory a  procesy, 
ktoré sú kľúčovými pre „dobrú“ mestskú formu. Táto 
skutočnosť je zjavná v prípade Petržalky, ako aj v prí-
pade ostatných rovnako koncipovaných obytných 
zón. Ich „obývateľnosť“ je teda daná skôr vtedajšou 
politickou a  ekonomickou situáciou, spoločenským 
zriadením, ako aj z  toho vyplývajúcim psychologic-
kým nastavením jednotlivcov a v podstate bez mož-
nosti inej voľby. V podmienkach kapitalistických de-
mokracií sa z tohto typu obytných súborov spravidla 
stali getá a sú do súčasnosti synonymom sociálnych 
problémov a kriminality.

Vzájomne prepojené mestské priestory 
verzus izolované entity
Rast priemyselných miest spočiatku charakterizova-
lo zvyšovanie hustoty. Rozvoj predmestských želez-
ničných systémov od konca 19. storočia vyústil aj do 
rapídneho nárastu plošnej rozlohy. Začiatok 20. sto-
ročia bol svedkom implementácie autobusov a elek-
tričiek, vo väčších mestách aj podzemných dráh. To 
umožnilo decentralizáciu, v prvej fáze rezidenčných 
zón. Nová forma urbanizácie, ktorá sa signifi kantne 
líšila od tradičnej urbánnej formy, bolo predmes-
tie. Postupne sa vyvinuli dva základné modely – 
„Kompaktnejšie predmestie s vyššou hustotou a do-
chádzkovými vzdialenosťami (tradičný urbanizmus) 
a  menej kompaktné predmestie s  nižšou hustotou, 
orientované na využitie automobilovej dopravy, po-
lycentrický (sub)urbanizmus.“19 Pôvodnou motiváci-
ou pre hnutie záhradných miest s ich idealizovaným 
predmestským modelom bolo uniknúť industriálne-
mu mestu, jeho znečisteniu, chorobám a kriminalite. 
Koncepcia „bývania v zeleni“ ponúkala lepšiu kvalitu 

4 ¦ Västra Forlunda, Švédsko, foto: Johansson, C. G., 
zdroj: Trancik, R.: Finding Lost Space: Theories of Urban Design
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bývania, záhradu, zdravšie prostredie a vyšší sociál-
ny status. Tento model sa stal okamžite atraktívnym 
a napriek jeho následnému častému zneužívaniu, do 
dnešných dní je často využívaným modelom. „Ak by 
sme zmerali vplyv hnutia záhradných miest na zákla-
de dopadov ich priameho potomka – urban sprawl 
– vplyv tohto hnutia značne prevyšuje vplyv funkci-
onalizmu.“20 Napriek tomu, že sa iniciálne prejavil 
v  západných rozvinutých kapitalistických krajinách, 
od deväťdesiatych rokov fenomén tzv. sídelnej kaše 
(urban sprawl) výrazne ovplyvňuje formu aj našich 
miest, ako aj prevádzkové vzťahy a  dostáva sa mu 
čoraz väčšej pozornosti. Najmarkantnejším symptó-
mom je rapídny nárast extenzívnej zástavby kolónií 
rodinných domov (obr.5,6), ktorému sa obšírnejšie 
venuje Hnilička.21 Kobercová zástavba rodinných do-
mov je však len jedným z  fyzických prejavov tohto 
fenoménu, ktorý je charakterizovaný nespojitou zá-
stavbou, keď napriek častému priestorovému funkč-
nému premiešaniu je každá nová výstavba pojedná-
vaná ako samostatná entita s napojením na hlavnú 
zbernú komunikáciu bez refl exie okolitej zástavby. 
Pešia dostupnosť ani nadväznosti verejných priesto-
rov jednotlivých súborov nie sú predmetom záujmu, 
keďže tento typ výstavby predpokladá primárne vyu-
žitie automobilovej dopravy na dosiahnutie vytýče-
nej cieľovej oblasti (obr.7).

Súčasný diskurz a jeho teoretické vymedzenie
Ako sme už spomenuli, v polovici šesťdesiatych ro-
kov nespokojnosť so stavom mestských priestorov 
podnietila vlnu teoretických aj empirických výsku-
mov formujúc tak základ pre súčasný teoretický rá-
mec. Podľa Carmonu22 chápanie urbanizmu do tohto 
bodu bolo primárne orientované na produkt a malo 
sklon koncentrovať sa najmä na vizuálne kvality 
a estetické vnímanie priestorov (vizuálno-estetic-
ká tradícia), opomínajúc kultúrne, sociálne, ekono-
mické, politické a priestorové faktory a procesy pris-
pievajúce k  úspešným a  životaschopným verejným 
mestským priestorom. Za prelomové práce, venujúce 
sa sociálnemu využitiu a zovšeobecniteľnej percepcii 
mestských priestorov, sú považované Lynchov Obraz 
mesta (The Image of the City – 1960) a Jacobsovej 
Smrť a život amerických veľkomiest (The Death and 
Life of Great American Cities – 1961). V  tejto línii 
nasledovala vlna výskumov (tradícia sociálne-
ho využitia), ktorej závery ich pozorovania potvr-
dili, doplnili a rozšírili. Za zmienku stojí minimálne 
Život medzi budovami od Jana Gehla (Life Between 
Buildings – 1971) či Whyteov Sociálny život malých 
urbánnych priestorov (The Social Life of Small Urban 
Spaces – 1980). Za posledných dvadsať rokov sa však 
do popredia dostávajú práce „… simultánne sa zaobe-
rajúce urbánnym priestorom ako hmotne-estetickou 
entitou a  behaviorálnym rámcom“,23 syntetizujúce 

tak predchádzajúce dva prúdy do prúdu nového, de-
fi novaného ako tradícia tvorby miesta. V  rámci 
tradície tvorby miesta sa viacero teoretikov, ako aj 
praktizujúcich urbanistov zaoberá defi níciou fyzic-
kých znakov spoločných pre obľúbené mestské prie-
story a „dobré“ urbánne formy,24 následne využiteľ-
ných formou normatívnych štandardov dosiahnutie 
želaných výsledkov. 

Plánovanie verzus trh
Závery týchto výskumov našli a  nachádzajú ohlas 
v  legislatívnych prístupoch mnohých západných 
krajín i  napriek tomu, že zmenám na tejto úrov-
ni nezriedka predchádza ostrá diskusia. Tá prebie-
ha v intenciách argumentov za a proti zabezpečeniu 
významnejšej úlohy územného plánovania a  urba-
nistického navrhovania v  procese determinujúcom 
formovanie miest. Odporcami plánovania sú trhové 
mechanizmy považované za najlepší nástroj na za-
bezpečenie efektívnosti a rovnosti. Plánovanie vidia 
ako kontraproduktívne, lebo obmedzuje súkromné 
vlastnícke práva a individuálnu slobodu. Na to, aby 
bolo efektívne, malo by sa v čo najväčšej možnej mie-
re riadiť trhom.25 Tento postoj prevláda aj v našich 
podmienkach. Výraz plánovanie má stále pachuť ko-
munizmu a voľný trh, liek na všetky problémy, asoci-
ovaný s ideálmi slobody a rovnosti, sa stal fetišom. 
(Zdá sa, že ani súčasná svetová kríza dôverou vo voľ-
ný trh výrazne neotriasla.) K bližšej špecifi kácii typu 
slobody zaručovanej voľným trhom však spravid-
la nedochádza. Senová pritom poukazuje na rozdiel 
medzi negatívnymi a pozitívnymi teóriami slobody: 
„Negatívny pohľad vidí slobodu exkluzívne v  zmysle 
nezávislosti jednotlivca od interferencie vonkajších 
vplyvov, pod ktorými sa myslí vláda, inštitúcie a  iní 
jedinci. Pozitívny náhľad, ktorý možno charakterizo-
vať rôznymi spôsobmi, nevidí slobodu v zmysle závis-
losti alebo nezávislosti jednotlivca od interferencie 
vonkajších vplyvov, ale v zmysle toho, čo daná osoba 
reálne môže robiť alebo môže byť. Tento rozdiel môže 
byť kľúčový pre rôzne prístupy k  myšlienke slobody 
a jej implikácie. Ak osoba hladuje a nemá prostriedky 
ani praktické možnosti adekvátne sa nasýtiť, potom 
pozitívna sloboda danej osoby je úplne skompromito-
vaná. Naopak, jej negatívna sloboda môže byť úplne 
nedotknutá, ak jej zlyhanie v obstaraní si potravy ne-
bolo zapríčinené interferenciou iných jedincov.“26 

Ktorú z defi nícií slobody teda naše súčasné trhové 
praktiky (a nimi ovplyvnený prístup k stavbe miest) 
reprezentujú? Na základe našich pozorovaní, ktorých 
bližšia analýza nie je predmetom tohto príspevku, 
vychádzajú z negatívnej teórie slobody. Zástancovia 
zabezpečenia významnejšej úlohy územného pláno-
vania v procese determinujúcom formovanie miest, 
naopak, vychádzajú z pozitívnej teórie slobody, pri-
čom však problematiku trhu a plánovania rozhodne 
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5 ¦ Sun City, Arizona, USA, zdroj: Hnilička, Sídelní kaše

6 ¦ Mukařov, Česká republika, zdroj: Hnilička, Sídelní kaše
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neadresujú formou plánovanie verzus trh. Stavajú sa 
skepticky len k premise, že by trhové procesy a sily 
mali byť hlavným (a najdôležitejším) determinan-
tom formovania a vývoja miest. Upozorňujú, že trh 
vie cenu všetkého, ale nepozná hodnotu ničoho, iný-
mi slovami „chýbajú mu hodnoty a  ideály, ktoré by 
siahali za výkonnosť a efektivitu; tie hodnoty a ideály, 
ktoré historicky usmerňovali plánovanie občianskych 
spoločností“.27

Je skutočne nevyhnutné učiť sa na 
vlastných chybách?
V rámci tohto príspevku sme sa venovali zmenám ur-
bánnej formy v priebehu 19. a 20. storočia, sledujúc 
pritom vývoj raných teoretických prístupov k stavbe 
miest, ich praktický vplyv na urbánnu formu a fun-
govanie verejnej sféry. Súčasne sme načrtli hlavné 
okruhy následného teoretického a  empirického vý-
skumu v danej oblasti. Tento prístup sme využili ako 
prostriedok na objasnenie zdrojov progresu v súčas-
ných diskurzívnych náhľadoch na význam a  spôsob 
tvorby verejného mestského priestoru, z ktorých vy-
chádza odlišný legislatívny rámec západných krajín, 
so snahou poukázať na skutočnosť, že posúdenie 
relevantnosti týchto diskurzívnych náhľadov ponú-
ka potenciál na ich možné využitie práve v  našich 
podmienkach.

Môžeme zhrnúť, že charakteristiky zmien urbán-
nej formy u nás a v západných krajinách sa zhodujú, 
aj keď vzhľadom na rozdielny politicko-spoločenský 
vývoj časový rámec je odlišný. V tejto súvislosti teda 
nemožno zazlievať chýbajúce teoretické a výskumné 
podhubie, no zbližovanie politicko-spoločenského 
vývoja (v súčasnosti už v  podstate jeho korešpon-
dencia) indikuje predpoklad, že overený teoretický 
fundament podmieňujúci zmeny v prístupe k stavbe 
miest v  západných krajinách možno analogicky vy-
užiť aj v našich podmienkach na tvorbu lepších verej-
ných mestských priestorov a kvalitnejšieho prostre-
dia mesta.

Príspevok je súčasťou výskumu k dizertačnej práci.
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Pole predstavuje pomerne frekventovaný pojem ar-
chitektonického jazyka. Jeho výskyt a použitie je širo-
kospektrálne a ponúka zaujímavé interpretácie a pre-
pojenia. Texty mnohých teoretikov odkazujú priamo 
alebo nepriamo na skúmaný fenomén. Problematika 
je aktuálna najmä vo vzťahu k súčasným architekto-
nickým konceptom, kde sa teória polí premieta do 
nástroja architektonického navrhovania. Práca sa 
snaží vytvoriť všeobsiahly obraz architektonického 
poľa, určeného na základe jeho znakov a vlastností, 
ktoré vyplývajú z konkrétnych príkladov; dostať pole 
do procesu premýšľania znamená nielen defi novať 
pole, ale aj pochopiť jeho možnosti, diapazón jeho 
použitia. Vedľajším produktom je tak viacvrstvová, 
plastická predstava o významoch, väzbách, vzťahoch 
a kontextoch polí v architektúre. 

Vybrané teórie polí
Pravdepodobne prvé vedecké teórie polí sa týkali 
fyzikálnych silových polí, ktoré objavil v  19. storočí 
Michael Faraday. Argumentoval, že: „prázdny priestor 
nie je vôbec prázdny, ale prestúpený siločiarami, ktoré 
sú schopné pohybovať vzdialenými predmetmi“.1 

 V oblasti silových polí neskôr uskutočnil kľúčo-
vý objav elektromagnetizmu, ktorý umožnil vyrá-
bať elektrický prúd, a jeho silové polia mali vplyv na 
Einsteinov opis teórie gravitácie, tak, ako aj na sú-
časnú teóriu strún, ktoré boli opísané v pojmoch si-
lových polí. 

Ďalšie „nearchitektonické“ teórie polí pochádzajú 
od sociálnych psychológov – Kurta Lewina a Pierra 
Bourdieua z  prvej polovice 20. storočia. Lewinova 
analýza silového poľa mala veľký vplyv na ďalší vý-
voj spoločenských vied, ale keďže jeho teória najviac 
ovplyvnila oblasť skupinovej dynamiky a sám pôsobil 
na inštitúte MIT, kde aplikoval svoju teóriu na sociál-
nu činnosť2 , potom mala jeho teória zásadný vplyv 
aj na chápanie skupinového javu, s  ktorým pracujú 
súčasné mestotvorné simulácie. V poli (sociálnej si-
tuácii), ktoré analyzoval, sú obsiahnuté sily, ktoré sú 
buď hnacie (podporujú pohyb k cieľu), alebo bránia-
ce (blokujú pohyb)3. Jeho pole by sa dalo v jednodu-
chosti opísať ako dynamické silové pole, v ktorom je 
stav ktorejkoľvek časti poľa závislý od ostatných sú-
častí. To v sociálnom priestore znamená, že „správa-
nie jednotlivca musí byť odvodené z  totality spolu-
pôsobiacich skutočností“.4 Bourdieu opisuje sociálne 
pole ako hierarchický systém spoločenských postave-
ní, sociálnu arénu, v ktorej dochádza k manévru osôb 

a k zápasu v snahe o žiaduce prostriedky. „Pole je na-
stavenie, v ktorom sú umiestnení agenti a ich ‚sociál-
ne pozície’ a poloha každého agenta v poli je výsled-
kom interakcie medzi špecifi ckými pravidlami v poli… 
V  kultúrnej sociológii prirovnáva bežné každodenné 
interakcie k hre.“5

Od týchto sociálnych, dynamických, silových 
polí je už k  architektonickým poliam veľmi blízko. 
Súčasné architektonické teórie polí nazerajú prob-
lém rôznosmerne, a to najmä z dôvodov fi nálnych zá-
merov využitia poľa pre aktuálnu interpretáciu archi-
tektúry. Klasická otázka „čo je architektúra?“ preto 
smeruje k  výkladom používajúcim „pole“ ako argu-
ment, východisko, nástroj konceptu.

Prvú ucelenú teóriu polí v architektúre vypracoval 
Stan Allen v eseji Od objektu k poľu, v ktorej zaviedol 
termín „fi eld conditions“ – poľné podmienky, ktorým 
potvrdil jednoznačný vzťah architektúry ku kontextu. 
Ako sám priznáva, dvojznačný význam tohto termínu 
odkazuje jednak na kontext a „znamená prijatie reál-
na so všetkými jeho nečistotami a nepredvídateľnos-
ťou“ a zároveň sa odvoláva na smerovanie od „jedné-
ho k mnohému“ – od jednotlivcov ku kolektívom, od 
objektu k poliam. 

„V jeho najkomplexnejšom prejave sa tento kon-
cept vzťahuje na matematickú teóriu polí, na neli-
neárne dynamické procesy a  počítačové simulácie 
evolučnej zmeny. Ide o paralelný posun v posledných 
technológiách od analógového objektu k digitálnym 
poliam… ‚Poľné podmienky’ sú prevráteným fenomé-
nom: nie sú defi nované presahujúcou geometrickou 
schémou, ale zložitými miestnymi spojeniami. Na for-
me záleží, ale nie tak na forme vecí ako na forme me-
dzi vecami.“7

Niekoľko teórií či skôr voľných defi nícií je zdru-
žených v slovníku – The metapolis dictionary of ad-
vanced architecture.8 Pokus o komplexnejšie uchope-
nie a začlenenie pojmu „pole“ do systému pokročilej 
„advanced“ architektúry vidí pole ako kríženie síl, 
podklad a  dynamické médium. Tento encyklopedic-
ký pojem svojimi referenciami na iné pojmy vytvára 
štruktúru vzťahov, ktoré sú vyjadrené implicitne, av-
šak po ich vystopovaní vzniká topologická orientačná 
mapa. Je možné odčítať a vystopovať vzájomný vplyv 
pojmov, a chápať jednotlivé prepojenia aj ako jedno-
smerné trasy od označujúcich pojmov cez samotné 
pole smerom k označovaným pojmom, ktoré sú akoby 
nakazené významom poľa. 

Premýšľanie architektonického poľa
Peter Hudač
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Pole ako kríženie síl
„Koncept ‚poľa’ defi nuje miesto ako rámec pre rozpoz-
návanie, ale aj ako scenár ‚šarvátok’ medzi napätiami 
a silami: je to akčné ‚pole’ (alebo bojové).

Práca s  logistikou poľa znamená pracovať so za-
riadeniami schopnými defi novať rôzne pohyby a uda-
losti tvárou v  tvár fl uktuujúcim trajektóriám, varia-
bilnými v  súlade s  vnútornou logikou a  vonkajšími 
požiadavkami. Teda hovorenie iba o  budovách (ar-
chitektúre alebo stavbách v  ich obvyklom zmys-
le slova) nerefl ektuje túto podivnú situáciu kríženia 
a výmeny…“

Manuel Gausa 

Pole ako podklad/layout
„Pole v tvare subjektu bez mierky môže byť defi nova-
né určitými obmedzujúcimi pravidlami, ako aj pomo-
cou súradníc alebo sietí. Ide o všeobecné tvary, ktoré 
spolu súvisia a artikulujú v rovnakom čase; sú to špe-
ciálne ‚happeningy’, obohatené o  informácie, ktoré 
sa týkajú nastavení, programov, udalostí alebo špe-
cifi ckých záujmov. Sú to teda rizikové sily vždy v stave 
transformácie. Sú vždy v pohybe, v neustálom vývoji, 
nie sú nikdy zrekonštruované, sú dynamické a zložité, 
v stave progresívnej zmeny…“

Manuel Gausa

„Vonkajšok je rovnako dôležitý a určujúci ako vnútro. 
To, čo máme, nie sú objekty a vonkajšia realita, ale 
spojitosť medzi formami, ktoré sa zabaľujú a rozbaľu-
jú, otvárajú a zatvárajú, ktoré sa na niečo zameriava-
jú a rovnako slúžia ako zameriavač. Architektúra teda 
expanduje v realite, v médiu, v prostredí. To médium, 
na ktorom sa objavuje, je pole.“

José Morales

Pole ako dynamické médium
„… Stádo (roj, kŕdeľ) je jav, ktorý jasne ilustruje po-
jem poľa – defi nované presné podmienky a relatívne 
nezaujaté k širšej globálnej forme. Pri týchto zadefi -
novaných pravidlách neboli prekážky alebo trhliny 
predpokladom kolapsu skupiny. Rozdiely a  prekážky 
v  okolí vyprovokovali prispôsobenie, rovnakým spô-
sobom, ako sa tekutina prispôsobí svojmu obalu. 
Kŕdeľ, rovnako ako zhluk rýb alebo dav ľudí, ktorí sa 
zúčastňuje na kolektívnej udalosti, predkladá podob-
nú štruktúru, bez ohľadu na veľkosť a  počet účast-
níkov. I keď sa dejú strety a zásahy, nemenný model 
sa vyvíja. Správanie týchto subjektov, bez ohľadu na 

opakovanie sa, má tendenciu produkovať podobné 
konfi gurácie, nie ako pevný typ, ale ako kumulatívny 
výsledok miestneho vzoru správania sa… “

Fernando Porras9 

Pole sa objavuje aj v teoreticko-grafi ckej podobe ako 
jedna vrstva v multištrukturálnom meste, ako ho vidí 
Petra Kempf. Mesto tvoria štyri navzájom prekrýva-
né operatívne kategórie, cez ktoré refl ektuje súčasný 
komplexný stav dnešného mesta.

„Hoci nikdy úplne nepochopíme celkovú komplex-
nosť mesta v jeden okamih, môžeme pochopiť urbán-
ny konštrukt cez interakciu jeho častí.“10

1. Kozmologická pôda; 2. legislatívne agentúry; 
3.  prúdy, toky a  sily; 4. uzol, slučky a  spojenia. Do 
tretej kategórie, v ktorej sú združené dynamické javy 
mesta, spadá aj pole.

„Pole je provizórne miesto, bez defi nitívneho úze-
mia. Operuje ako prevodovka, značí a  riadi zme-
nu. Každé pole je preto dynamické a  funguje ako 
prestupná báza, cez ktorú sa uskutočňuje mestská 
transformácia.“

Petra Kempf11

„Pole se propojují, překrývají se navzájem a jsou ne-
jasně vymezena. Smysly jsou pole.“

Maurice Merleau-Ponty12

Posledný citát je z okruhu zmyslového vnímania 
a inšpiroval aj myslenie a tvorbu Stevena Holla, kto-
rý ho začlenil do svojej knihy Paralaxa. Problematika, 
ktorou sa táto časť zaoberá, úplne vybočuje z dosiaľ 
uvádzaných teórií a  ani nie je v  pravom zmysle ar-
chitektonickou teóriou polí. Spadá pod fenomenoló-
giu vnímania, ktorá premýšľa telesné vnímanie sveta 
a slovo pole je len súčasťou slovníka, ktorým je opi-
sované vnímanie. Merleau-Ponty poukazuje, že telo 
je: „rozhraním, prostredníctvom ktorého komuniku-
jeme s okolitým svetom“.13 Perceptívny vzťah člove-
ka a architektúry či skôr architektonického priestoru 
je nepopierateľný a práve v  tomto vzťahu je človek 
hodnotiacim subjektom kvality architektonického 
konceptu. Tak ako hovorí Merleau-Ponty „o jednote 
vecí, ktorá ostane skrytá, pokiaľ budeme jednotlivé 
kvality považovať za dáta náležiace striktne oddele-
ným svetom videnia, čuchu, hmatu atď.“14 , tak v sú-
vislosti s vnímaním a zažívaním architektúry, hovorí 
Holl o  okamihoch, keď jednotlivé predmety stráca-
jú svoje jasné vymedzenia a dochádza k prepájaniu, 

prepletaniu a prekrývaniu sa priestorov, materiálov 
a detailov.

„Architektura, počínajíc hapticko-optickým světem 
materiálů a detailů až po prostorové vazby utvářené 
ve světle popředí, středního plánu a pozadí, se proje-
vuje prostřednictvím vnímaní. Zážitek proplétání, ne-
boli propojování předmětu a  pole, je základní silou 
architektury.“15

Kritika polí
Rozšírené pole architektúry
Problematika poľa je aktuálna najmä vo vzťahu k sú-
časným architektonickým konceptom, kde sa teória 
polí premieta do nástroja architektonického na-
vrhovania. Treba si však objasniť, kde sa sú časná 
architektúra nachádza. Podľa Anthonyho Vidlera16 
architektúra nedávno vstúpila, po niekoľkých desať-
ročiach samostanovenej autonómie, na výrazne šir-
šie pole. Architektúra, podobne ako socha o niekoľ-
ko desaťročí skôr – ako to vo svojom článku opísala 
Rosalinda Krauss17 – našla novú formálnu i progra-
movú inšpiráciu v rade odborov a technológií od kra-
jinného plánovania až po digitálnu animáciu. 

„Tam, kde sa predošlí teoretici pokúšali zistiť je-
dinú a  podstatnú bázu pre architektúru, tam sa te-
raz oslavuje mnohosť a početnosť. Tak ako toky, siete 
a mapy nahradili mriežky, štruktúry a históriu. Tam, 
kde sa kedysi horlivo diskutovalo o Corbusierovských 
a  Palladiánskych zdrojoch, sa teraz študujú myš-
lienkové zdroje Henriho Bergsona a Gillesa Deleuza, 
vzhľadom na očakávania neformálnych procesov. 
Bloby, roje, kryštály sa množia ako nové stavebné for-
my, zatiaľ čo softvér svojím dynamickým efektom na-
hradil tradičné spôsoby reprezentácie.“18

Parametrické urbanistické polia
„Modernizmus bol založený na koncepte priestoru. 
Parametricizmus diferencuje polia.“19

Pohotovú odpoveď na zložitosť každodennej situ-
ácie našich miest a tekutý stav spoločnosti sa snaží 
ponúknuť parametricizmus. Zásady parametrického 
urbanistického navrhovania sú v protiklade s moder-
nistickým urbanizmom. Le Corbusier velebil priame 
línie a pravé uhly ako víťazstvo človeka nad prírodou. 
Tiež si však uvedomoval, že napriek tomu, že „Príroda 
sa nám javí ako chaos… duch, ktorý ovláda prírodu, je 
duch poriadku.“20

Kým jeho pochopenie prírodného poriadku bolo 
limitované úrovňou vtedajšej vedy, dnes existujú 
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nástroje na odhalenie komplexného poriadku, kto-
rý stojí za tými vzormi, ktoré sa javia tak chaoticky 
a dokážeme ich do značnej miery simulovať. „V tom-
to procese dáva parametrická citlivosť väčšiu váhu 
spomínanej ceste osla než jednoduchosti a  čistým 
geometriám uloženým v jednom suverénnom geste.“21

Parametricizmus, podľa Patricka Schumachera 
– nový architektonický štýl, defi nuje a  vytvára pa-
rametrický model, ktorého súčasťou sú meracie pa-
rametre, geometrické parametre objektov a  okolité 
parametre prostredia. Vonkajšie okolnosti regulujú 
nastavenia parametrického modelu pomocou pre-
menných. Deformácia je cielený a  legitímny stav 
vyvolaný zápisom informácií. V manifeste paramet-
ricizmu defi noval Schumacher nový typ priestoru, 
s novým spôsobom utvárania, fungovania, ale aj obý-
vania. Formuluje parametrické urbánne prostredie – 
ako zhluk, roj budov, zasadených vo vzorovane členi-
tom poli, ktoré sa kontinuálne mení bez zreteľných 
hraníc. Polia sú tekuté, dynamické systémy, „akoby 
kvapaliny v  pohybe, štruktúrované vlnami, tokmi 
a špirálovými vírmi“. Je to samoregulujúce prostre-
die s možnosťou neustálej odpovede na meniace sa 
podmienky v  reálnom čase. Orientácia v  takomto 
poli sa neriadi navyknutými spôsobmi, aké popisu-
je na príklad Kevin Lynch22, ale pomocou vektorových 
smerov, zmeny orientácie a hustoty vzorov.

„Súčasná architektúra má zámer konštruovať novú 
logiku – logiku polí –, ktorá preraďuje vyššie, aby or-
ganizovala a  artikulovala novú úroveň dynamizmu 
a komplexnosti súčasnej spoločnosti.“23

Diagram a  tvorba Petra Eisenmana diagrama-
tický spôsob navrhovania refl ektuje a  zaznamenáva 
komplexné poľné podmienky – médium a stav, v kto-
rom sa súčasná architektúra nachádza. Klasické archi-
tektonické ponímanie diagramu24 je založené na hie-
rarchickom, statickom, určitom princípe. Formulácie 
Deleuza pri interpretáciách Michela Foucaulta však 
hovoria, že to nie je nič s  pevnou štruktúrou, ale 
ide o  „pružné spojenie vzťahov medzi silami“ o  „sé-
riu strojových síl“25. Takýto Deleuzov diagram spĺňa 
predpoklady stať sa poľom. Vzťah diagramu a poľa 
funguje aj obrátene, v zmysle poľa ako analógie dia-
gramu, ak je diagram interpretovaný ako deleuzovský 
paralelogram síl..

„Diagram už nie je zvukový alebo obrazový archív, 
ale mapa, kartografi a koextenzívna s celým sociálnym 
poľom. Je to abstraktný stroj.“26

Tento deleuzovský abstraktný stroj pôsobí aj na 
genézu projektu virtuálneho domu Petra Eisenmana. 
Dom pochádza z  interakcie deviatich kociek, kto-
ré predstavujú potenciálne vektorové pole vzťahov. 
Každý vektor deformuje mriežky, linky samotné sa 
stanú silami v pohybe, ktoré vzájomne reagujú.

„Návrh pre virtuálny dom napríklad ukazuje pole 
s premenlivou intenzitou ako lokalitu projektu. Stav 
poľa je sústava bodov a liniek, ktorých hrany sú vý-
sledkom akcie – reakcie vnútorných obmedzení vyro-
bených strojom. Tieto podmienky tvoria tvar v súvis-
losti s vektormi a časom.“27

Eisenman narába aj s elektrickým poľom, pomo-
cou ktorého môže kontrolovať v istej fáze organizáciu 
molekúl tekutých kryštálov. Usporiadanie molekúl 
tyčového tvaru je funkciou teploty. Tekuté kryštály 
sú materiálnou fázou na polceste medzi tekutosťou 
a  kryštálom. Je to postupné narušovanie pôvodnej 
kryštalickej fázy do kinematického stavu, čo predsta-
vuje prechodnú fázu molekulárneho zoradenia, pred 
dosiahnutím izotropného alebo kvapalného stavu. 

Zaujíma ho to najmä z toho hľadiska, že dostáva 
zápis vo forme diagramov, ktoré ukazujú ďalší aspekt 
tekutých kryštálov, pri ktorom sú z viacerých vrstiev 
a  super – impozícií, vnímané ako deformácie mno-
hých rôznych vrstiev. 

Pohyb v pšeničnom poli v spojení so psychologic-
kým efektom osamotenia malo vplyv na tematicky 
spracované pole v  návrhu pamätníka obetiam ho-
lokaustu v Berlíne v roku 2005. Je to plocha medzi 
Potsdamer Platz a Brandenburskou bránou, s rozlo-
hou 5 akrov, ktorá je posiata 2 700 tmavosivými be-
tónovými blokmi. Jednotlivé kvádre majú pôdorys 
s konštantným rozmerom, ale líšia sa svojou výškou, 
ktorá sa plynule mení, a  tak vytvára efekt zvlnenej 
plochy. Pravidelný, racionálny princíp horizontálne-
ho usporiadania blokov tak kontrastuje s „iraciona-
litou“ vo vertikálnom smere a vyjadruje Eisenmanov 
zámer poukázať na rozporuplnú povahu udalosti, 
ktorú má pamätník pripomínať. 

 „Arrays“ – programovacie polia
Pole fi guruje v sfére architektonického navrhovania 
v zásade vo dvoch rovinách, a to v zmysle témy – iko-
nografi cky a v zmysle nástroja. Obidve roviny pokla-
dám za pomerne rozsiahle a rozmanité, ale môže sa 
stať, že pole v istom kontexte a jazyku bude zodpo-
vedať obidvom kategóriám. Bude teda príznačné, keď 
takéto polia označíme ako hybridné. Čoraz častejšie 
a samozrejmejšie využívanie generatívnych procesov 
informačných strojov v architektonickom navrhova-
ní s poľom priamo pracuje. A to na niekoľkých úrov-
niach – od triviálneho významu zadávania premen-
ných do políčok cez defi novanie „array” v zdrojovom 
kóde pri programovaní algoritmov až po nelineárne 
simulácie biologických procesov. V  programovacích 
jazykoch majú polia obrovský význam a  umožňu-
jú rýchlu realizáciu niektorých operácií. V  jednodu-
chosti by sa tieto polia dali opísať ako nejaké statické 
kontajnery, v ktorých sú uložené odkazy na istý počet 
prvkov – objektov spolu s  ich vlastnosťami28. Polia 
sa defi nujú použitím symbolov hranatých zátvoriek. 
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Pomocou zložitých zátvoriek sa do polí vpisujú rôzne 
hodnoty a obyčajnými zátvorkami sa zadávajú príka-
zy a operácie platné pre tieto vytvorené polia29. Ako 
hodnoty poľa môžu byť iné polia alebo viacrozmerné 
polia. Zaujímavou kvalitou polí je teda ich dimenzi-
onalita. Doteraz všetky príklady polí dosahovali tri 
základné dimenzie a  v prípade samoorganizujúcich 
sa dynamických celkov aj štvrtý – časový rozmer, 
keďže sa virtuálni agenti s umelou inteligenciou or-
ganizovali v čase. Takéto informačné pole, ako je „ar-
ray” môže mať prekvapivo oveľa viac rozmerov, a to 
až 256. Táto kvalita sa ťažko chápe, a pravdepodobne 
má význam len pre programátorov, ktorí však stále vo 
väčšej miere spolupracujú s architektmi, alebo sú ar-
chitekti. Táto multidimenzionalita patrí však do opi-
su vlastností polí, čím posúva úvahy o  dimenziách 
polí a ako vlastnosť nástroja súčasných konceptov to 
môže mať na architektúru zásadný dosah. 

Záver
Anthony Vidler hovorí, že „dejiny architektúry 
20.  storočia sa ponímali ako dejiny priestorových 
koncepcií“.30 Ak je to tak, a  ak je pole priestorový 
fenomén, je skutočne možné predstaviť si dejiny ar-
chitektúry ako dejiny architektonických polí. Nový 
architektonický koncept – parametricizmus je jed-
nou z  posledných úvah o  priestorovom usporiada-
ní súčasného mesta, ktorý umožňuje nový pohľad 
aj na jeho historickú štruktúru. Vzhľadom na mož-
nosti uplatnenia digitálnych metód navrhovania je 
však predovšetkým prekvapivým prínosom pre aktu-
álne koncepty urbanistických polí. Táto práca chce 
rovnako začleniť disciplínu architektúry do kontex-
tov nového premýšľania priestoru, medzi ktoré patrí 
premýšľanie architektonického poľa vyznačujúceho 
sa mnohosťou paradigiem a presahom aj do mimo-
architektonických sfér.

Pole vystupuje v architektúre v  rozmanitých po-
dobách. V  neposlednom rade ide o  uvádzané polia 
rozšírenej, pokročilej tzv. „advanced“ architektúry, 
ktoré možno chápať ako komplexné prostredie – mé-
dium. Je defi nované silami, tokmi, prúdmi, energia-
mi, vektormi vo vzájomnej prepojenosti a súčinnosti, 
a prejavuje sa tak v urbanizme mesta, ako aj v samot-
nej architektonickej štruktúre. V  meste, ako úžas-
ne komplikovanom systéme, dochádza k  ustavičnej 
zmene a  transformácii prostredia. Na architektúre 
sa prejavuje celé pôsobenie poľa a  všetky udalosti 
v poli, kde zmena alebo deformácia neznamená ne-
vyhnutne porušenie poriadku, ale je legitímnou od-
poveďou topologickej architektúry. Už nestačí iba 
poznať vlastnosti síl, ale je nevyhnutné prenášať ich 
reálnu intenzitu do konceptu cez médium počítača, 
ktoré v oblasti experimentálnej architektúry otvori-
lo novú dimenziu. Jedným z nástrojov na uchopenie 
a transformáciu síl do architektonického konceptu je 

diagram, ako paralelogram síl. Je to abstraktný stroj, 
ktorý generuje neobmedzený počet riešení. Ďalšími 
pomocnými nástrojmi analógov polí sú vitálne si-
mulačné programy, schopné vytvárať zložitosti, ako 
odraz skutočných javov, pomocou lokálnych pod-
mienok. To je samotná podstata poľa, mechanizmu, 
v ktorom jednotlivé lokálne udalosti majú vplyv na 
celé okolie. Toto nazeranie „advanced“ architektúry 
v podstate naznačuje možnosti a smer ďalšieho pre-
mýšľania fenoménu architektonického poľa.

Príspevok je súčasťou výskumu k dizertačnej práci.
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Veľká kniha 
o veľkom architektovi
Robert Špaček

Na svete je ďalšia kniha Matúš 
Dulla: Architekt Emil Belluš. Napísal ju 
architekt o architektovi predovšetkým 
pre architektov, ale aj pre milovníkov 
slovenskej histórie, kultúry a krásnych 
kníh. Špičkový teoretik a vedec vydal 
krásnu knihu s ambíciou osloviť širokú 
čitateľskú obec. Napísať knihu o  prí-
slušníkovi slovenského kultúrneho 
panteónu znamená v prvom rade po-
trebu vyrovnať sa s jeho veľkosťou.

Matúš Dulla už od začiatku dekla-
ruje, že účtuje s legendami. To je dob-
re, lebo legendy zdvíhajú sebavedomie, 
ale pravda má trvalejšiu hodnotu. Po 
prečítaní celej knihy sa však ťažko ub-
rániť dojmu, že autor monografi e na-
pokon bellušovskú legendu dokonca 
mytologizuje. Dulla je dôsledný, až tak 
sa vžíva do obdobia Bellušovej mla-
dosti a jednotlivých období jeho živo-
ta, že používa aj jazyk, z ktorého vanie 
dobová atmosféra. Okolo Belluša, so 
sebe vlastnou dôslednosťou, neúnav-
ne buduje konštrukciu dobovej atmo-
sféry, niekedy sa až zdá, že samotná 
biografi a je zámienkou na výskum a in-
terpretáciu charakteru doby a prostre-
dia. Čitateľovi sa prihovára úctyhodné 
množstvo archívnych materiálov, au-
tor je už z predchádzajúcich publikácií 
„nastavený“ na veľké syntézy.

Kniha je rozdelená do šiestich ka-
pitol s následným podrobnejším čle-
nením (bohatý a perfektne zoradený 
dokumentačný materiál je pri štan-
darde autora aj vydavateľstva zrej-
me nevyhnutnosťou). Kapitoly tvoria 
skôr tematické celky ako chronologic-
kú postupnosť. Je to výhoda obsiah-
lej knihy, čitateľ si môže vybrať ktorú-
koľvek časť, vrátiť sa k predošlej alebo 
jednu preskočiť, kniha funguje aj tak. 
Vydavateľská koncepcia viacerých ro-
vín komunikácie s čitateľom je zvlád-
nutá bravúrne, možno čítať samotný 
text, preskakovať k profi lom stavieb či 
osobností. Obrázky sú komentované 
samostatnými textami, ich dvojjazyč-
nosť len podčiarkuje vysoký autorský 
aj vydavateľský štandard. Spolu s an-
glickými abstraktmi jednotlivých častí 

súčasne posúva Bellušovu slovenskosť 
do „veľkého“ sveta.

Dullova schopnosť písať odborné 
texty v knihe prerastá do takmer belet-
ristickej dejovosti. Kapitoly 2. a 3. na 
jednej strane trocha trpia aditívnos-
ťou recenzií jednotlivých objektov, na 
druhej strane však autor poctivo hľa-
dá kontexty, analýzy jednotlivých diel 
široko tematizuje. Za zmienku by mož-
no stál aj Bellušov vplyv na dobovú 
tvorbu, bankové pobočky v Dunajskej 
Strede, Modre a inde, na ktorých po-
kiaľ Belluš neparticipoval priamo, sú 
možno výsledkom remeselného epi-
gónstva. Dá sa tu konkrétne reálne vy-
stopovať Bellušova trendovosť alebo 
ostal v histórii ojedinelým zjavom? Je 
iste nepodstatné diskutovať na tému, 
či sú Bellušove družstevné domy mes-
totvornejšie ako obchodný dom Brouk 
a Babka, alebo Manderlák. Dulla je 
presvedčivo mienkotvorný historik 
a teoretik, jeho apriórne tvrdenie je aj 
tu dostatočné. Malá osobná poznám-
ka: Kolonádový most v Piešťanoch je 
zvláštny fenomén, na jednej strane 
imidžová moderna, na druhej strane 
osobná spomienka, veľmi sa páčil aj 
mojej babke.

 Kniha a Dullove interpretácie pro-
vokujú k úvahám a otázkam. Autor by 
nebol verný sám sebe, keby nemilosr-
dne nepísal aj o rozporoch a sporoch, 
ktoré tvorba architektúry nevyhnutne 
prináša. V architektúre akoby utilitár-
nosť viac stierala problémovosť pro-
režimovej tvorby ako v iných sférach 
umenia. Otázka je, prečo konjunktu-
ralizmus architektov posudzujeme 
zhovievavejšie ako konjunkturalizmus 
umelcov ... čo napríklad s Bellušovou 
účasťou v  súťaži na hradné návr-
šie a podhradie Bratislavy pre árij-
ských architektov? (Poznámka autora: 
Ministersto dopravy a verejných prác, 
rezort verejných prác v Bratislave vy-
písalo v decembri 1940 verejnú ano-
nymnú medzinárodnú súťaž na získanie 
ideových plánov pre regulačnú a zasta-
vovaciu úpravu časti mesta Bratislavy 
na hradnom návrší a na podhradí a na 

ideové riešenie budov slovenských vy-
sokých škôl na tomto území. Súťaž 
bola všeobecná, anonymná a bola 
prístupná odborníkom árijského pô-
vodu zo Slovenska, nemeckej ríše, pro-
tektorátu Čiech a Moravy, Talianska 
a Juhoslávie.) 

Tu by sme, samozrejme, nečakali 
ostrý aktívny protest, ale ľahké ignoro-
vanie by potešilo. Ostáva otázka – pre-
čo sú architekti tak často radi v úlohe 
služobníka? Dnes sa, samozrejme, ľah-
ko moralizuje, ale na druhej strane fak-
ty ostanú faktami. Aj Mladá garda je 
v lepšom prípade omyl, v horšom po-
platnosť, hoci v tom období asi nebolo 
možné reagovať inak, ale týmto argu-
mentom možno ospravedlniť čokoľ-
vek. A napokon kontext peripetií okolo 
Slavína by si zaslúžil zmienku, že kvôli 
jeho fi nálnej siluete bola zbúraná krás-
na veža Kostola Panny Márie Snežnej 
na kalvárii.

 Legendu podporuje možno aktu-
álne povedané „Bellušov kód“, tajom-
nosť detailov opísaná v časti Láska 
k detailu a najmä môj obľúbený reli-
éf od Ladislava Snopeka na západnej 
strane Pavilónu teoretických ústavov 
v Bratislave, ktorý zachytáva moment, 
keď sochár odovzdáva reliéf architek-
tovi. V mužovi v strede kompozície 
sochár možno spodobil samého Emila 
Belluša. Určite nie je bez zaujímavosti, 
že architekt tu drží model budovy ob-
rátený k divákovi opačnou stranou bu-
dovy, než na ktorej je osadený, na ulič-
nej fasáde je reliéf s modelom budovy 
s fasádou do námestia – kódovanie par 
excellence. Budova dnešnej fakulty ar-
chitektúry vo svojej večnej fasáde ne-
sie uchované nielen naratívne reliéfy, 
štátny znak Československej republiky, 
ale aj stopy po projektiloch z roku 1968 
na severnej fasáde. No a pri analyzova-
ní ako „form follows function“ (forma 
sleduje funkciu ) pri budove – Pavilóne 
teoretických ústavov, neslobodno za-
búdať na vzťah auly a podlažia nad 
ňou, cenou za kompozičnú formálnosť 
sú vcelku dramatické Vierendeelove 
nosníky nad aulou, steny chodby sú 

masívne železobetónové, s minimálne 
možnou perforáciou.

Bellušovo vedecké a publikačné pô-
sobenie je stále nedocenené, v spo-
mienkach viac rezonuje jeho tvorba. 
Architekti z praxe sa často s dešpek-
tom pozerajú na písanie kníh, stačí 
predsa projektovať a učiť. Tento rene-
sančný princíp Belluš zrejme považo-
val za defi citný. Užitočné by bolo vydať 
komentovanú výberovú reedíciu jeho 
textov, aj keď viaceré jeho formulácie 
sú archaické alebo napísať monografi u 
Belluš – akademik SAV.

 Z knihy celkovo vanie nostalgia, 
akoby sa Matúš Dulla lúčil s mnoho-
ročným kľúčovým výskumom. Ako sám 
priznáva, k Bellušovi pristupuje s (ne-
pochybne zaslúženou) sympatiou. 
Kniha sceľuje naše poznanie Belluša 
– o Bellušovi, ďalším autorom necháva 
možno už len „dohľadávky“ a variantné 
vysvetlenia a interpretácie.

Pokiaľ ide o formálnu stránku mo-
nografi e, grafi k odviedol nielen špič-
kovú profesionálnu prácu, nemožno sa 
ubrániť dojmu, že bol osobne pozitívne 
zaujatý. Viaceré fotografi e súčasného 
stavu sú tak trocha populárne farebné, 
sú v rozpore s dôstojnosťou pôvodných 
dobových dokumentov. Možno to však 
knihu priblíži širokému čitateľskému 
vkusu. Kniha svojou krásou a nadštan-
dardným vydavateľským spracovaním 
akoby kopírovala „večnosť“ Bellušovej 
architektúry. K typografi ckým šper-
kom patrí dvojfarebné označenie od-
kazov v texte, tie pod čiarou modrými 
číslami, poznámky červenou. Dullova 
kniha o Bellušovi je aj jasným slovom 
o potrebnosti tohto nosiča informácií, 
dokazuje, že kniha je nenahraditeľná. 
Autorov pozoruhodný zoznam mono-
grafi í je touto knihou dôstojne koru-
novaný. Zaslúži si to Belluš – aj Dulla.

RECENZIA

Matúš Dulla: Architekt Emil Belluš

Bratislava, Slovart 2010. 320 s.

ISBN 978-80-556-0293-6
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„Mravný človek je vtedy, ak mu je každý život, aj život 
zvieraťa, aj život rastliny posvätný.“

Albert Schweitzer

Environmentálna etika – o čo vlastne ide? Ide o fi -
lozofi ckú disciplínu, ktorá sa zaoberá správaním 
a usmerňovaním ľudského konania k životnému pro-
strediu. Zakladá sa na ľudskej zodpovednosti, zacho-
vaní podmienok života na Zemi. Je to určitá forma 
spoločenského a  kultúrneho správania sa človeka. 
Nejde však o postoj človeka k človeku, ale určuje, ako 
by sa mali ľudia správať k živej prírode a k jej zlož-
kám. Na základe svojich princípov vymedzuje sprá-
vanie sa ľudskej spoločnosti k  životnému prostre-
diu. Environmentálna etika sa orientuje na problémy 
spojené s reálnym životom ľudskej spoločnosti v ob-
lasti ochrany životného prostredia a teoreticky zdô-
vodňuje morálne princípy a zásady, ktoré by vyvola-
li alebo by mohli vyvolať zmenu správania sa ľudí 
k prírode a motivovať ich k zachovávaniu prírodného 
bohatstva a k ochrane života ako takého. Tak ako ja, 
tak aj každý jeden z nás je schopný rozlíšiť dobré od 
zlého. Individuálne rozlíšenie dobra a zla môže mať 
dosah aj na spoločnosť. Problémy životného prostre-
dia sa vnímajú a posudzujú ako globálne problémy 
ľudstva, lebo sa týkajú všetkých ľudí na planéte.

 Aký je súvis medzi architektúrou a environmen-
tálnou etikou? Vytvárame etickú alebo neetickú ar-
chitektúru? Myslím si, že na architektúre vôbec nezá-
leží. Skôr ide o etiku architektov samotných, dôstojné 
ľudské JA. Architekt si môže a nemusí vybrať zákazku 
od investora, ktorá je alebo nie je ohľaduplná k oko-
liu. Neprekáža mu, čo navrhne, ak bude z toho pro-
fi tovať. Neprekáža mu, že bude robiť zlú architek-
túru, lebo urobí to, o čo ho investor požiada. A o to 
tu predsa ide, nie? Na druhej strane, architekt si 
môže uchovať svoju architektonickú dôstojnosť, sám 
k sebe sa zachová eticky a odmietne zákazku, o kto-
rej si myslí, že je neetická, respektíve že nie je dob-
rá. S týmto je úzko späté aj efektívne bývanie. Mnohí 
túžia po bývaní v  samostatnom rodinnom dome, 
mimo mestského ruchu a  dokážu do toho investo-
vať aj nemalé prostriedky. Ale je to práve efektívne 
bývanie, keď dochádza k  dezurbanizácii prostredia? 
Zároveň musíme cestovať za prácou, plniť si každo-
denné potreby svojho života, ako je vozenie detí do 
školy, nákupy atď., čo znamená ďalšia spotreba ener-
gie a  zvýšenie nečistoty prostredia. A  možné rieše-
nie? Jednou z možností je zatraktívnenie prostredia 
miest, aby ľudia nemuseli utekať na vidiek, prípadne 
ponúknuť efektívnejšie formy zástavby. Skompaktniť 
zástavbu sídiel. Aby sa zachovala pešia dostupnosť či 
dostupnosť miestnych centier a hromadnej dopravy, 
s  čím je spojené šetrenie územia. Architektonickou 
koncepciou zas môžeme riešiť pasívne a nízkoenerge-
tické domy, ktoré šetria životné prostredie. 

Priestory obytných miestností s  vyššou kvalitou 
vnútorného prostredia oddeliť od pomocných pries-
torov. Okná orientovať najmä na južnú stranu. Do 
tejto časti môžem zahrnúť aj využívanie alternatív-
nych materiálov a  technológií. V  súčasnosti je na 
trhu široký sortiment stavebných materiálov z obno-
viteľných zdrojov. Do tejto kategórie možno zaradiť 
materiály z odpadu, ktoré sú recyklovateľné a nená-
ročné na energiu a dopravu alebo „prírodné“ materiá-
ly ako nepálená hlina, slama či drevo. 

Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí, samoz-
rejme, slnečná energia, ktorá dokáže pokryť až 70 % 
spotreby tepelnej úžitkovej vody v  domácnostiach 
a  50 % spotreby tepla. V  rámci našej republiky by 
som chcela poukázať aj na malé vodné elektrárne, kde 
sa dá získať toľko elektrickej energie ako z Gabčíkova. 
Záhorie a Košická kotlina má vynikajúce podmienky 
na využívanie veternej energie. Geotermálna energia 
má na Slovensku potenciál šesťkrát väčší ako prvé 
dva bloky v Mochovciach. K producentom najväčšie-
ho energetického potenciálu však vo všeobecnosti 
bezpochyby patrí biomasa – energia komunálneho 
odpadu, spaľovanie dosiaľ nevyužívanej slamy, od-
pad z poľnohospodárskych produktov, bioodpad z le-
sov a podobne.

Do environmentálnej problematiky zapadá aj 
úbytok neobnoviteľných prírodných zdrojov. Týka 
sa to najmä plytvania zdrojov, ktoré využívame pre 
svoje pohodlie, a to nie vždy efektívnym spôsobom. 
Príkladom je aj plytvanie pitnou vodou. Jednou 
z  možností je jej viacnásobné využívanie. Celkové 
množstvo vodných zásob na Zemi sa odhaduje na 
1 360 až 1 640 miliónov kubických kilometrov. V oce-
áne je obsiahnutých 97,2 % celkového množstva 
vody. 2,5 % vody obsahujú ľadovce a polárne čiapky. 
Zvyšná tekutá voda nachádzajúca sa v trvalom obehu 
sa pohybuje napokon v rozmedzí 0,03 % až 0,05 %. 
Aby sme dosiahli nižšiu spotrebu vody, môžeme po-
užívať armatúry šetriace vodu, ako aj prietokové re-
dukcie na vodovodných batériách, neumývať riady 
pod tečúcou vodou, či používať moderné a úsporné 
batérie, ktoré uľahčia manipuláciu pri nastavení tep-
loty vody, čím ušetríme až 4 % vody. Napríklad vodu 
vypustenú z práčky možno opätovne zachytiť a ďalej 
ju využiť na splachovanie záchodu alebo zachytáva-
ná dažďová voda nám môže poslúžiť na technické 
účely. Dnes sú už bežné aj koreňové čistiarne odpa-
dových vôd, kde spätné využitie vody slúži naprík-
lad na polievanie lúk. Aj odpad je neodmysliteľnou 
súčasťou konzumnej spoločnosti. Pre mnohých ľudí 
je pohodlnejšie kúpiť si polotovary, výrobky dennej 
spotreby zabalené v materiáloch, ktoré sú pre naše 
životné prostredie zaťažujúcim faktorom. Príroda 
nemá k dispozícii žiadne organizmy, ktoré by ich do-
kázali rozložiť a zaradiť ich do kolobehu látok v príro-
de. Mnohé odpady možno recyklovať, ale to by ľudia 

museli precízne a zodpovedne separovať odpad v sa-
motných domácnostiach, fi rmách a  priemyselných 
podnikoch. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa teda pýtam: 
„Aká je environmentálna etika dnes a aká bude v do-
hľadnom čase?“ Dnes už slovo ekológia vôbec nie 
je cudzie, ako aj s  ním súvisiace pojmy: ekologické 
výrobky, ekológia a bývanie, ekológia životného pro-
stredia, ekologická technológia. Snažíme sa bojovať 
o autentickú krásu prírody?

Domnievam sa, že architekt by sa mal angažovať 
do súvisiacich problémov, modifi kovať a  obohaco-
vať návrhy investora tak, aby konečný výsledok pri-
niesol riešenie rešpektujúce prostredie. Tlmiť nega-
tívne presvedčenie klienta a zobrať zodpovednosť za 
výsledný návrh. Nepodľahnúť len samotnému na-
vrhovaniu stavieb za výborný honorár, ale myslieť aj 
na globalizačné aspekty, šíriť princípy ekológie a jej 
šetrnosti. A tak ako architekt aj ostatní ľudia by sa 
mali viac zaoberať týmito aspektmi. Veď táto prob-
lematika je oveľa komplikovanejšia, ako sa na prvý 
pohľad môže zdať. Bez rozvíjania environmentálnej 
etiky sa môže celkový vývoj z  dlhodobého hľadiska 
zabrzdiť, či nadobudnúť regresívne znaky. Hoci sa tie-
to otázky životného prostredia stali súčasťou aj pe-
dagogických procesov na školách či politických, so-
ciálnych, psychologických a fi lozofi ckých analýzach, 
predovšetkým musí byť záujmom nás ľudí, ako bu-
deme konať v súlade s environmentálnymi charakte-
ristikami. Ak to nebudeme brať vážne, tento vplyv sa 
začne vytrácať a slabnúť. Nemožno zabúdať, že hod-
nota kvalitného životného prostredia bude čím ďalej, 
tým viac naberať na svojej významnosti.

Esej bola napísaná v rámci predmetu 
Environmentálna podstata architektúry na Ústave 
experimentálnej a ekologickej architektúry FA STU.

Enviromentálna etika
Katarína Bútorová
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Čo je to vlastne identita? Identita je v  psychológii 
individuálna jednota a  ucelenosť, v  ktorej jednot-
livec prežíva sám seba a pociťuje, že sebou zostáva 
v  rôznosti stavov, ktoré postupne prežíva v  priebe-
hu svojej existencie. Koreň pojmu „identita“ tvorí 
latinský termín idem (to isté, totožné), ktorý so se-
bou nesie dva neoddeliteľné významy. Prvý odkazu-
je na absolútnu rovnakosť (totožnosť), zatiaľ čo ten 
druhý predpokladá určitú typickosť (osobitosť), kto-
rá je stála a  pretrváva v  čase. Pojem „identita“ tak 
obsahuje dva vymedzujúce aspekty porovnávanie 
osôb a vecí: podobnosť a rozdielnosť (Jenkins 2008: 
17). Tieto aspekty stáli aj na začiatku kariéry pojmu 
„identita“, ktorý má bohatú fi lozofi ckú minulosť. 
Otázky „trvalosti (stálosti) uprostred zmeny“ a „rov-
nakosti uprostred rozmanitosti“ zamestnávali fi lozo-
fov od čias starovekého Grécka až po súčasnú analy-
tickú fi lozofi u. 

Termín identita sa dá použiť aj v  našej oblasti, 
v  architektúre. Mám na mysli to, že každé miesto, 
mesto, priestor môže mať svoj charakteristický pocit, 
ktorý vytvára, ktorým pôsobí na človeka, pozorovate-
ľa. Pri formovaní miesta máme v úmysle, aby pôso-
bilo príjemne, aby sa ľahko zapamätalo a aby to bolo 
miesto niečím osobité. Napríklad mestá v Holandsku 
majú inú atmosféru ako mestá v Spojených štátoch. 
Inak je vnímaný Paríž a inak Londýn. Samozrejme, že 
to, ako pôsobí na človeka mesto, ovplyvňujú viace-
ré komplexne prepojené veci. Je to geografi cká polo-
ha, mentalita ľudí, historické podmienky umožňujú-
ce výstavbu, a mnohé iné. Niekedy je ťažké povedať, 
či človek vytvára prostredie, alebo či to, kde človek 
žije, ovplyvní jeho a potom sa toto môže preniesť aj 
do jeho tvorby, ktorá formuje prostredie. Podľa môj-
ho názoru je toto ťažko odlíšiteľné a asi platí oboje. 
Človeka formuje miesto, kde vyrastá a aj on vplýva 
na prostredie, ktoré ďalej ovplyvňuje ľudí. Identitu 
miesta či mesta ďalej vytvára ľudská činnosť. 
Symbolom Paríža je Eiff elova veža, Londýna Big Ben, 
ale aj nový prvok – ruské kolo na brehu Temže, ktoré 
tam bolo vybudované na prelome tisícročí. Identitu 
mesta vytvárajú aj konkrétne budovy, ktoré sa pre 
neho stávajú symbolmi, možno svojou monumen-
talitou, významnou polohou, ale zväčša aj uľahčujú 
orientáciu v jeho okolí. 

Mesto Moskva je charakteristické svojimi veľký-
mi proporciami takmer všetkého. Má trinásť milió-
nov obyvateľov, veľké dopravné tepny vedúce priamo 
do centra. Doprava na niektorých týchto triedach je 
vedená siedmimi pruhmi v jednom smere a siedmi-
mi v druhom smere, mierka človeka je tu teda veľmi 
malá. Tieto ulice boli prestavané ešte za Stalinových 
čias, kvôli tomu, aby sa dopravné tepny dali využívať 
aj v  prípade zbombardovania priliehajúcich budov, 

a zasypaní častí šírky vozovky. Ďalej napríklad tzv. pa-
neláky, ktoré boli u nás vystavané v dvanástich pod-
lažiach, by pri moskovských panelákoch pôsobili ako 
miniatúry. Tam sú bežne 25-poschodové. Priestory 
ďalej od úplného centra sú medzi obytnými domami 
široké aj 200 metrov. Človek sa cíti veľmi malý. Pre 
Moskvu sú charakteristické aj osobité stavby. Sú to 
napríklad tzv. „Stalinskije vysotki“, je to sedem výš-
kových budov vystavaných v  jednom štýle po celej 
Moskve. Najznámejšia z nich je Lomonosovova uni-
verzita na Leninských horách v Moskve. Táto domi-
nanta je z nich najvyššia a jedinečná je aj svojou po-
lohou na jedinom kopci v širokom okolí, keďže celé 
mesto je postavené na bažinatom, plochom území. 
Ďalej je to asi najznámejšia, najcharakteristickejšia 
stavba pre cele Rusko, Chrám Vasilija Blaženého. 
A  takisto Chrám Krista Spasiteľa. Táto stavba bola 
postavená v  priebehu veľkej časti 19. storočia. Po 
veľkej októbrovej revolúcii mal byť zbúraný a  na 
jeho mieste mal byť postavený pamätník socializ-
mu, známy aj ako Palác sovietov. Chrám bol zbúraný, 
ale Palác Sovietov nebol nikdy postavený a na jeho 
mieste sa až do konca osemdesiatyh rokov 20. sto-
ročia nachádzalo kúpalisko. Po páde režimu sa zača-
lo s obnovou pôvodného chrámu. Dokončený bol za 
desať rokov a posvätený bol v roku 2000. Keďže bol 
vystavaný úplne nanovo, a len na základe nájdených 
fotografi í, pomocou počítačov, nazýva sa aj digitálny 
chrám. Na tomto príklade môžeme dobre vidieť to, 
ako si človek cení spomenutú identitu, je to niečo, 
čo je zhodné, niečo, čo je však aj napriek zubu času 
trvácne. 

Mestá si zachovávajú svoju identitu aj v  dneš-
nom čase globalizácie. Globalizácia je nevyhnutná. 
Prináša plusy aj mínusy. Z môjho pohľadu plusy pre-
važujú nad mínusmi, najmä čo sa týka bežného živo-
ta človeka. Možnosti lacnejšieho prístupu k  veciam 
bežnej spotreby, ale treba dbať na to, aby mestá ne-
strácali svoju identitu len kvôli architektúre, ktorá sa 
podobá jedna na druhú. Treba dbať na to, aby bola 
v súlade s jestvujúcim stavom, aby ho ďalej zveľaďo-
vala a rozvíjala jeho autenticitu.

Esej bola napísaná v rámci predmetu 
Environmentálna podstata architektúry na Ústave 
experimentálnej a ekologickej architektúry FA STU.

Identita
Daniel Furdík
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V dejinách kultúr a  národov učení stavitelia vyna-
kladali nesmierne úsilie v snahe vytvoriť veľkolepé, 
monumentálne, nádherné diela ukrývajúce v  sebe 
nadčasovú ohurujúcu a dych vyrážajúcu krásu. Gréci 
navrhovali veľkolepé chrámy plné vysokých stĺpov, 
Rimania vytvorili viadukty, akvadukty, koloseum či 
panteón, stredovekí stavebníci ohromovali ľud ne-
botyčnými klenbami a nebesky žiariacimi gotickými 
rozetovými oknami na katedrálach. 

Albert Speer bol ministrom zbrojnej výroby na-
cistického Nemecka a  Hitlerov ríšsky architekt. Aj 
on, ako veľkolepí architekti čias minulých sa svojimi 
dielami preukázal ako znamenitý architekt a o  jeho 
kvalitách svedčia napríklad diela ako areál so štadió-
nom na Zepelline alebo Nová ríšska kancelária. Majú 
v  sebe krásu a  estetiku antiky a  mohutnosť gotiky. 
Môžu byť však Speerove diela považované za krásne, 
ak za motívmi ich vzniku bolo budovanie nacistickej 
ríše zodpovednej za vyše 70 miliónov ľudských živo-
tov? Pri hľadaní odpovede sa treba najprv snažiť zod-
povedať nasledujúce otázky. Čo znamená pojem krá-
sa? Ako je defi novaná krása? Je dobrá? Ukrýva v sebe 
krása dobro? Je dobro súčasťou a  podstatou krá-
sy alebo sú to dve nezávislé skutočnosti? Môže byť 
krásne aj to, čo je vytvorené s nemorálnym zámerom? 

Krásou sa zaoberali mnohí fi lozofi  vo väčšej či 
menšej miere. Formulovali rôzne, väčšinou veľmi po-
dobné defi nície. Podľa toho, či ich kritériá krásy boli 
zamerané len na vonkajšie znaky, alebo aj na vnútor-
né znaky ich možno rozdeliť na dve skupiny.

Filozofi  všímajúci si len vonkajšie znaky krá-
sy boli napríklad: sofi sti, pytagorejci, Albert Veľký, 
Tomáš Akvinský, Dostojevskij a  v podstatnej miere 
aj sv.  Augustín. Sofi sti považovali za krásne to, čo 
je príjemné zraku a  sluchu. Pytagorejci krásu de-
fi nujú ako poriadok, mieru, proporciu (symetriu), 
zladenosť, harmóniu. Závisí od štruktúry (zostave-
nia, harmónie) častí a  je to kvantitatívna, matema-
tická vlastnosť, ktorá sa dá vyjadriť číslom (mierou, 
proporciou). Podľa Alberta Veľkého krása je žiare-
nie formy, podľa Tomáša Akvinského, krása je vlast-
nosť vecí, ktoré sa nám páčia, keď sa na ne dívame. 
Krásne je to, čo sa páči v pohľade, čiže v zážitku vi-
denia. Krásu tvorí najmä úplnosť, čiže dokonalosť, 
úmernosť, čiže súlad, proporcia, harmónia a jas, žia-
ra. Podľa Dostojevského je prejavom zdravia a vita-
lity, zdrojom harmónie a pokoja. Svätý Augustín sa 
problematike krásy venoval dokonca v celom jednom 
diele. Chápal ju ako kvalitatívny vzťah častí, z pojmu 
rytmus urobil základ celej estetiky. Zo starovekej es-
tetiky preberal dve základné tézy: 1. krása je objektív-
nou vlastnosťou vecí a človek nie je jej tvorcom, ale 
vnímateľom; 2. krása spočíva v harmónii, čiže v uspo-
riadaní prvkov – správny vzťah týchto častí vytvára 

ich súlad, poriadok, jednotu a  práve tie rozhodujú 
o kráse. Krásu predmetov chápal ako prejav vonkaj-
ších znakov, ale prisudzoval jej pôvod u Boha (zdroj 
a pôvodca krásy).

Ak sa pozrieme na architektonické diela Alberta 
Speera cez optiku uvedených defi nícií, zistíme nasle-
dujúce skutočnosti: rytmicky radené stĺpy, koloná-
du evokujúce priečelia budov, drahý lesklý (žiariaci) 
kamenný obklad, vyvážená proporcia, symetria, har-
mónia, všetky kritériá krásy sú splnené v  najvyššej 
miere. Speerove diela sú jednoznačne krásne a pyta-
gorejci či Augustín by boli rozhodne ukázali zdvihnu-
tý palec nahor.

Na druhej strane však stoja fi lozofi  všímajúci si 
aj vnútorné znaky krásy. Boli to napríklad Sokrates, 
Xenofón, Platón.

Sokrates vidí krásu v  primeranosti. Ak chápem 
Sokratovu primeranosť vo vonkajších znakoch, 
Speerove diela by sme posúdili ako krásne. Ak však 
Sokrates mal na mysli primeranosť v  zmysle „tak 
akurát“ (ani veľa, ani málo), jeho dielo by sme ne-
nazvali krásnym, lebo svojou vnútornou podstatou 
sa úplne vymyká miernosti a  striedmosti či prime-
ranosti. Filozofi cky boli zamerané na podporenie bu-
dovania ríše postavenej na dobýjaní a zabíjaní, teda 
nemorálnych a neetických hodnotách. Ideové hodno-
ty hlavného vodcu Adolfa Hitlera sa len ťažko dajú 
nazvať miernymi. Aj vonkajšie prejavy, ako napríklad 
mierka, sú skôr neprimerané ľudskému cíteniu a vní-
maniu. V tomto svetle sa Speerove diela už nejavia 
až tak krásne ako pri konfrontácii s prvou skupinou 
fi lozofov.

Druhí fi lozof, Xenofón, za krásne považuje to, 
čo optimálne plní svoj účel. Areál so štadiónom na 
Zeppeline rozhodne plní svoj účel znamenite. Ďalej 
však Xenofón pokračuje tvrdením, že užitočné je 
krásne v tom, na čo je to užitočné. Účelnosť sa na-
pĺňa v  morálke človeka. A  tu je už kritériom krásy 
jednoznačne morálka, čo znamená, že Speerove die-
la vytvorené v službe ríšskeho architekta sú opakom 
krásy pre ich nemorálny charakter.

 Krása podľa Platóna obsahuje podstatné, nadča-
sové a to, čo podlieha premenám v čase, konvenciám 
a  predstavám, pričom toto premenlivé určenie má 
svoje kritérium v  absolútnej idei krásy. Ďalej tvrdí, 
že vrchol tejto krásy tvorí idea, ktorá sa člení na tri 
oblasti: estetickú krásu, etickú krásu a  krásu, ktorá 
prislúcha mysleniu (noetická krása). Platón stotož-
ňuje krásu s dobrom a pravdou, súhra týchto troch 
vytvára harmóniu. Len to, čo je harmonicky krásne, 
je samo osebe nemenné a čisté. Z kritického pohľadu 
človeka dneška nevyznávajúceho nacistické hodnoty, 
areál so štadiónom na Zepelline postráda akúkoľvek 
etickú krásu, akékoľvek dobro či pravdu. Preto podľa 

Platónovej defi nície tento objekt nie je prejavom ab-
solútnej idey krásy, môže byť nanajvýš prejavom krá-
sy estetickej.

Aké sú teda odpovede na položené otázky? 
Kritériami krásy môžu byť len vonkajšie znaky alebo 
aj vonkajšie znaky v spojení s vnútornými vlastnosťa-
mi. V tom prvom prípade je krásny aj objekt, ktorému 
chýba etické a morálne dobro. V druhom prípade je 
krásne len to, čo spĺňa aj kritériá morálky a etiky. Je 
len na každom človeku, cez akú optiku sa bude dívať 
na svet okolo seba. Kiežby to bola vždy tá platónov-
ská optika.

Esej bola napísaná v rámci predmetu 
Environmentálna podstata architektúry na Ústave 
experimentálnej a ekologickej architektúry FA STU.

Krásna architektúra na nemorálne ciele?
Michal Chudý

ŠTUDENTSKÉ REFLEXIE
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CPTED – Essential 
Methodological Concepts
Prevention of criminality – crimi-
nality in the environment
By Robert Špaček, Julián Keppl 
¦ 
Criminality is a phenomenon as old 
as human civilisation itself and is a 
worldwide occurrence.The fi ght with 
criminality oscillates between restric-
tion and prevention. The global na-
ture of criminality naturally means 
international cooperation, in the fi eld 
of prevention as well. A particular 
example is the CPTED project - Crime 
prevention through environmen-
tal design. Among other things, the 
CPTED concept supports internation-
al cooperation between police, local 
authorities, developers, planners and 
architects. The concept of designing 
out crime is recognised across Europe 
as a new and innovative method for 
creating safer environments by engag-
ing all stakeholders in the consulta-
tion process at the state of aff airs in 
ancient cities, where the urban de-
signer and the lawmaker shared equal 
status (Arendt 2007).

In our contribution we intend to 
outline the connections between town 
architecture and town planning and 
security how we perceive them in the 
process of education at the Faculty 
of Architecture, STU. This concept 
is not explicitly anchored in the sys-
tem of teaching; we rather address it 
in the frame of activities connected 
with the quality of the environment, 
mainly at the Institute of Sustainable 
and Experimental Architecture. The 
sustainability of life consists of natu-
ral, social, economic and cultural ele-
ments. The feeling of security is un-
doubtedly related to the quality of life.

Research and Presentation of 
Architectural Heritage
By Magdaléna Kvasnicová 
¦ 
¦ 
¦ 
Historic architecture is an inevita-
ble component of cultural heritage. 
Historic structures as a resource and 
medium of collective memory and 
identity of a certain cultural commu-
nity are potential historic monuments 
and therefore a subject of public in-
terest requiring preservation and pro-
tection, i.e. sustainable development. 
Even though historic monuments and 
their values will always be aff ected by 
political, ideological and other ma-
nipulations, it is necessary not to give 
up the possibility of objectifi cation of-
fered by research in this fi eld. Research 
of historic architecture (concerning ar-
chitectural, artistic, and archaeologi-
cal and/or restoration aspects) facili-
tates legitimating public interest in 
the preservation of architectural works 
and it is a necessity sine qua non in 
maintaining historic structures. Due 
to the fact that setting the value of 
historic structures has a rather am-
bivalent character as a result of the 
presence of diverse interests, the sci-
entifi c perspective of the humanities 
(e.g. art history, archaeology, history) 
remains the only real and independent 
instrument for their objectifi cation. 
Research of historic architecture pro-
vides an information potential, thus 
increasing the value of historic build-
ings and signifi cantly infl uencing ap-
proaches to their restoration. 

According to H. Eckerdt, J. Klein-
manns and H. Reimers there are two 
types of concept for treating historic 
architecture: those concepts accepting 
historic development until the present 
state and considering signs of this 
ageing process as a value (preserva-
tion, maintenance, conservation), and 
concepts aiming for modifi cation of 
the historic development of the given 
construction, which try to various ex-
tents to reverse this process (renewal, 
reconstruction, renovation).

Renovation or adaptation of his-
toric architecture off ers architects 

56 ALFA 02 ¦ 2011

CPTED – základné metodologické východiskáVÝSKUM NAVRHOVANIA

4 ALFA 02 ¦ 2011 ALFA 02 ¦ 2011 5

Popri veľkých a  známych koncepciách ideálneho 
mesta v  tichosti existovali predstavy, ktoré možno 
skryte ovplyvnili všeobecne známe projekty v  20. 
storočí. Patrí sem napríklad vízia Metropolis, ktorej 
autorom je vynálezca žiletky King Champ Gillette. 
Svoju predstavu publikoval v  knižke The Humam 
Drift v roku 1894. Chcel etablovať ideálnu spoločnosť 
pre výrobu a  distribúciu životných potrieb. Okrem 
poľnohospodárskych činností, všetky ostatné akti-
vity i populácia mali byť sústredené v gigantickom 
urbánnom komplexe Metropolis, v  perfektnom eko-
nomickom systéme výroby a distribúcie so všetkými 
prvkami pokroku. Chcel len jedno mesto na konti-
nente, možno aj na svete.

Pri pohľade späť boli ideálne pravouhlé systémy, 
polygonálne uzavreté mestá, záhradné mestá so sa-
mostatnými suburbiami, pásmové mestá, otvorené 
radiálno-okružné mestá… reálna životaschopnosť 
išla vlastnými cestami.

Budúci vývoj bude nevyhnutne hľadať súlad 
s  prostredím, priateľskú koexistenciu mesta so sa-
motným územím, na ktorom stojí i so širším okolím. 
Budú sa rozvíjať koncepcie zníženej závislosti od pri-
márnych energetických zdrojov, koncepcie využívania 
miestnych možností. Energetická bezpečnosť je no-
vou, ale strategickou kategóriou. 

Bezpečnosť – história 
Potreba bezpečnosti bola jedným z hlavných dôvodov 
vzniku miest. Ochrana pred protivenstvami prírody 
a ochrana pred inak zmýšľajúcimi ľuďmi opevňova-
la sídla, mestské hradby sú jedným zo základných 
fenoménov historických miest. Princíp sa neuplat-
ňoval len v Európe, opis čínskeho mesta je – nielen 
beletristicky – presvedčivo prezentovaný v knižkách 
R. van Gulika o sudcovi Ti. 

Hradobné systémy sa rozvíjali od staroveku cez 
stredovek až po sofistikované renesančné „ideálne“ 
opevnené, bezpečné mestá. Ideálne mestá vymýšľa-
li takmer programovo mnohí architekti – Vincenzo 
Scamozzi, Francesco de´ Marchi a iní. Extrémny prí-
klad z hľadiska „vertikálnej“ bezpečnosti mesta pred-
stavuje Daniel Speckle. Častým úkazom boli viaceré 
hradobné okruhy. Mesto prerástlo prvý obranný sys-
tém a musel byť vybudovaný druhý, väčší. Príkladom 
je dejinami ťažko skúšaná krétska Chania. Byzantské 
hradby prestali vyhovovať a počas benátskeho obdo-
bia  bol vybudovaný nový hradobný okruh s bastión-
mi odolnými proti vtedajšej technike. Tureckému ob-
liehaniu však neodolali, delostrelectvo už nemuselo 
hradby rozbíjať, strieľalo ponad ne. Hradby potom 
úplne stratili význam, v rozvoji mesta boli nahrade-
né okružnými komunikáciami, napríklad Ringstrasse 
vo Viedni.

V  našich podmienkach môžeme spomenúť Nové 
Zámky, ktoré boli jednou z  najmodernejších proti-
tureckých pevností v  16. storočí v  Európe. Pôdorys 
vychádzajúci z  predstáv o  ideálnom meste sa 
v 17. storočí dostal do znaku mesta. V súčasnosti je 
univerzálnym znakom – symbolom Nových Zámkov. 
Na pôdoryse mesta je dodnes čitateľný pôvodný 
princíp pevnosti.

Mesto postavené okolo hradu malo bezpečnosť 
založenú na postupnosti. Obrana sa postupne sťaho-
vala z hradieb do hradu na jednotlivé nádvoria až do 
veží. Hradby nám dnes sprítomňujú betónové a  iné 
zátarasy okolo veľvyslanectiev a iných budov vyžadu-
júcich ochranu. Transparentnosť parteru nedovoľuje 
plnohodnotnú ochranu, ktorá väčšinu času nie je ne-
vyhnutná. V prípade „rizikových“ podujatí sa parter 
„opevní“. 

Kriminalita je fenomén starý ako ľudská civilizá-
cia a rozšírený globálne. Boj s kriminalitou osciluje 
medzi reštrikciou a  prevenciou. Globálny charakter 
kriminality, prirodzene, prináša medzinárodnú spo-
luprácu aj v  oblasti prevencie. Konkrétnym príkla-
dom je projekt CPTED – Crime Prevention Trough 
Environmental Design (Prevencia kriminality tvor-
bou prostredia). Koncepcia CPTED okrem iného pri-
náša aj spoluprácu policajných zložiek s architektmi 
a urbanistami. V podstate je to náznak ideového ná-
vratu k stavu v antických mestách, kde boli na roveň 
postavení staviteľ mesta a  zákonodarca1. V  tomto 
príspevku chceme poukázať na súvislosti medzi mes-
tom – architektúrou a urbanizmom – a bezpečnos-
ťou, ako ich vnímame v  procese výučby na Fakulte 
architektúry STU. Táto koncepcia nie je explicitne 
zakotvená v systéme výučby, venujeme sa jej v rám-
ci aktivít spojených s kvalitou prostredia, najmä na 
Ústave experimentálnej a  ekologickej architektúry. 
Udržateľnosť života má prírodnú, sociálnu, ekono-
mickú, kultúrnu zložku a s kvalitou života nepochyb-
ne súvisí aj pocit bezpečnosti.

História, ideálne mesto
Pojem ideálne mesto v  sebe skrýva aj snahu riešiť 
bezpečnosť občanov. Ideálne mesto prechádza his-
tóriou urbanizmu ako plynulá niť. Ideálne tu nezna-
mená aktuálny spôsob fungovania, ale pôvodný zá-
mer urobiť v danom čase najlepšie rozhodnutie pre 
budúcnosť. Predstava ideálu v  zmysle bezpečnos-
ti a ochrany vyvrcholila v  renesancii a  z  veľkej čas-
ti bola prenesená do života. Predstava sociálnych 
ideálov prešla od Thomasa Mora cez utopistických 
socialistov k  Le Corbusierovi, sociálnemu krídlu 
Bauhausu… Vlastnou cestou prešiel aj ideál organi-
zácie mesta – racionálne ortogonálne siete, radiál-
ne systémy, pásmové usporiadania. S  tým súviseli 
aj predstavy o  veľkosti… až k fikciám 120-milióno-
vého mesta F. Hallera2. Podstatou sú vopred dané 
geometrické pravidlá organizácie mesta. S ideálnym 
mestom sa spájajú mená od Platóna cez Vitruvia, 
Albertiho, Filareteho k utopistickým sociálnym ide-
alistom až k sociálnym revolucionárom. Svoje pred-

stavy kreslil búrlivák F. L. Wright i u nás známy sú-
časný švajčiarsky architekt J. Dahinden. 

„Ideálna“ sieťová pravouhlá štruktúra mesta má 
korene v starom Egypte, prešla antikou, Španieli ju 
uplatnili pri Buenos Aires, Barcelone, k dokonalos-
ti ju doviedol americký prezident Thomas Jefferson, 
„naštvorčekoval“ celé Spojené štáty a predprogramo-
val systém miest.

Pri štúdiu pojmu narazíme na obrázok neznáme-
ho autora, ukazujúci renesančné princípy urbanizmu. 
Existujúce budovy – rímske koloseum, florentské 
baptistérium a  triumfálny oblúk sú spojené do ob-
razu mesta a predstavujú tri hlavné zložky života: vo-
jenskú, oddychovú, duchovnú. Kompozícia bola chá-
paná ako alegória dobre organizovaného, ideálneho 
mesta.

Renesančná aditívnosť neznámeho autora sa 
stretla s novými koncepciami – Palmanova, i s detail-
mi usporiadania objektov vo vzťahu k infraštruktúre 
a  doprave – Sforzinda od da Vinciho či Filareteho. 
Bezpečnosť bola takmer vždy východiskom, smerom 
navonok reprezentovaná hradbami, smerom dovnút-
ra štatútom mesta.

Ideálne mestá nie sú len európsky fenomén, poz-
náme aj orientálne príklady. 

Reakciou na živelný vstup priemyslu do mesta 
boli hnutia City Beautiful a Green City z USA – pred-
stava ideálneho mesta položená na existujúce mestá. 
City Beautiful bolo reakciou na sebareflexiu americ-
kého spôsobu života na prelome 19. a  20. storočia 
– konzumnosť, sociálne napätia, násilie, preľudne-
né mestá s  neorganizovaným bývaním… Nositeľmi 
urbánnych reforiem sa stali stredná a  horná stred-
ná vrstva. Mestá sa začali zbavovať provizórnych 
obytných oblastí. Podstatou hnutia bolo zlepšenie 
hygienických podmienok a  v  konečnom dôsledku 
vytvorenie krásneho mesta, hnutie sa stalo americ-
kým cieľom. Premisou hnutia bola myšlienka, že krá-
sa mesta môže byť účinným sociálnym nástrojom. 
Prvým systémovým prejavom hnutia v zmysle este-
tizácie a sociálneho riadenia bol D. Burnhamov plán 
Washingtonu z roku 1901. Mc Millanova komisia tak-
to vstúpila do charakteru L`Enfantovho barokového 
mesta z roku 1791.

CPTED 
– základné metodologické východiská
Prevencia kriminality – kriminalita v prostredí 

Robert Špaček
Julián Keppl

1 ¦ Palmanova, stále aktuálne ideálne mesto
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Výskum a prezentácia  
architektonických pamiatok
Magdaléna Kvasnicová 1. Pamiatkový výskum ako prostriedok legiti-

mizácie pamiatkovej ochrany
Historická architektúra je súčasťou kultúrneho de-
dičstva. Ako zdroj a  prostriedok kolektívnej pamäti 
a  identity konkrétneho kultúrneho spoločenstva je 
potenciálnou pamiatkou, t. j. objektom verejného zá-
ujmu zachovať ho a chrániť, čiže trvalo udržať. Obsah 
pojmu pamiatka je však ambivalentný a mení sa v zá-
vislosti od aktuálnych hodnotových záujmov spolo-
čenstva, ktoré predmetný objekt za pamiatku uzna-
lo. Od prvotnej podoby antických starožitností v 18. 
storočí sa rozšíril v  19. storočí na všetky artefakty 
starších dejín umenia. V priebehu 20. storočia sa do 
zorného uhla pamiatkovej ochrany dostali fenomény, 
ktoré pojem pamiatka typologicky, respektíve časovo 
rozšírili o artefakty, ktoré pôvodne neboli cieľom och-
rany: kultúrnu krajinu, prírodné dedičstvo (prostre-
die), obraz mesta, architektúru meštianskych domov, 
technické a priemyselné pamiatky – tzv. industrial či 
architektúru moderny a neskorej moderny.

Aj keď pojem pamiatky a  pamiatkových hodnôt 
v minulosti podliehal a bude vždy podliehať politic-
kým a  ideologickým manipuláciám, nemožno rezig-
novať na možnosť ich objektivizácie, ktorý umožňu-
je vedecký výskum. Vedecké poznanie je v praktickej 
starostlivosti o pamiatky podmienkou sine qua non. 
Pomáha legitimizovať verejný záujem na zachovaní 
určitého architektonického diela. Už Dvořákova kon-
cepcia pamiatkovej starostlivosti bola založená na 
kontrolnej funkcii vedeckého umeleckohistorického 
výskumu. Max Dvořák umeleckohistorický výskum 
praktizoval ako organický, ale pomocný prostriedok 
pamiatkarskej praxe, regulujúci praktické zásahy do 
pamiatok.1 Táto situácia viedla k významnému posta-
veniu umeleckohistorickej hodnoty, historickej hod-
noty a  hodnoty veku ako ťažiskových v  hodnotovej 
kvalifikácii pamiatok. 

Pamiatkový (architektonicko-historický, archeolo-
gický, reštaurátorský) výskum, ktorý vychádza z ana-
lýzy a rozboru historickej architektúry in situ, pomáha 
akademickým dejinám umenia stáť pevnými nohami 
na zemi a otvoriť do seba zahľadenú disciplínu k pri-
márnym hmotným prameňom a s jej pomocou uvá-
dzať často neznáme a na prvý pohľad nenápadné ar-
chitektúry do širších súvislostí regionálneho alebo 
európskeho kultúrneho vývoja. Tento aspekt zdôraz-
ňuje jeho propedeutický ráz tak pre historické vedy, 
ako aj pre prakticky zameranú pamiatkovú starostli-
vosť. Vedecká interpretácia nálezov z pamiatkových 

výskumov nanovo definuje pamiatkové hodnoty ob-
jektov a  servíruje objektívne argumenty pre schop-
nosť a vhodnosť ich zachovania. Zároveň legitimizuje 
ich pamiatkovú ochranu. Pri ambivalentnosti stano-
venia hodnôt pamiatky ako projekčného zrkadla rôz-
nych záujmov, zostáva vedecké hľadisko kultúrnohis-
torických humanistických disciplín (dejiny umenia, 
archeológia, história) jediným reálnym a nezávislým 
nástrojom ich objektivizácie.

Výsledky desiatok či stoviek pamiatkových výsku-
mov dopĺňajú alebo často aj zásadne narúšajú do-
vtedy všeobecne prijaté umeleckohistorické inter-
pretácie, búrajú stereotypy výkladu, nútia nanovo 
interpretovať nové poznatky, čím posúvajú umelec-
kohistorické poznanie. Objav ranogotických vežových 
alebo šírkových dvojpriestorových domov na území 
Bratislavy a  Košíc2 či identifikovanie ranogotické-
ho paláca v  hmote Pálffyho paláca na Panskej uli-
ci v Bratislave3 v osemdesiatych rokoch 20. storočia 
pracovníkmi MSPSOP rozšíril a  prehĺbil predstavy 
o  charaktere a  typológii profánnej ranostredovekej 
obytnej architektúry v  mestách. Pamiatkové pries-
kumy historického jadra Trenčína, Žiliny, Trnavy 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia okrem rozbitia 
zažitej predstavy o „drevenej“ zástavbe našich miest 
v  stredoveku, rehabilitovali aj dovtedy zaznávanú 
neohistorickú a eklektickú architektúru 19. storočia. 
Bolo aj ich zásluhou, že v roku 1982 došlo k vyhláse-
niu týchto miest za mestské pamiatkové rezervácie. 
Objavy jadra románskeho kostola v Šebastovciach4, 
románskej rotundy v Baďane5 či ranogotického kos-
tola v Kľačne v hmotách mladších barokových či his-
torizujúcich kostolov, ktoré upriamili odborný po-
hľad na tieto historikmi umenia zabudnuté objekty, 
nie sú žiadnou výnimkou. Nové poznatky o stredove-
kých kostoloch, priniesli architektonicko-historické 
a  umeleckohistorické výskumy realizované po roku 
2000 v Rači, v Lábe (I. Gojdič, 2003), v Bernolákove 
(E. Sabadošová, M. Havlík, 2004), reformovaný kos-
tol v Seni (M. Ďurišová, J. Krcho, 2004), Veľkej Tŕni 
(J. Krcho, 2005), v Dovalove (L. Kürthy, B. Glocková, 
2004), v  Čičarovciach a  v  Strede nad Bodrogom 
(L.  Kürthy, B. Glocková, 2005), v  Malej Mači 
(M. Bóna, 2008). K najexkluzívnejším objavom po-
sledných rokov patrí bezpochyby Kaplnka sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch – archeologickým výsku-
mom identifikovaná ako veľkomoravský kostol6 ale-
bo v  roku 2007 objavená neskorogotická Kaplnka 

„Nebezpečenstvom pre dejiny nie je prítomnosť,  
ale sfalšovaná história.“

Friedrich Achleitner

1 ¦ Konzervácia, údržba: Dolní Kounice, zaniknutý kláštor 
premonštrátok Rosa Coeli, zač. 20. storočia 
Foto: M. Kvasnicová 

2 ¦ Konzervácia a reštaurovanie: Petronell-Carnuntum, 
Heidentor. Nová interpretácia triumfálnej brány s použitím 
nových médií sprostredkúva pôvodnú podobu architektúry, 
2001. Foto: M. Kvasnicová 

3 ¦ Konzervácia, reštaurovanie: Český Krumlov - Radničná 
č. 29, výskum, projekt a realizácia architekt V. Girsa a kol., 
2001. Foto: V. Girsa
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a  jasne rozlíšený – buď hmota, alebo priestor. Čas 
podľa tejto predstavy je podobne absolútny, auto-
nómny a  nezávislý od hmotného sveta, rovnomer-
ne plynúci, smerujúci od minulosti cez prítomnosť 
do budúcnosti. Expanzia civilizácie poháňanej ve-
deckým materialistickým svetonázorom, používajú-
cej technológie umožnené rozvojom vedy a techniky 
boli základom pre vznik globalizácie ako jedného zo 
základných aspektov tohto modernizačného procesu 
(obr.1). Sprievodnými znakmi tohto procesu sú javy 

 – industrializácie
 – urbanizácie 
 – byrokratizácie 
 – sekularizácie

Relatívne uzavretý svet mesta sa odjakživa úzko via-
zal na ideu univerza. Mesto predstavuje kozmos, te-
ritórium s  postihnuteľným rádom, striktne oddele-
ným od vonkajšieho, cudzieho, démonmi obývaného 
priestoru, ktorý tvorí chaos (obr. 2). Nájdenie, urče-
nie takéhoto bodu v priestore sa v dávnej minulos-
ti stalo momentom, ktorý človeku umožnil vyčleniť 
z  mora chaosu ostrov bezpečia, priestor, ktorému 
človek rozumel, nadviazal s ním vzťah a naplnil ho 
svojou existenciou2. Akt založenia mesta, či len 

postavenia domu, sa pre náboženského človeka stáva 
analógiou stvoriteľského diela bohov, kozmogóniou. 
Staviteľ vytvára svet, za ktorý preberá zodpovednosť 
za jeho udržiavanie a obnovovanie (obr. 3). V poní-
maní Ch. N. Schulza možno jeho tézu o povahe archi-
tektúry parafrázovať do podoby – mesto je konkreti-
záciou existenciálneho priestoru spoločnosti. Pojmy 
miesto, priestor pre dom a v širšom význame priestor 
mesta, nikdy neoznačovali len abstraktnú geometric-
kú entitu, tak ako je napríklad definovaná v euklidov-
ských postulátoch, ale priestor nehomogénny, ani-
zotropný, s  teritóriami, ktoré v  sebe nesú významy, 
ktoré má človek svojou existenciou, činnosťou odha-
liť, konkretizovať, naplniť novým významom3. 

Vzťah človeka k miestu a času takisto podlieha v de-
jinách zmenám. V  predmoderných kultúrach bolo 
počítanie času spájané s  miestom – čas bol lokali-
zovaný, aj keď dosť nepresne a flexibilne. Masové roz-
šírenie mechanických hodín spôsobilo synchronizá-
ciu ľudských činností, aká do tých čias nebola možná, 
viedla k nebývalej efektivite od priemyslu, obchodu 
až po vojenstvo. Spojitosť miesta a  času bola defi-
nitívne prerušená, význam minulosti a  budúcnos-
ti, voľakedy rovnocenné súčasti času je potlačený 

METAPOLIS 
Paradigma mesta v období post-urbanizmu
Zoltán Holocsy Rok 2007 sa stal prelomom v dejinách civilizácie – 

po prvýkrát v histórii ľudstva počet obyvateľov miest 
prevýšil počet tých, čo žijú na vidieku. Urbanizácia 
ešte nikdy nenapredovala takým tempom ako v sú-
časnosti, a stále sa zrýchľuje. Mesto je odjakživa po-
važované za najkomplexnejšie fyzické vyjadrenie po-
litických, ekonomických, kultúrnych a  ekologických 
ašpirácií/možností tej-ktorej civilizácie. Dramatické 
zmeny a  nesmierne dynamické procesy, ktorými 
prechádza v  súčasnosti celé ľudstvo, nemohli ne-
zanechať svoje stopy aj na tvári súčasného mesta. 
Ekonomický vývoj podporený sériou dejinných poli-
tických udalostí doviedol globalizáciu do fázy, keď sa 
už stala fenoménom zasahujúcim každé miesto na 
svete. Jedným z  dôsledkov globalizačného tlaku je 
nárast urbanizácie a meniaci sa ráz urbánneho pro-
stredia i  samotnej obsahovej náplne pojmu mesto. 
Technologická sféra, tvorená predovšetkým počíta-
čovými a telekomunikačnými technológiami prebrali 
mnohé funkcie, ktoré plnilo klasické mesto – tvor-
bu priestorov, kde sa schádzajú známi i neznámi ľu-
dia, vymieňajú si podnety, tovar aj informácie. Keď 
sa značná časť týchto potrieb a  ich uspokojovanie 
preniesla do virtuálnej sféry, zmenilo to ráz i funkcie 
mestského priestoru. Pod vplyvom technologických 

a spoločenských zmien sa mení spôsob, akým vníma-
me čas, priestor či krajinu a ich vzájomné vzťahy. 

Predkladaná práca si kladie za cieľ zmapovať a opísať 
stav, v akom sa nachádza mesto na začiatku 21. storo-
čia. Skúma javy a fenomény, ktoré rozhodujúcim spô-
sobom menia tvár súdobého mesta i naše predstavy 
o ňom. Skúma dosah celospoločenských fenoménov 
ako modernizácia, globalizácia, sekularizácia a infor-
matizácia na ráz a povahu spoločnosti. V druhej časti 
skúma, porovnáva a opisuje dva typy miest a ich vý-
voj, ako dvoch reprezentantov odlišných paradigiem. 
Paralelným motívom predkladanej práce je téma dô-
ležitosti nemateriálnej substancie tvoriacej mesto.

Druhá polovica 20. storočia je obdobím postupného 
opúšťania newtonovsko-descartesovskej paradigmy1, 
ktorá určila charakteristickú tvár moderného mes-
ta. Ohromný úspech tejto paradigmy bol spôsobe-
ný niekoľkými zásadnými faktormi – predovšetkým 
redukciou komplexity sveta na prehľadný mecha-
nistický model trojrozmerného priestoru definova-
ného klasickými euklidovskými postulátmi – pries-
tor je absolútny, nemenný, nehybný. Rozdiel medzi 
hmotou a  (prázdnym) priestorom je jednoznačný 

1 ¦  

the widest possibilities for creative 
work, e.g. when for certain reasons the 
original historic architecture needs to 
be extended by a new mass or detail. 
Eckerdt - Kleinmanns – Reimers dif-
ferentiate two approaches relating to 
the preserved substance: addition (in-
dependent construction parts fulfi ll 
new requirements) and subtraction 
(creation of suitable base or substrate 
for a new form or shape by removing 
historic layers). In both cases we leave 
the platform of preservation in favour 
of free architectural design, resulting 
in everlasting arguments between ar-
chitects and representatives advocat-
ing the preservation of historic struc-
tures. The research results are in this 
case relevant and obligatory for the 
architect in the preserved parts which 
are to be conserved, renovated or re-
constructed. In the case of new sub-
stances, the research results facilitate 
understanding the historic and cul-
tural context of the origin, formation, 
signifi cance and functions of the given 
historic building or its environment, 
and also bear the corrective function. 
Research results can provide archi-
tects with a wealth of experience and 
inspiration for their own design work. 

The presented examples of renova-
tion of historic architecture show the 
ambivalence in utilization of research 
results. At the same time they draw 
attention to the importance of a cor-
rect interpretation of gained knowl-
edge for methodologists – the preser-
vationists and creative architects who 
bear the main responsibility for main-
taining historic architecture. 

Metapolis 
A Paradigm of a City in the Age 
of Post-urbanism
By Zoltán Holocsy
¦ 
¦ 
City? – An old word. (from Metapolis 
– the dictionary of advanced architec-
ture, Actar, Barcelona 2003)

The city is regarded as the most 
complex physical expression of the po-
litical, economic, cultural and ecologi-
cal aspirations of each civilization. 

The concept of the classical city 
must be replaced by the new idea of 
the metapolis. This idea refers in a rad-
ical way to the depth of changes which 
expose the contemporary city in an 
age when the shape of post-industrial 
society is gaining real lines. The idea 
of the post-urban city is concerned 
as a  manifestation of the new liquid 
economy, which is based on the mobil-
ity of the information technologies on 
a global scale. This phenomenon is at 
the same time coupled with the glo-
bal tendency towards the dramatic ac-
celeration of urban development. The 
speed and intensity of this process has 
placed architects and especially town-
planners into a new position where 
traditional urban planning techniques 
are considered as obsolete. Modernity 
has brought its own concept of the city 
as Metropolis – the urbanity which 
is based on the mechanistic (re)pro-
duction of objects, extensive, expan-
sionary, hierarchical and centralised 
growth, the city of carried out mecha-
nistic Utopia. 

Metapolis has become an ex-
pression for the post-industrial city. 
At the metapolis, we are not able to 
speak about a linear growth, but about 
the combinations and interactions of 
one's territory to others, about strati-
fi cations and merging of several planes 
and layers. The Metapolis dissolves 
the traditional hierarchical and cen-
tralising structures into a more or less 
homogeneous network- or rhisomatic 
structures (the sort of self-generated 
structures which exist in nature, to the 
structures which are dynamic, unfi n-
ished, sustaining or interrupting the 
fl ows and areas which cumulate or, 

are (seemingly) empty). The territory 
of the metapolis became a  complex 
system of simultaneous relations and 
events which are conditional and in-
fl uenced on the basis of possible con-
junctions between several layers of 
activities. 

The contemporary urban topog-
raphies tend to root into their sur-
rounding environment and are mod-
elled particularly by transport and 
communication corridors as vectors 
of mobility. The liquid economy dis-
solves the traditional urban organism 
and changes it into a territory of su-
perimposed centrality. The city starts 
to be described in terms of chaos the-
ory, as a network of attractors, gravita-
tion fi elds, vectors of growth and su-
perconductive topographies, which are 
capable of permanent self- reorienta-
tion. The polycentric structure of cit-
ies makes it possible to face up with 
sudden states of instability caused by 
permanent fl uctuation of the capital. 
Another important shift from the par-
adigm of Metropolis to Metapolis is 
the increase of importance from the 
physical to non-physical, non-materi-
al and virtual aspects of cities. Their 
visualisation can uncover new city 
maps, which can be radically diff erent 
from maps rendering the physical sub-
stance of towns. 

The goal of this work is an attempt 
at some kind of cataloguing, descrip-
tion and comparison of the phenom-
ena, terms and concepts which are 
defi ning and refl ecting the inherence 
and advancement of contemporary 
cities.

Reevaluation of Stereotypes
Design of Microenvironment from 
its User´s Point of View
 By Veronika Kotradyová
¦ 
¦ 
The paper deals with re-evaluating 
the environmental design stereotypes 
formed through inhabiting natural 
and built environments. It deals with 
the confl ict between culture and ra-
tional thinking on the one hand and 
instinct and self-regulation of the hu-
man body and nature on the other. 
It explores the confl ict presented in 
western civilization by diff erent forms 
in decision-making in our lives, includ-
ing environmental design.
The thesis consisted of literature 
studies, consultations with experts 
from the human sciences and my own 
fi eld research (test of comforts and be-
havioral fi eld research).
The core of the thesis is an individual 
complex diagnostics of the user, in-
cluding health problems, social and 
working anamnesis and sensorial, 
emotional and rational preferences, 
and thus it contributes to the indi-
vidualization of a personal space cre-
ation for users. It also analyzes the 
methods of behavioral research as an 
important part of human-centered 
design/body conscious design. This 
work is a part of the research project 
and serves as an initial study material 
for the course of Humanization of the 
Microenvironment – Body Conscious 
Design.

Prehodnocovanie stereotypov 
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prostredia. Individualizácia je zas úzko spojená s fle-
xibilitou a  adaptabilitou. Na prvom mieste je však 
empatia a  tolerancia. Ani živočíchy nie je možné 
poznať bez znalosti ich prirodzeného prostredia, 
tak ani človeka nemožno posudzovať bez kontextu, 
a  teda aj jeho prirodzeného a  umelého prostredia, 
v ktorom žije. 

Individualizácia je spôsob, ako vyjsť človeku v ús-
trety a vytvoriť pre neho vhodné prostredie. 

Aj pri zostavovaní systému komplexného diagnos-
tikovania sme sa inšpirovali anamnézami zaužívaný-
mi pri fyzioterapeutickom diagnostikovaní a  prida-
li k  tomu položky pochádzajúce zo sociálnych vied 
a dopracovali sme sa k nasledujúcej štrukturalizácii. 

Komplexná diagnostika teda pozostáva z na-
sledujúcich zložiek:

Telesný výzor
Antropometria
Zdravotné problémy

 – rodinná anamnéza
 – psychiatrická a psychosomatická anamnéza
 – pohybová anamnéza (ortopedická, športová 

a rehabilitačná)/aktívny verzus pasívny
 – fyziologické funkcie 
 – alergická/imunologická anamnéza a nosovo-

krčno-ušné ochorenia 
 – gynekologická anamnéza 
 – srdcovo-cievne choroby
 – abusus – nadmerné používanie látok užíva-

ných v rámci spoločenských zvyklostí (alkohol, 
cigarety)

 – neurologická anamnéza 
Sociálna anamnéza 
Pracovná anamnéza 
Preferencie zmyslové, racionálne a emocionálne 
(pre oblasť tvorby a používania mikroprostredia)

 – prirodzené preferovanie určitého prostredia/
archetypálne charakteristiky 

 – emocionálny dizajn/vkusové, estetické 
preferencie

 – subjektívna potreba komfortu
 – subjektívna potreba súkromia/teritorialita, 

intimita
Ak pre niekoho navrhujeme individuálne prvky, je 
dobré mať ho imaginárne „pred očami“, tak je väč-
šia šanca, že mu navrhneme nábytok ozaj „na mieru“. 
Personalizácia dizajnu je spôsob, ako sa vo svojich 
návrhoch čo najbližšie priblížiť k budúcemu užívate-
ľovi, a  tak čo najlepšie vyhovieť jeho požiadavkám, 
pri zachovaní nášho umeleckého presvedčenia. 

2. Antropometria – ľudské telo v materiál-
nom prostredí
Predovšetkým najbližšie prostredie – mikroprostre-
die musí zodpovedať telesným rozmerom človeka, čo 
sa pri mnohých prvkoch nábytku nedodržiava, nové 
poznatky z oblasti antropometrie a ergonómie sa ešte 
nepresadili pri tvorbe nábytku a  interiérových prv-
kov. Od povojnového obdobia naša populácia výraz-
ne rástla, v súčasnosti sa však tento trend zastavuje. 
Mnohé normy zostavené v  šesťdesiatych až sedem-
desiatych rokoch 20. storočia sú však už prekonané. 

Telesné rozmery dnešnej populácie sú dôležité pre 
správne navrhovanie nábytku a ostatných interiéro-
vých prvkov. 

Posledné meranie v ČSSR bolo vykonané a spra-
cované vo Vestníku MZ SSR z roku 1987, ktorý udá-
va všetky priemerné telesné rozmery populácie. Od 
posledných podrobných antropometrických meraní 
československej populácie ubehlo vyše 23 rokov a od 
tvorby štandardov už približne 40 rokov. Odvtedy 
došlo k viditeľnej zmene v telesných rozmeroch sú-
časnej populácie, preto je zmysluplné prehodnotiť 
súčasne platné nábytkárske normy, ktoré by mali 
nadväzovať na nové antropometrické merania súčas-
nej populácie, uskutočnené na štatisticky čo najpo-
četnejšej vzorke respondentov. Keď si vezmeme len 
posledné meranie telesnej výšky 18-ročných, za po-
sledných 30 rokov sa priemerná výška u dievčat zvý-
šila približne o  3 cm – podľa posledného merania 
v roku 2001 to bolo 165,61 cm a u mužov približne 
o 4 cm (v roku 2001 to bolo 179,35 cm). Výrazná zme-
na výšky by už nemala nastať. 

Antropometrické pomôcky slúžia dizajnérom 
a  inžinierom pri navrhovaní akýchkoľvek výrobkov. 
Napríklad spoločnosť Open Ergnomics Ltd. ponúka 
software PeopleSize – antropometric software. Je 
v  ňom zaznamenaných 289 rôznych rozmerov častí 
ľudského tela, ktoré sa dajú získať jednoduchým klik-
nutím na schéme. 

V rokoch 2008 – 2010 sme riešili výskumný pro-
jekt APVV 0278-07 – Princípy tvorby bytového ná-
bytku v spolupráci Lignoprojektu, a. s., a Fakulty ar-
chitektúry STU.

V úvodnej fáze projektu sme porovnávali výsled-
ky našej skupiny 202 respondentov (z toho 121 žien 
a 88 mužov vo veku od 18 do 30 rokov) s údajmi vo 
Vestníku MZ 1987. V priemere vyšli naše údaje vyš-
šie – až o 5 cm, extrémny rozdiel – až 8 cm vznikol pri 
telesnej výške, ako aj pri hmotnosti žien (až 12 kg, čo 
je však spôsobené aj vekovou kategóriou našich res-
pondentov a vzorka respondentov pre vestník bola aj 
z vyšších vekových kategórií)2. 

Architektúra a  dizajn nás tvaruje a  v tom horšom 
zmysle aj deformuje. Aby bol človek stredobodom 
architektúry, architektúra musí byť ponímaná vyso-
ko interdisciplinárne. Rešpektovať znalosti z  oblas-
ti spoločenských vied, ergonómie, neuroergonómie 
a medicíny všeobecne, je už v progresívnom dizajne 
samozrejmosťou. 

Stavajú sa obrovské obytné budovy a  mamutie 
administratívne komplexy so žiadnym pochopením, 
respektíve empatiou ku skutočným potrebám ich 
užívateľov. Máloktorí súčasní architekti a  investori 
sa zamýšľajú nad humánnou stránkou veci, investo-
ri chcú predovšetkým výhodne predať a nad ďaleko-
siahlymi dôsledkami sa už nezamýšľajú. Architekti 
sú v ich službách a musia rešpektovať ich požiadavky, 
majú však možnosť zmysluplne argumentovať a urči-
tým spôsobom byť „advokátmi“ budúcich užívateľov. 

Často sa stáva, že dizajnéri a architekti pri svojej 
tvorbe myslia viac na to, ako budova alebo výrobok 
budú vyzerať a čo povedia kolegovia z brandže na ich 
originalitu a inovatívnosť či trendovosť, a pritom za-
búdajú, ako sa v priestore budú jeho užívatelia cítiť, 
alebo v prípade produktového dizajnu, s akým poci-
tom budú ich výrobky používať. Aj samotní užíva-
telia/investori pri tvorbe svojho súkromného pro-
stredia často myslia na reprezentatívnosť svojho 
priestoru a to, čo povedia „tí druhí“, než na to, ako sa 
v ňom budú skutočne cítiť. 

Nesprávne návyky a stereotypy sú v našej kultú-
re hlboko vžité a ich odstránenie si vyžaduje spojené 
úsilie samotných užívateľov, odborníkov, ako aj spo-
luprácu mienkotvorných médií. 

Frustrácia z  hmotného prostredia, ktoré nás ob-
klopuje, vedie (najmä u mládeže) k hľadaniu úniku 
z  reality v  rôznych závislostiach a  prejaviť sa môže 
psychickými poruchami a na psychosomatickej úrov-
ni aj fyzickými ochoreniami. 

Základnou tézou našej filozofie je, že prostredie/
mikroprostredie (bytový aj verejný interiér, v ktorom 
väčšinu nášho života prebývame) ovplyvňuje naše: 

správanie
pocit pohody (v rámci krátkodobého pobytu 
v interiéri) 
fyzické a duševné zdravie (v rámci dlhodobého 
pobytu v interiéri)

Nejakú osobu a  jej potreby nemožno posudzovať 
mimo jej kontextu, preto chápať dizajn ako terapiu 
znamená „zanalyzovať“ užívateľa komplexne počnúc 
zdravotnými problémami cez sociálnu anamnézu 
(jeho rodinné a sociálne zázemie), jeho pracovné zá-
zemie a  zmyslové, racionálne a  emocionálne prefe-
rencie užívateľa. 

Súčasná populácia trpí predovšetkým civilizačný-
mi chorobami 21. storočia, ktoré sú spôsobené pre-
jedaním, stresom, fajčením, pitím alkoholu a nedos-
tatkom pohybu.

Ľudí trápi srdcovo-cievny systém, chronické cho-
roby pľúc, rakovina a metabolické ochorenia, ako je 
cukrovka. Všetky tieto problémy sa dajú zmierniť ale-
bo až úplne vylúčiť spolu s celkovým zdravým spôso-
bom života (čo sa týka životosprávy) aj znižovaním 
environmentálneho stresu, teda stresu spôsobe-
ného naším materiálnym prostredím. Stres možno 
zvládnuť okrem iného aj správnym životným štýlom 
(dostatok spánku, pravidelné stravovanie) a vyhýba-
ním sa stresujúcim podmienkam prostredia. Je dobré 
byť obklopení obľúbenými vecami a  mať vytvorené 
prostredie, ktoré na nás vplýva pozitívne. A práve to 
je parketa pre dizajnérov a architektov.

Definícia prostredia
Definícia rôznych úrovní prostredia podľa Lakomého 
(1976)1 je uvedená v tabuľke.

Ďalej by sme mohli tieto prostredia definovať ako:
mikroprostredie: nábytok, úžitkové predmety
semiprostredie: byt, pracovisko, napríklad 
kancelária
mezzoprostredie: obytný dom, verejná budova
makroprostredie: dedina, mesto, krajina 
globálne prostredie: svetadiely, svet

Vyhnúť sa anonymnému projektovaniu a zapájať bu-
dúcich účastníkov do procesu navrhovania nielen 
v privátnom sektore, ale aj vo verejnom, to je pred-
metom komunitného dizajnu. 

1. Komplexná diagnostika v rámci dizajnu  
ako terapie
V angličtine body conscious design (dizajn s prihliad-
nutím na ľudské telo), human centered design (dizajn 
orientovaný na človeka, inclusive design (komplexný/
univerzálny dizajn), universal design (univerzálny di-
zajn), všetky tieto hnutia/filozofie majú spoločný zá-
klad a cieľ – vytvoriť prostredie a výrobky v ňom vhod-
né a  dostupné pre každého človeka. Je však možné 
vytvoriť riešenia vhodné pre všetkých? Do verejných 
priestorov je bezpodmienečne nevyhnutné vytvoriť 
empatické a tolerantné riešenie voči ľudom s akým-
koľvek trvalým či prechodným hendikepom. Ako je to 
však v súkromnej sfére, v najbližšom bezprostrednom 
prostredí? Je v ňom možné vytvoriť univerzálne rie-
šenia vhodné pre všetkých zainteresovaných? 

Z literárnej rešerše aj z vlastných výskumov jed-
noznačne vyplýva potreba poznania širších súvislos-
tí užívateľa a následnej individualizácie podmienok 

Prehodnocovanie stereotypov 
Tvorba mikroprostredia z perspektívy jeho užívateľa
Veronika Kotradyová

A jedinec mikroprostredie
B malá sociálna skupina semiprostredie
C veľká sociálna skupina mezzoprostredie
D organizovaná spoločnosť makroprostredie
E ľudstvo globálne prostredie Definícia rôznych úrovní prostredia podľa Lakomého (1976)
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prezentovať len v jazyku. Dekonštruovať znamená ísť 
za význam, za znak, za text. 

Jazyk je podstatou prezentácie sveta. Preto je 
nevyhnutný výklad jazyka a  to cez F. de Saussura 
a  CH. S. Peirca. CH. S. Peirce vyvinul systém klasi-
fikácie elementov podľa štruktúr (štruktúra deter-
minovaná vzťahom medzi slovom – hlavou a  jeho 
prislúchajúcimi a  od slova závislými komponent-
mi). Aplikuje vedeckú metodiku na fenomenológiu, 
a  snaží sa ňou vysvetliť a vyjasniť naše idey vôbec. 
Toto je základná báza pre spomenuté porovnávanie. 
Takýto jazykový systém bude tvoriť spoločný meno-
vateľ Eisenmanovej aj Eisensteinovej analýzy v pro-
cese porovnávania a možného vzájomného obohaco-
vania a výmeny „informácií“.

Výklad montáže záberu ako podstaty filmu 
a  tvorby jeho významu prebehne cez rôzne školy 
montáže: organická/materiálna sovietska, nemecká 
expresionistická, americká empirická Griffithovská 
ako základ dnešného „hollywoodoo“, francúzska 
montáž lyrického abstrakcionizmu; s  cieľom prísť 
k základnému znaku. 

Film cez pohľad vzťahu diváka (voyera) – fil-
mu. Príspevok Christiana Metza skúma film cez 
Freudovskú psychoanalýzu, smeruje k  vnímaniu fil-
mu ako takého, jeho účinok a našu zmenu po zhliad-
nutí či identifikáciu s hlavným hrdinom. Sny, fantá-
zie, halucinácie… ako spolu súvisia?

Film podrobený syntaxi jazyka – Jaccobsonove 
postupy filmu ako jazyka. To všetko len potvrdzuje 
súčasné smerovanie Eisenmana. Vo svojich terajších 
projektoch sa snaží práve o zviditeľnenie (návrhu) ar-
chitektonického zámeru. Pozoruje a  sleduje reakciu 
človeka v  prostredí zobrazených architektonických 
zámerov. Skúma, ako človek tieto idey chápe a  ako 
ho ovplyvňujú, nie svojím významom, ale tým, čo na-
zýva dojem/zážitok/pôsobenie (afekt). Hľadá sekun-
dárne podmienky v  architektúre (podobne, ako keď 
ideme do kina, vidíme film; hudba ako sekundárna 
podmienka tu vytvára jeho emočné pozadie). Chce 
nájsť všetky veci, ktoré nie sú primárne ako obraz, 
funkcia atď., ktoré sú ako hudba vo filme. Snaží sa vy-
stopovať, ako architektúra komunikuje na somatickej 
a perceptívnej úrovní cez zvuk, materiál (nie len cez 

zrak); o toto sa predsa snaží aj film – nekomunikuje 
predsa len vizuálne, aj keď je to „povrchne“ zjavné.

Metz ako filmový teoretik začal na film apliko-
vať lingvistické tézy. Film nepovažuje za jazyk, ale 
za reč bez jazyka. Je to text. Znakový systém. Na zá-
klade Saussurovho pojmu langage označuje film ako 
nesystematický, komplexne semiotický jazyk, sledu-
je jeho podstatu, jednotky a ich kombinácie do cel-
kovej štruktúry. Filmová reč je v jeho poňatí riadená 
grande syntamatique, najmenšie jednotky – zábery 
(znaky) fungujú podľa rôznych systémov, aby spo-
lu vzniklo filmové rozprávanie. Rozprávanie je istej 
analógii priestorové, to, čo čítame, si uvedomujeme, 
vnímame, film je 2D tak ako text, ale na čítanie je 
tu divák. Film je teda textom a ako text ho číta di-
vák. Ich vzťah vysvetľuje cez Freudovu psychoanalý-
zu, vnímanie a participácia sa stávajú základom pre 
pochopenie filmu. Pri vnímaní filmu čítame významy 
cez obrazy. Metz skúma, kto, čo je nositeľom význa-
mu, signifikantom, ktorý diváka vedie k zabúdaniu na 
reálny referent, a  tak mu uľahčuje ponor do fikcie. 
Pri sledovaní divákovej percepcie cez psychoanaly-
tické figúry: zrkadlová fáza, voyerizmus, fetiš; opisuje 
vnímanie filmu divákom a jeho projekciu. Divák pre-
mieta film do svojho života a svoj pohľad premieta 
na plátno. (Bolo by zaujímavé toto „slepé zrkadlo – 
princíp ne/videnia, zdvojenia aplikovať v architekto-
nickej tvorbe…)

Eisenstein hovorí o  horizontálnej a  vertikálnej 
montáži. Pri horizontálnej ide o  klasickú metodiku 
tvorby nemého filmu so všetkými jeho znakmi, mon-
tážou. Pri audiovizuálnom filme druhú horizontálu 
tvorí médium zvukov, ticha, hudby, takto máme dve 
horizontály. Tu sa dostávame k  hľadaniu vnútor-
nej synchrónnosti zobrazenia a  „hudby“. Vonkajšiu 
synchrónnosť predstavuje (napr. nesúlad pohybu 
pier s  vypovedaným slovom vystopované v  jednom 
filmovom políčku).  

 Spojovacím článkom medzi dvoma horizontála-
mi, spoločným jazykom synchronizácie je pohyb (ako 
ho rozoberá Deleuze). Synchronizácia sa začína pri-
rodzeným snímaním predmetu, javu. Umenie sa za-
čína vo chvíli, keď spojením zvuku a obrazu nerepro-
dukuje spojenie existujúce v prírode, ale dosahuje sa 

spojenie vychádzajúce z  výraznosti diela. Diagram 
o dvoch rozdielnych horizontálach rozdielne popre-
pájaných je v podstate diagramom montáže – straté-
gie filmového priestoru ala Eisenstein.

Analýza stratégie FOLD2 a  MONTAGE1. Ich po-
rovnanie a umožnenie prenosu filmového na stranu 
architektonického.

Vystavanie vlastnej metódy – návrh stratégie (ná-
vrhu) priestoru, na základe rovnocenného architekto-
nického dialógu (Eisenmnan) a filmového priestoru 
(Eisenstein) cez spoločný language. (HRA na šachy, 
DNA… a  iné spoločenské hry. Od veľkého k najmen-
šiemu a späť, ale k inému vyskladanému veľkému).

Takto skonštruovaná metóda, bude návodom, ako 
pracovať s  verejným priestorom, aby tento priestor 
pôsobil v mene vybraného zámeru (žánru) a aby vy-
volal požadovaný pocit. Overenie tejto hypotézy na 
vybranom verejnom priestore (konkrétnej ulici, ná-
mestí, parku…) bude predmetom výskumu overova-
ného v praxi, v konkrétnych podmienkach.

Príspevok je súčasťou výskumu k  dizertačnej práci. 
autirky.

DOKTORANDSKÝ VÝSKUM

Priestor. Jazyk. Text. Znak. Architektúra je myslenie 
v priestore. Najpríznačnejším znakom architektúry je 
priestor; s ním nevyhnutne spojený čas, pohyb, ob-
raz. O plynutí – trvaní – o zastavenom čase, o usta-
vičnom pohybe, o  priestore v  pohybe. Priestory sú 
statické alebo sa nám len zdajú statické? Prebieha 
v  nich život, prechádzajú, žijú v  nich ľudia alebo 
sú len existenciami v  priestore potvrdzujúce jeho 
vlastnú existenciu? Táto otázka bola nastolená dáv-
no pred nami, hry s priestorom a  časom nachádza-
me v dielach nielen architektov, ale vôbec v umení 
a  s  ním súvisiacou estetikou, filozofiou vôbec. Aby 
tieto „polia“ mohli spolu komunikovať, musí existo-
vať pole, na ktorom sa stretnú v rovnocennom dialó-
gu. „Reč“ je o jazyku, reči, texte; z tohto dôvodu bol 
a  stále je logickým krokom na pomenúvanie prob-
lémov znakov a  ich skladania, štúdium lingvistiky 
a čiastočne rétoriky.  

Eisenman, filozof, píšuci architekt, ktorý vyšiel 
z „krabicovej“ architektúry, aby stretol Derridu, a vrá-
til sa cez „krabice“ späť k architektúre „to push it for-
ward“. Predstavil „diagramatickú architektúru“, kto-
rá posúva architektonický diskurz o priestore ďalej. 

FOLD alebo záhyb. Oslobodzuje sa od stále pre-
trvávajúcej doktríny Le Corbusierovho priestoru voľ-
ného plánu, Miesových horizontál, očarený barokom 
(Deleuze: Fold, Leibnitz and the Baroque) rešpektu-
júc ich, hovorí o povrchu, záhybe, o poché.  

Eisenstein; inžinier, režisér, a  jeho montáž1 at-
rakcií. Dostal sa k nej cez japonské divadlo kabuki, 
a pritom Japonci netušili, že už „montážujú“. 

Film zobrazuje realitu, priestor, sen, je to dnes už 
24 obrazov/s, cez rozličnú optiku kamery, strihača…, 
a predovšetkým je tu pre nás, cez optiku (oko), vizu-
alitu cez našu percepciu na ďalšie vnímanie. 

Film je podobne ako architektúra text, čítame ho, 
ale – nehovoríme ním. Christian Metz v ňom nachá-
dza základné tézy Freudovej psychoanalýzy, Deleuze 
objavuje priestor cez obraz – pohyb, obraz – čas; je 
to médium, ktoré rovnako ako Terragniho architektú-
ra pre fašistov má ovplyvňovať, toto rovnako vyplýva 
už zo samotnej inštitúcie filmu (Deleuze)/Inštitúciou 
architektúry bude potom „shelter alebo habitat“?

Filmový priestor pracuje s  reálnym, dnes už aj 
umelo vytvoreným priestorom, ale otázka je, ako 
k nám film hovorí, skracuje čas do 120 minút večer-
ného filmu, ako nám sprostredkúva význam, akým 
spôsobom pretvára význam, upozorňuje, vedie, kom-
promituje, klame. 

Cez MONTÁŽ1; ako premyslený systém skladania 
filmových znakov do viet, do textu.

Smerujem k možnosti návrhu stratégie (filmové-
ho) priestoru. Film „realitu“ zobrazuje, vyvoláva po-
city, ktoré si uchovávame, nesieme so sebou ďalej. 
Ako má na nás pôsobiť priestor; má nás rozplakať, 
potešiť, zabaviť…? Ak to dokáže film, mohla by aj 
architektúra. To je cieľ. Verejné priestory by nemu-
seli byť len nevyhnutným „what remains in between 
the buildings“.

 Film zobrazuje priestory v rozličnom čase, z roz-
ličných miest, hrá sa s nimi, aby vytvoril celkovú ideu, 
ktorú nám odkazuje autor a to všetko cez montáž. 

Eisenmanove verejné priestory ako návod, ako kó-
dovať významy do „domov“.

Eisensteinova montáž ako metóda spájania 
významov. 

Cesta vedie cez jazyk, text, cez písmo sa pokúsiť 
extrahovať filmovosť filmu a  nájsť ju vo verejnom 
priestore, zaručiť tak dojem, vyvolať pocit, pôsobiť.

Ďalší výskum bude obsahovať rozbory vybraných 
projektov Eisenmanových verejných priestorov a ve-
rejných budov, kde sa budú konkrétne označovať, po-
pisovať postupy, operácie, s ktorými pracuje, a s aký-
mi znakmi ako tvorí významy… Ako som v úvodnej 
časti spomínala, Eisenman je architekt, ktorý zazna-
menáva svoje myšlienky aj v texte, ku každému pro-
jektu tento prináleží, odkrýva tajomstvo, ktoré autor 
zámerne vytvára. Tvorí Eisenmanov vlastný archív – 
jeho prístup k architektúre ako takej, a  jeho výcho-
diská, ktoré siahajú k štrukturalistom. Dekonštrukcie 
ako filozofia, ktorú rozvíja Jacques Derrida, je v pod-
state podmienkou pochopenia Eisenmana, pretože 
Derridov slovník preberá. 

Dekonštrukcia odhaľuje hranice nášho nazerania 
na svet. Pomáha odstraňovať štandardné nazera-
nie na svet. Podľa Derridu je jediným možným spô-
sobom prezentácie sveta. Bytie, existencia sa môže 

Od klasických mestských priestorov  
po experiment
Netradičný postup návrhu – návrhu verejného priestoru (od Eisenmana cez Eisensteina)

Jana Sajdáková

1 montáž – operácia, ktorá dolieha na obrazy – pohyby, aby 
celok a ideu, obraz uvoľnila – času. Ide o skladbu obraz pohybov 
ustanovujúcich určitý nepriamy obraz času. 
2 záber – podstata základných štruktúrnych prvkov sa neodhaľuje 
v opise v ich statickej materiálnosti, ale cez ich funkčný 
vzťah k celku. Tým, že sa nám podarí odhaliť funkcie záberu, 
dostaneme jeho najúplnejšiu definíciu. Jednou zo základných 
funkcií záberu je nevyhnutnosť obsahovať význam. Podobne ako 
v jazyku existujú významy prislúchajúce fonémam – nedeliteľné, 
morfémam – gramatické a slovám – lexikálne. Pri zábere má 
aj oveľa menšie jednotky – detaily záberu alebo oveľa väčšie 
– postupnosti záberov. V tejto hierarchii významov je záber/
slovo základným nositeľom významov filmového jazyka, nejde 
o celú skutočnosť, ale iba o jej rozmermi plátna ohraničenú 
časť, svet sa vymedzuje do viditeľného – indiskrétneho. Mimo 
rámu – neviditeľný a diskrétny. Vytyčuje poriadok čítania, syntax; 
ide o poriadok vytváraný umeleckým zámerom. Záber je zároveň 
bunka montáže; jeho hranicou je línia zlepenia epizódy s druhou. 
Film zobrazuje 3D svet, ale záber samotný je charakteristický 
dvojrozmernosťou (treťou dimenziou záberu je čas, ktorý dá 
nasledujúce zábery do pohybu, plátna, navyše spomenutá 
dvojrozmernosť záberu je jeho ďalšou ohraničenosťou. Trojaká 
ohraničenosť záberu – po obvode – okrajmi záberu, objemom 
– plochosťou a jeho následnosťou, tvorí vydelenú štruktúrnu 
jednotku filmu…)

langage
jazyk, text, ikona, symbol, 
reprezentamen, syntax, index 
>>> ZNAK

CH. Pierce, de SausssureLe Corbusier's FREE plan
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Eisenman – fold
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„filmový“ priestor?
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nemecký expresionizmus m. – tiene, čierna
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montáže

Eisenman – priestor
ikona, index, kód, stopa, 
palimpsest, diagram >>> ZNAK

Derrida, Deleuze, Eisenman

Eisentein – filmový priestor
ikona, index, kód, stopa, 
palimpsest, montáž >>> ZNAK

Deleuze, Metz, Eisenman
?

Verejný mestský priestor 
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Mesto je zložitým amalgámom komplexných sociál-
nych, spoločenských, kultúrnych, politických a iných 
procesov a javov, je „elementom ľudskej spirituálnej 
a fyzickej kultúry a je nepochybne jedným z najvyšších 
prejavov tejto kultúry“.1 Urbanizmus, alebo umenie 
stavby miest, je „… súborom pracovných metód a po-
stupov slúžiacich k zámernému formovaniu ľudské-
ho osídlenia“,2 ktoré „… spĺňa ašpirácie spoločnos-
ti a  reprezentuje jej hodnoty“.3 Fyzickým prejavom 
mesta je urbánna forma, v istej miere zjednodušenia 
tvorená štruktúrou objektov a urbánnym priestorom 
(urbánny a  mestský v  intenciách tohto príspevku 
vnímame ako synonymum). Urbánny priestor teda 
možno zobraziť ako negatív štruktúry objektov tvo-
riacich mesto, ktorý rovnako ako objekty disponuje 
vlastnosťami, ako je mierka a  tvar. Súčasne je preň 
dôležitá vzájomná nadväznosť jednotlivých subpries-
torov (obr. 1). Verejný mestský priestor je integrálnou 
súčasťou mestského priestoru, keďže „… sa týka všet-
kých častí umelo vytvoreného a prírodného prostre-
dia, kam má verejnosť voľný prístup. Zahŕňa: všetky 
ulice, námestia a ďalšie priestory, či už s primárnou 
funkciou obytnou, komerčnou, spoločenskou, alebo 
administratívnou, tie otvorené priestranstvá, par-
ky a  poloverejné priestory, kam má verejnosť voľný 
prístup (aspoň počas dňa). Spadajú sem aj rozhra-
nia kľúčových vnútorných a  vonkajších priestorov 

a  privátne priestory, do ktorých má verejnosť bežne 
voľný prístup“ (obr.2).4 Len ulice často zaberajú 25 až 
35 percent intravilánu.5 Dobrý návrh teda nepochyb-
ne pozitívne prispeje k celkovému obrazu mesta, za-
tiaľ čo nízka kvalita, či už jednotlivých prvkov, alebo 
celku automaticky musí viesť k opačnému výsledku. 

Nespokojnosť so stavom mestského prostredia 
a zistenie, že postupy nedávnej minulosti opakova-
ne zlyhali v  tvorbe zmysluplných a  obľúbených ve-
rejných priestorov, viedli v západných krajinách k ex-
tenzívnemu teoretickému a  empirickému výskumu 
širokého spektra prekrývajúcich sa okruhov definu-
júcich túto oblasť. Čo je najdôležitejšie, tento vý-
skum viedol k uznaniu významu verejného mestské-
ho priestoru pri vytváraní udržateľného prostredia 
mesta, keďže sa empiricky preukázalo, že výsledná 
dobrá kvalita verejných mestských priestorov „… má 
potenciál prispieť k širokému spektru pozitívnych ja-
vov a procesov prebiehajúcich v meste. Dobrý verejný 
priestor je platformou pre podporu sociálnej kohézie 
a interakcie a jeho výchovný vplyv napomáha budova-
niu sociálneho kapitálu, je priestorom na ekonomic-
kú výmenu a elementom determinujúcim ekonomic-
kú súťaž a investičné rozhodnutia, priamo ovplyvňuje 
spotrebu energie, je dôležitým prispievateľom ku kva-
lite života v mestských priestranstvách a ovplyvňuje 
zdravie a  blaho lokálnej populácie“.6 Závery týchto 

výskumov viedli k legislatívnym zmenám a úpravám, 
ktoré sa týkajú obsahu a formy územných plánov, so 
zameraním sa, okrem iného, na komplexnú stratégiu 
tvorby verejného mestského priestoru. 

Komplexné chápanie pojmu verejný mestský pries-
tor je zrejmé aj z oficiálnych definícií urbanizmu. Ako 
príklad uvádzame oficiálnu definíciu Ministerstva 
životného prostredia Veľkej Británie (Department 
of Environment) z roku 1997, ktorá stanovuje, že ur-
banizmus (urban design) je: „… vzťah medzi rôznymi 
budovami; vzťah medzi budovami a ulicami, námes-
tiami, parkmi a  inými priestormi, ktoré tvoria verej-
nú sféru; vzťah jednej časti obce, mesta a veľkomesta 
k iným častiam; a vzorce pohybu a aktivít, ktoré na zá-
klade toho vznikajú. V krátkosti, (urbanizmus sú) kom-
plexné vzťahy medzi všetkými elementmi zastavané-
ho a  nezastavaného prostredia“.7 Neskoršia vládna 
publikácia – By Design – ponúka ucelenejšiu defi-
níciu, stanovujúc, že: „Urbanizmus je umením tvorby 
urbánnych priestorov pre ľudí. Zahŕňa spôsob, akým 
urbánne priestory fungujú a zaoberá sa otázkami ve-
rejnej bezpečnosti v urbánnych priestoroch, rovnako 
ako ich výzorom. Venuje sa tiež vzájomnému vzťahu 
ľudí a priestoru, pohybu a urbánnej formy, prírodné-
ho a zastavaného prostredia; a procesom na zaistenie 
výsledného úspechu, ktorým budú dobré a obľúbené 
obce, mestá a veľkomestá.“8

Územné plány našich miest a obcí sa problemati-
kou komplexného riešenia verejného priestoru neza-
oberajú, dokonca môžeme konštatovať, že sa explicit-
ne nezaoberajú ani verejným priestorom ako takým. 
Súčasné snahy o  zlepšenie kvality života v  meste 
a jeho obrazu sa takmer výlučne obmedzujú na rieše-
nie izolovaných najpálčivejších problémov, čo odvá-
dza pozornosť od faktu, že žiadna zložka urbánneho 
prostredia, či už je to parkovisko, detské ihrisko, ale-
bo zeleň nie je izolovanou entitou. Možno teda pozo-
rovať, „… že strácame schopnosť poodstúpiť a pozrieť 
sa na to, čo produkujeme ako celok“.9 V tomto prís-
pevku preto odpovedáme na výzvu, ktorá vychádza 
z presvedčenia, že „… by sme sa mali prestať natoľ-
ko zapodievať individuálnymi budovami a  inými fy-
zickými artefaktmi a namiesto toho uvažovať o pries-
toroch v  ich celistvosti“,10 teda pýtať sa sami seba 
a uvažovať o tom, čo produkujeme ako celok. 

Aby sme boli skutočne schopní pochopiť legis-
latívne zmeny v západných krajinách, zhodnotiť ich 
predvídateľný vplyv na mestskú formu a  verejnú 
sféru, porovnať ich s  predvídateľným vplyvom na-
šich postupov a  eventuálne ich využiť ako impulz 
na prehodnotenie nášho legislatívneho prístupu 
v danej oblasti, je potrebné najprv dosiahnuť hlbšie 
pochopenie ich východísk. Tento príspevok sa preto 
venuje hlbšiemu ozrejmeniu kontextu teoretickej 

Verejný mestský priestor 
Zdroje progresu v diskurzívnych náhľadoch 

Kristína Staněková

1 ¦ Verejný mestský priestor, časť Nolliho mapy Ríma  
zdroj: http://nolli.uoregon.edu/

2 ¦ Štruktúra objektov a urbánny priestor  
zdroj: archív autorky

Premýšľanie architektonického poľa
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Pole ako kríženie síl
„Koncept ‚poľa’ definuje miesto ako rámec pre rozpoz-
návanie, ale aj ako scenár ‚šarvátok’ medzi napätiami 
a silami: je to akčné ‚pole’ (alebo bojové).

Práca s  logistikou poľa znamená pracovať so za-
riadeniami schopnými definovať rôzne pohyby a uda-
losti tvárou v  tvár fluktuujúcim trajektóriám, varia-
bilnými v  súlade s  vnútornou logikou a  vonkajšími 
požiadavkami. Teda hovorenie iba o  budovách (ar-
chitektúre alebo stavbách v  ich obvyklom zmys-
le slova) nereflektuje túto podivnú situáciu kríženia 
a výmeny…“

Manuel Gausa 

Pole ako podklad/layout
„Pole v tvare subjektu bez mierky môže byť definova-
né určitými obmedzujúcimi pravidlami, ako aj pomo-
cou súradníc alebo sietí. Ide o všeobecné tvary, ktoré 
spolu súvisia a artikulujú v rovnakom čase; sú to špe-
ciálne ‚happeningy’, obohatené o  informácie, ktoré 
sa týkajú nastavení, programov, udalostí alebo špe-
cifických záujmov. Sú to teda rizikové sily vždy v stave 
transformácie. Sú vždy v pohybe, v neustálom vývoji, 
nie sú nikdy zrekonštruované, sú dynamické a zložité, 
v stave progresívnej zmeny…“

Manuel Gausa

„Vonkajšok je rovnako dôležitý a určujúci ako vnútro. 
To, čo máme, nie sú objekty a vonkajšia realita, ale 
spojitosť medzi formami, ktoré sa zabaľujú a rozbaľu-
jú, otvárajú a zatvárajú, ktoré sa na niečo zameriava-
jú a rovnako slúžia ako zameriavač. Architektúra teda 
expanduje v realite, v médiu, v prostredí. To médium, 
na ktorom sa objavuje, je pole.“

José Morales

Pole ako dynamické médium
„… Stádo (roj, kŕdeľ) je jav, ktorý jasne ilustruje po-
jem poľa – definované presné podmienky a relatívne 
nezaujaté k širšej globálnej forme. Pri týchto zadefi-
novaných pravidlách neboli prekážky alebo trhliny 
predpokladom kolapsu skupiny. Rozdiely a  prekážky 
v  okolí vyprovokovali prispôsobenie, rovnakým spô-
sobom, ako sa tekutina prispôsobí svojmu obalu. 
Kŕdeľ, rovnako ako zhluk rýb alebo dav ľudí, ktorí sa 
zúčastňuje na kolektívnej udalosti, predkladá podob-
nú štruktúru, bez ohľadu na veľkosť a  počet účast-
níkov. I keď sa dejú strety a zásahy, nemenný model 
sa vyvíja. Správanie týchto subjektov, bez ohľadu na 

opakovanie sa, má tendenciu produkovať podobné 
konfigurácie, nie ako pevný typ, ale ako kumulatívny 
výsledok miestneho vzoru správania sa… “

Fernando Porras9 

Pole sa objavuje aj v teoreticko-grafickej podobe ako 
jedna vrstva v multištrukturálnom meste, ako ho vidí 
Petra Kempf. Mesto tvoria štyri navzájom prekrýva-
né operatívne kategórie, cez ktoré reflektuje súčasný 
komplexný stav dnešného mesta.

„Hoci nikdy úplne nepochopíme celkovú komplex-
nosť mesta v jeden okamih, môžeme pochopiť urbán-
ny konštrukt cez interakciu jeho častí.“10

1. Kozmologická pôda; 2. legislatívne agentúry; 
3.  prúdy, toky a  sily; 4. uzol, slučky a  spojenia. Do 
tretej kategórie, v ktorej sú združené dynamické javy 
mesta, spadá aj pole.

„Pole je provizórne miesto, bez definitívneho úze-
mia. Operuje ako prevodovka, značí a  riadi zme-
nu. Každé pole je preto dynamické a  funguje ako 
prestupná báza, cez ktorú sa uskutočňuje mestská 
transformácia.“

Petra Kempf11

„Pole se propojují, překrývají se navzájem a jsou ne-
jasně vymezena. Smysly jsou pole.“

Maurice Merleau-Ponty12

Posledný citát je z okruhu zmyslového vnímania 
a inšpiroval aj myslenie a tvorbu Stevena Holla, kto-
rý ho začlenil do svojej knihy Paralaxa. Problematika, 
ktorou sa táto časť zaoberá, úplne vybočuje z dosiaľ 
uvádzaných teórií a  ani nie je v  pravom zmysle ar-
chitektonickou teóriou polí. Spadá pod fenomenoló-
giu vnímania, ktorá premýšľa telesné vnímanie sveta 
a slovo pole je len súčasťou slovníka, ktorým je opi-
sované vnímanie. Merleau-Ponty poukazuje, že telo 
je: „rozhraním, prostredníctvom ktorého komuniku-
jeme s okolitým svetom“.13 Perceptívny vzťah člove-
ka a architektúry či skôr architektonického priestoru 
je nepopierateľný a práve v  tomto vzťahu je človek 
hodnotiacim subjektom kvality architektonického 
konceptu. Tak ako hovorí Merleau-Ponty „o jednote 
vecí, ktorá ostane skrytá, pokiaľ budeme jednotlivé 
kvality považovať za dáta náležiace striktne oddele-
ným svetom videnia, čuchu, hmatu atď.“14 , tak v sú-
vislosti s vnímaním a zažívaním architektúry, hovorí 
Holl o  okamihoch, keď jednotlivé predmety stráca-
jú svoje jasné vymedzenia a dochádza k prepájaniu, 

prepletaniu a prekrývaniu sa priestorov, materiálov 
a detailov.

„Architektura, počínajíc hapticko-optickým světem 
materiálů a detailů až po prostorové vazby utvářené 
ve světle popředí, středního plánu a pozadí, se proje-
vuje prostřednictvím vnímaní. Zážitek proplétání, ne-
boli propojování předmětu a  pole, je základní silou 
architektury.“15

Kritika polí
Rozšírené pole architektúry
Problematika poľa je aktuálna najmä vo vzťahu k sú-
časným architektonickým konceptom, kde sa teória 
polí premieta do nástroja architektonického na-
vrhovania. Treba si však objasniť, kde sa sú časná 
architektúra nachádza. Podľa Anthonyho Vidlera16 
architektúra nedávno vstúpila, po niekoľkých desať-
ročiach samostanovenej autonómie, na výrazne šir-
šie pole. Architektúra, podobne ako socha o niekoľ-
ko desaťročí skôr – ako to vo svojom článku opísala 
Rosalinda Krauss17 – našla novú formálnu i progra-
movú inšpiráciu v rade odborov a technológií od kra-
jinného plánovania až po digitálnu animáciu. 

„Tam, kde sa predošlí teoretici pokúšali zistiť je-
dinú a  podstatnú bázu pre architektúru, tam sa te-
raz oslavuje mnohosť a početnosť. Tak ako toky, siete 
a mapy nahradili mriežky, štruktúry a históriu. Tam, 
kde sa kedysi horlivo diskutovalo o Corbusierovských 
a  Palladiánskych zdrojoch, sa teraz študujú myš-
lienkové zdroje Henriho Bergsona a Gillesa Deleuza, 
vzhľadom na očakávania neformálnych procesov. 
Bloby, roje, kryštály sa množia ako nové stavebné for-
my, zatiaľ čo softvér svojím dynamickým efektom na-
hradil tradičné spôsoby reprezentácie.“18

Parametrické urbanistické polia
„Modernizmus bol založený na koncepte priestoru. 
Parametricizmus diferencuje polia.“19

Pohotovú odpoveď na zložitosť každodennej situ-
ácie našich miest a tekutý stav spoločnosti sa snaží 
ponúknuť parametricizmus. Zásady parametrického 
urbanistického navrhovania sú v protiklade s moder-
nistickým urbanizmom. Le Corbusier velebil priame 
línie a pravé uhly ako víťazstvo človeka nad prírodou. 
Tiež si však uvedomoval, že napriek tomu, že „Príroda 
sa nám javí ako chaos… duch, ktorý ovláda prírodu, je 
duch poriadku.“20

Kým jeho pochopenie prírodného poriadku bolo 
limitované úrovňou vtedajšej vedy, dnes existujú 
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Pole predstavuje pomerne frekventovaný pojem ar-
chitektonického jazyka. Jeho výskyt a použitie je širo-
kospektrálne a ponúka zaujímavé interpretácie a pre-
pojenia. Texty mnohých teoretikov odkazujú priamo 
alebo nepriamo na skúmaný fenomén. Problematika 
je aktuálna najmä vo vzťahu k súčasným architekto-
nickým konceptom, kde sa teória polí premieta do 
nástroja architektonického navrhovania. Práca sa 
snaží vytvoriť všeobsiahly obraz architektonického 
poľa, určeného na základe jeho znakov a vlastností, 
ktoré vyplývajú z konkrétnych príkladov; dostať pole 
do procesu premýšľania znamená nielen definovať 
pole, ale aj pochopiť jeho možnosti, diapazón jeho 
použitia. Vedľajším produktom je tak viacvrstvová, 
plastická predstava o významoch, väzbách, vzťahoch 
a kontextoch polí v architektúre. 

Vybrané teórie polí
Pravdepodobne prvé vedecké teórie polí sa týkali 
fyzikálnych silových polí, ktoré objavil v  19. storočí 
Michael Faraday. Argumentoval, že: „prázdny priestor 
nie je vôbec prázdny, ale prestúpený siločiarami, ktoré 
sú schopné pohybovať vzdialenými predmetmi“.1 

 V oblasti silových polí neskôr uskutočnil kľúčo-
vý objav elektromagnetizmu, ktorý umožnil vyrá-
bať elektrický prúd, a jeho silové polia mali vplyv na 
Einsteinov opis teórie gravitácie, tak, ako aj na sú-
časnú teóriu strún, ktoré boli opísané v pojmoch si-
lových polí. 

Ďalšie „nearchitektonické“ teórie polí pochádzajú 
od sociálnych psychológov – Kurta Lewina a Pierra 
Bourdieua z  prvej polovice 20. storočia. Lewinova 
analýza silového poľa mala veľký vplyv na ďalší vý-
voj spoločenských vied, ale keďže jeho teória najviac 
ovplyvnila oblasť skupinovej dynamiky a sám pôsobil 
na inštitúte MIT, kde aplikoval svoju teóriu na sociál-
nu činnosť2 , potom mala jeho teória zásadný vplyv 
aj na chápanie skupinového javu, s  ktorým pracujú 
súčasné mestotvorné simulácie. V poli (sociálnej si-
tuácii), ktoré analyzoval, sú obsiahnuté sily, ktoré sú 
buď hnacie (podporujú pohyb k cieľu), alebo bránia-
ce (blokujú pohyb)3. Jeho pole by sa dalo v jednodu-
chosti opísať ako dynamické silové pole, v ktorom je 
stav ktorejkoľvek časti poľa závislý od ostatných sú-
častí. To v sociálnom priestore znamená, že „správa-
nie jednotlivca musí byť odvodené z  totality spolu-
pôsobiacich skutočností“.4 Bourdieu opisuje sociálne 
pole ako hierarchický systém spoločenských postave-
ní, sociálnu arénu, v ktorej dochádza k manévru osôb 

a k zápasu v snahe o žiaduce prostriedky. „Pole je na-
stavenie, v ktorom sú umiestnení agenti a ich ‚sociál-
ne pozície’ a poloha každého agenta v poli je výsled-
kom interakcie medzi špecifickými pravidlami v poli… 
V  kultúrnej sociológii prirovnáva bežné každodenné 
interakcie k hre.“5

Od týchto sociálnych, dynamických, silových 
polí je už k  architektonickým poliam veľmi blízko. 
Súčasné architektonické teórie polí nazerajú prob-
lém rôznosmerne, a to najmä z dôvodov finálnych zá-
merov využitia poľa pre aktuálnu interpretáciu archi-
tektúry. Klasická otázka „čo je architektúra?“ preto 
smeruje k  výkladom používajúcim „pole“ ako argu-
ment, východisko, nástroj konceptu.

Prvú ucelenú teóriu polí v architektúre vypracoval 
Stan Allen v eseji Od objektu k poľu, v ktorej zaviedol 
termín „field conditions“ – poľné podmienky, ktorým 
potvrdil jednoznačný vzťah architektúry ku kontextu. 
Ako sám priznáva, dvojznačný význam tohto termínu 
odkazuje jednak na kontext a „znamená prijatie reál-
na so všetkými jeho nečistotami a nepredvídateľnos-
ťou“ a zároveň sa odvoláva na smerovanie od „jedné-
ho k mnohému“ – od jednotlivcov ku kolektívom, od 
objektu k poliam. 

„V jeho najkomplexnejšom prejave sa tento kon-
cept vzťahuje na matematickú teóriu polí, na neli-
neárne dynamické procesy a  počítačové simulácie 
evolučnej zmeny. Ide o paralelný posun v posledných 
technológiách od analógového objektu k digitálnym 
poliam… ‚Poľné podmienky’ sú prevráteným fenomé-
nom: nie sú definované presahujúcou geometrickou 
schémou, ale zložitými miestnymi spojeniami. Na for-
me záleží, ale nie tak na forme vecí ako na forme me-
dzi vecami.“7

Niekoľko teórií či skôr voľných definícií je zdru-
žených v slovníku – The metapolis dictionary of ad-
vanced architecture.8 Pokus o komplexnejšie uchope-
nie a začlenenie pojmu „pole“ do systému pokročilej 
„advanced“ architektúry vidí pole ako kríženie síl, 
podklad a  dynamické médium. Tento encyklopedic-
ký pojem svojimi referenciami na iné pojmy vytvára 
štruktúru vzťahov, ktoré sú vyjadrené implicitne, av-
šak po ich vystopovaní vzniká topologická orientačná 
mapa. Je možné odčítať a vystopovať vzájomný vplyv 
pojmov, a chápať jednotlivé prepojenia aj ako jedno-
smerné trasy od označujúcich pojmov cez samotné 
pole smerom k označovaným pojmom, ktoré sú akoby 
nakazené významom poľa. 

Premýšľanie architektonického poľa
Peter Hudač

From Classic Urban Spaces to the 
Experiment 
By Jana Sajdáková
¦
¦
¦
We may go beyond. Although we see 
the space as the most important at-
tribute of architecture, the space is 
not just what simply remains be-
tween the walls. Loos talks about “Das 
Prinzip der Bekleidung”, Le Corbusier 
about The Free Plan, Mies´s Void un-
der “Umbrella”, and this is where 
Eisenman also belongs. As a writer, 
philosopher, architect he constantly 
tries to push architecture forward... he 
is in the process. On the other hand, 
there is fi lm, as a medium which op-
erates with space, time, movement 
and images. These are the commodi-
ties that architecture and fi lm oper-
ate with. The ´fi lm´ space is evolved by 
montage – the basic strategy of fi lm. 
Eisenman´s architecture progresses 
by The Fold. Both the architecture 
and the fi lm are parallel, but a possi-
ble way how to start a dialogue among 
them is simply through common lan-
guage – the system of how we commu-
nicate, and share our ideas.The project 
has also brought along new approach-
es in the educational process of stu-
dents of various architecture majors 
within the framework of mutual co-
operation and joint multidisciplinary 
solutions.

Urban Public Space
Resources of Progress in 
Discursive Notions
By Kristína Staněková 
¦ 
¦ 
It has been observed that planning 
policies and design guidance in de-
veloped western countries signifi -
cantly diff er from the ones used in our 
country. This paper briefl y explores 
the changes of urban form and public 
space in the course of 19th and 20th 
century following the evolvement of 
the theoretical approaches and prac-
tices of urban design, their impact on 
urban form and the public realm and 
subsequent theoretical and empiri-
cal research. This approach is used as 
a means of tracing the sources of cur-
rent discursive notions from which 
stem the changes in legislative ap-
proach in these countries. The aim is 
to point out that these discursive no-
tions could serve as a source of po-
tential new guidelines in our coun-
try, because it appears that most of 
the development characteristics out-
lined correlate with those in our coun-
try, although there were time laps in 
the implementation and occurrence 
of some approaches as compared 
to western countries. Negative out-
comes observed are similar as well. 
That leads us to believe that the ur-
ban design discourse as discussed in 
western countries needs to be further 
studied, because it might be a valu-
able resource of information for deter-
mining our future course of delivering 
sustainable cities and viable and cher-
ished environments.

Considering the Architectural 
Field
By Peter Hudač
¦ 
¦ 
¦ 
The fi eld represents a fairly frequent 
expression in architectural language. 
Its frequent use and usage is wide-
spread and off ers many interesting 
interpretations and connotations. In 
their works, many theoreticians re-
late to the phenomenon, either di-
rectly or indirectly. The issue is very 
topical, especially in relation to ar-
chitectural thinking where the theory 
of fi elds infl uences the architectural 
design tools. The study attempts to 
draw a wide range image of the archi-
tectural fi eld, which is defi ned by its 
symbols and qualities which are based 
on individual examples. To involve the 
fi eld into the process of thinking, it is 
necessary not only to defi ne it but also 
to recognise its possibilities and also 
its range of application. Thus a side ef-
fect of such thinking is a multi-layered 
and plastic notion of meanings, links, 
relations and contexts of the fi eld in 
architecture.
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