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 :: Editorial

Pozorný a stály čitateľ Architektonických listov FA si iste 
všimol, že naše editorialy sú tematicky ladené, jeden bol 
o písaní, ďalší o čítaní, a nasledujúci o citovaní, či presnom 
vyjadrovaní. Snažil som sa vyprovokovať čitateľov k diskusii 
o niektorých pojmoch, žiaľ, bez akejkoľvek odozvy. Trocha ma 
to napĺňa smútkom a pocitom márnosti, ktorá narastá, keď 
prechádzam nové príspevky alebo listujem skromnou vedeckou 
a odbornou spisbou architektov, urbanistov, dizajnérov 
a hľadám citácie príspevkov uverejnených v našej ALFA-e. 
Alebo autori, ktorí publikujú v stredoeurópskom vedeckom 
a odbornom časopise, nie sú citovaní, alebo som zatiaľ takú 
citáciu nenašiel? Dôvodov, prečo je tomu, tak môže byť veľa, 
mňa napadli dva: tým prvým je viaznuce rozširovanie časopisu, 
ktorý si takto nenachádza svojich čitateľov, kritikov, diskutérov 
a pod., tým druhým dôvodom je možno obsah príspevkov, ktoré 
neposkytujú čitateľom dôvod na prevzatie myšlienky, polemiku, 
či diskusiu. Zatiaľ čo prvý dôvod by som akceptoval, ten druhý 
svedčí skôr o malej informovanosti niektorých kolegov o stave 
poznania danej problematiky na Slovensku a istý komplex 
citovať len významných autorov, ktorí publikujú v uznávaných 
domácich, ale hlavne zahraničných periodikách. Ale o tomto 
„neduhu“ som už písal v jednom z editorialov Architektonických 
listov¹. Na druhej strane je nutné si priznať, že v architektúre, 
urbanizme či dizajne sa objavujú nové, originálne poznatky, 
ktoré obohacujú príslušné vedné disciplíny len zriedka, a tak 
sa väčšinou publikujú výsledky tzv. sledovateľského výskumu,
v ktorom sú zhrnuté najvýznamnejšie poznatky v danej oblasti. 
Taký príspevok má charakter kompilátu, ktorý je legitímnou 
formou publikačného výstupu, ak sú zachované autorské 
práva autorov, od ktorých boli publikované poznatky prevzaté. 

...........................................................................
¹ KEPPL, Julián: Editorial. 

In: Architektonické listy FA STU. – ISSN 1135-2679. – Roč. 9, č. 3-4 (2005), s. 2.

Na pôde univerzity, ktorá uchováva, zdieľa, rozširuje 
a zveľaďuje poznanie je proces „preosievania“ záplavy informácií 
nevyhnutný. Znamenitosť univerzity, resp. jej pedagógov 
a výskumníkov je daná nielen získavaním nových poznatkov, 
ale aj schopnosťou výberu tých najhodnotnejších informácií. 
Univerzita je ako maják, ktorý poskytuje orientáciu v mori 
informácií. Preto sú uznávanými publikačnými výstupmi aj diela 
vytvorené prevzatím cudzích poznatkov alebo použitím výňatkov 
z cudzieho diela. V zahraničí bežnou študijnou literatúrou sú 
tzv. čítanky (reader), v ktorých je zhrnutý podstatný študijný 
materiál k príslušnému predmetu. Dôležitou podmienkou je 
dôsledné uvedenie autorstva prevzatej, resp. citovanej časti. 
Ak túto povinnosť autor výberu opomenie, z legitímneho 
kompilátu sa stáva plagiát². Týmto pojmom (z latinského 
plagium – únos), sa označuje umelecká alebo vedecká krádež, 
podvod, napodobenina cudzieho diela a jeho vydávanie 
za vlastné. V dobe nastupujúcej znalostnej ekonomiky, 
narastajúceho apetítu po nových poznatkoch a zvyšujúceho sa 
dopytu po vedeckých prácach a publikačných výstupoch, ale aj 
po efektívnosti, rýchlosti a operatívnosti konania je pokušenie 
pracovať „dvojklikom“ Ctrl C a Ctrl V príliš veľké. Nie, nechcem 
obhajovať krádež duševného vlastníctva, ktorou do istej miery 
plagiát je. Vhodné by však bolo, podrobiť rozboru príčiny, ktoré 
k tomuto činu vedú. Jednou z nich je na Slovensku pretrvávajúca 
snaha a záujem skôr o akademický titul než o vedomosti, 
zručnosti a kompetencie, ktoré môže absolvent nadobudnúť 
štúdiom. Ešte stále pretrváva ilúzia, že aj toto predstieranie 
nám prejde. Možno to bola schodná cesta v čase, keď bola 
krajina ohradená ostnatým plotom, ale dnes, v čase otvorených 
hraníc a vytvárania jednotného európskeho vysokoškolského 
priestoru, ako aj sprístupnenia trhu práce nielen v krajinách 
Európskej únie, ale takmer po celom svete, je takáto forma 
„iluzionizmu“ veľmi rýchlo odhalená³.
Tému plagiát som nenačal z dôvodu, že by sa odpísaný príspevok, 
resp. cudzie myšlienky bez odkazu na pôvodný prameň objavili 
v tomto čísle ALFA-y. Objavila sa, ako fenomén, takpovediac 
na opačnom konci zverejnených výsledkov akademického 
úsilia. Nesúvisí s týmto číslom ALFA-y. Publikované práce skôr 
dokladujú, že označenie nášho periodika ako stredoeurópsky 
vedecký a odborný časopis je namieste. Dva, veľmi hodnotné 
a originálne príspevky sú od poľského kolegu Jerzy Uścinowicsa, 
ktorý začiatkom roku 2009 habilitoval na našej Fakulte 
architektúry. Aj ostatné publikované príspevky znesú náročné 
hodnotenie vedeckých článkov. Azda až na chýbajúce citácie 
prác z predchádzajúcich čísiel ALFA-y.

Váš
Julián Keppl

...........................................................................
² O plagiáte podrobnejšie píše Ivan M. Havel v úvodníku. HAVEL, Ivan M.: 

Původnost a plagiát. In: Vesmir. – ISSN 1214-4029. – Roč. 86, č. 8 (2007), 

s. 471. http://www.vesmir.cz.

³ Príkladom je dianie na českej akademickej scéne na jeseň 2009.



katolícku, a najmä v súčasnosti, sú jedným z podstatných spôsobov 
neutralizácie ich vzájomného vyobcovania. Sú cielené. V konečnom 
dôsledku vedú k zblíženiu, výmene hodnôt a hľadaniu syntézy 
v duchu ekumenického stretnutia. Sakrálna architektúra a umenie 
ako bezprostredné stelesnenie liturgického priestoru, s celou 
svojou teológiou symbolického výrazu, má v tejto oblasti stretu 
oboch cirkví významné postavenie.

:: Metóda výskumu 

Ako zásadná metóda v tomto výskume bola prijatá metóda 
komparatívnej analýzy. V práci boli využité tiež semiologické, 
fenomenologické a štrukturalistické metódy skúmania, ktoré 
vypracoval predovšetkým štrukturalizmus a fenomenológia 
náboženstva. 

1. Konverzia – etymológia, typológia, ekleziológia,
   dogmatické vedomie

Prvá časť predstavuje etymológiu pojmov a kategórií sakrálnosti, 
konsakrácie a desakralizácie ako aj ich súčasné chápanie a význam, 
ako z náboženského aspektu, tak aj z aspektu architektúry a umenia. 
Predstavuje tiež typológiu procesov desakralizácie, pripravenú pre 
potreby analýz, v odstupňovanom kvalitatívnom poradí. Ukazuje to 
prostredníctvom polaritného porovnania procesov profanácie ako 
znesvätenia miest kultu a konverzie (lat. convertere), spočívajúcej 
na zmene konfesie objektu kresťanského kultu na inú – kresťanskú 
alebo príbuznú. V súlade s kritériami vytýčenými rozdeleniami 
vyznania predstavuje aj typológiu procesov konverzie a zdôrazňuje 
jej osobitné prípady: transgresiu (lat. transgressio = prechod) 
a inverziu (lat. inversio = odvrátenie).

Prvá časť je ukončená obrazom dogmatického povedomia 
kresťanských cirkví Východu a Západu o oblasti desakralizácie 
a konverzie. Boli ukázané spoločné cirkevné kánony, prijaté na 
5.- 6. Všeobecnom koncile v Trullo a 8. Všeobecnom koncile v Nice 
v roku 787, čím bol ukázaný právny význam takých vyhlásení a ich 
sankcie.

2. Konverzie troch veľkých monoteistických náboženstiev

Druhá časť sa venuje najpozoruhodnejším prípadom desakralizácie 
a inverzie, ku ktorým došlo na pohraničí troch veľkých 
monoteistických vyznaní: judaizmu, kresťanstva a islamu. Spomína 
najsvätejšie miesta týchto vyznaní – miesta mnohých kultúr, 
národov a vyznaní. Na príklade Jeruzalemu (Jeruzalemská 
svätyňa, Kupola na Skale – Mešita Al Aksa, bazilika Božieho 
hrobu), Betlehemu (bazilika Božieho narodenia), Efezu (bazilika 
Bohorodičky a bazilika sv. Jána Evanjelika) a Damašku (bazilika 
sv. Jána Krstiteľa) boli ukázané tiež nábožensko-kultúrne podmienky 
uskutočnených konverzií, ako aj s tým spojené architektonické, 
ikonografické a teologické aspekty, ich rozsah, zmysel a dôsledky.
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:: Konverzie v sakrálnej architektúre 
   – dávne a súčasné dejiny 

:: Úvod – základné metodologické východiská prednášky

Problém zmeny konfesie objektov kultu bol v histórii prítomný od 
jej prvopočiatkov až do dnešného dňa. Bol to dôsledok vedenej 
ideologickej, politickej, militárnej, národnej, spoločenskej 
a etnickej vojny. Svedčil o exkluzivite cirkví. Bol výsledkom 
náboženskej činnosti aj vojny proti náboženstvu, misionárnych 
akcií, prozelitizmu a dokonca náboženských vojen. Nešlo 
o zriedkavé prípady. Predchádzali jej akty trvalej a dlhej 
neznášanlivosti, netolerancie, ignorancie a neraz agresie.

:: Predmet skúmania (problematika) 

Prednáška sa opierala o analýzu ideových, architektonicko-
ikonografických a teologických aspektov konverzie v sakrálnej 
architektúre. Sústreďovala sa – v súlade s postavením náboženstva 
– predovšetkým na náboženský aspekt tohto javu. Doplnením 
hlavnej línie sú aspekty historicko-kultúrne, ktoré sa týkajú príčin 
a dôsledkov objavovania sa prípadov konverzie. V analýzach sme sa 
sústreďovali na konverzie sakrálnych objektov kresťanských vyznaní. 
Územím pre tieto analýzy sa stalo kultúrne pohraničie Východu 
a Západu, zvlášť územie Poľska. Tu majú procesy konverzie svoju 
dlhú históriu, vysokú frekvenciu a zostrené dopady. 

:: Cieľ 

Prednáška má didaktický cieľ, ukazujúci podstatu, metodiku 
a rozsah konverzií v histórii architektúry, ako aj predovšetkým 
cieľ prognostický, ukazujúci ich význam pre obe kresťanské cirkvi. 
Dôležitý je totiž nielen stupeň vedomostí o tom, čo je dávnou 
minulosťou, ale aj pochopenie toho, čo z toho môže vyplývať pre 
budúcnosť, a to ako pre architektúru a sakrálne umenie, tak aj pre 
ciele činnosti všetkých cirkví a náboženstva.

::  Stav výskumu 

Treba poznamenať, že problém konverzie kresťanských svätýň vo 
všeobecnosti nie je námetom výskumov. Svet vedy ho považuje 
za „zahanbujúci“. Napriek tomu je to dôležitý problém. Jeho 
rozpoznanie môže poskytnúť zaostrený pohľad na vystupovanie 
podobností a rozdielov v tradíciách oboch cirkví, ich hlavné 
a vedľajšie hodnoty, na to, čo ich spája a čo rozdeľuje. Môže nám 
napokon pomôcť prekonať problémy, ktoré z toho vyrastajú. 
Absencia akýchkoľvek komplexných poňatí tohto problému 
v odbornej literatúre je tiež najlepším potvrdením jednoznačnej 
potreby skúmania tejto dôležitej tematiky.

:: Téza

Konverzie svätýň, ktoré sa udiali v histórii kresťanstva, po 
formálnom rozdelení cirkvi na východnú – ortodoxnú a západnú – 



• obdobie 9. – 17. storočie

Tu bola ukázaná dvojitá – latinská a slovanská – genéza 
kresťanstva v Poľsku, od čias misie sv. Cyrila a Metoda, kedy 
sa územia južného Poľska dostali do Veľkomoravskej ríše. 
Na príklade dávnych rotúnd vo Wiślici, Krakove – na Waweli 
(Bohorodičky), na kopci Lasoty v Krakove (sv. Benedikta), 
v Mucharze, v Haliči či v Przemyśle, na ich spojení s dávnymi, 
predrománskymi rotundami Veľkopoľska v Łekne, Ostrove 
Lednickom, Kaliszi a Gieczi, bolo dokázané, že sa v nich pestovali 
oba obrady a že sa tu udiali pravdepodobne prvé konverzie 
v Poľsku. Dokazujú to historické pramene aj archeologické 
výskumy.

• obdobie 17. – prvá polovica 19. storočia

Táto časť predstavuje transgresiu pravoslávnych svätýň na 
grécko-katolícke po podpísaní Brestskej únie v roku 1596, kedy 
sa pravoslávna cirkev stala hierarchicky podriadenou latinskej 
cirkvi a ocitla sa v sfére jej vplyvu. Po Lubelskom colloquiu 
v roku 1680 a po Zamojskej synode v roku 1720 sa začína postupná 
latinizácia cirkvi. Architektúra a vybavenia svätýň, ikonografia, 
rezba, nasledovali teológiu a podliehali ďalekosiahlej regulácii, 
čo sa prejavilo v hierarchickom odstupňovaní (zmena priestorovej 
dispozície z centrickej na pozdĺžnu, čiastočná likvidácia kopúl, 
zmena fasády na dvojvežovú orientovanú na juh, likvidácia 
ikonostasu a jeho nahradenie oltárovým retabulom, likvidácia 
pastofórií, zavedenie bočných oltárov, plnofigurálnej rezby, 
organov, ambon, lavíc, spovedelníc, sakristie a pokladníc, zmeny 
v ikonografii atď.)

Ukázali sme celý proces latinizácie a pozápadnenia liturgie, 
vybavenia a architektúry a umenia pravoslávnej cirkvi do konca 
19. storočia. Na najpozoruhodnejších príkladoch konverzie 
murovaných (sobor sv. Žofie v Połocku) a drevených (cerkev 
v Rosoline) svätýň sme ukázali podstatu a rozsah uskutočnených 
premien. 

• obdobie druhej polovice 19. storočia – 1917

Táto časť predstavuje proces rekonverzie gréckokatolíckych 
svätýň na pravoslávne po spojení oboch cirkví v roku 1839 
a 1875 a proces konverzie rímskokatolíckych svätýň na 
pravoslávne po národných povstaniach: novembrovom roku 
1830 a januárovom 1863. Sú ukázané v kontexte postupujúcej 
v tomto čase pozápadňovania pravoslávnej architektúry 
a umenia (naturalizmus ikonografie, ilúzia, perspektíva, 
svetlotieň, tematická symbolika).

Porovnávacie analýzy cerkví a kostolov v Chełme, Białej, 
Grodnie, Mińsku, Witebsku, Słonime, Nowogrodku a Varšave 
ukazujú podstatu prevedených zmien ústiacich do delatinizácie 
a čiastočnej orientalizácie architektúry svätýň (o. i. zavedenie 
ikonostasov a zdanlivých kupoliek a odstránenie bočných oltárov, 
ambon, organov, iluzionistických bočných oltárov a pod.).
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Na prehĺbenie vedomostí o tomto probléme boli ukázané 
najdôležitejšie príklady inverzie kresťanských svätýň postavených 
v Byzancii. Za predmet analýz slúžili najdôležitejšie svätyne 
Konštantinopolu, ktoré boli v roku 1453 prerobené na mešity. 
Detailne bola opísaná svätyňa Hagia Sofia, najdôležitejšia 
svätyňa v byzantskom cisárstve. Bol ukázaný rozsah tejto inverzie 
(likvidácia ikonostasu, oltára, synthrononu, trónu patriarchu, 
čiastočné zničenie krížov, mozaík, fresiek, nástenných inkrustácií, 
dekorácií a vitráží a ich nahradenie islamskými kultovými prvkami: 
mihrabom, mimbarom, lóžou muzeínov, sultánskou lóžou, 
symbolmi na medailónoch, minaretmi atď.). Analýzy boli rozvinuté 
na príkladoch ďalších konštantinopolských svätýň konvertovaných 
na mešity, okrem iných kostoly: sv. Sergeja a Bachusa (Küçuk 
Ayasofya Cami), sv. Spasiteľa na Chóre (Kariye Camii), Myrelaion 
(Budrum camii), Theotokos Pammakaristos, Pantokratora (Molla 
Zeyrek Camii) a Hagia Eirene (Aya Irini), ktorý bol adaptovaný na 
vojenské múzeum. 

Spomenuté príklady mali za cieľ pritiahnuť pozornosť 
k podstate a rozsahu tohto javu v dejinách ako aj vytvoriť 
potrebný kontext pre porovnávacie analýzy neskorších konverzií.

3. Konverzie a ich podmienenie v sakrálnej architektúre 
    v Poľsku, podľa chronologickej postupnosti

Tretia časť predstavuje krátku štúdiu histórie veľkého rozdelenia 
kresťanskej cirkvi na západnú, rímskokatolícku a východnú, 
ortodoxnú v roku 1054. Bol ukázaný problém pretrhnutia 
spoločných ekleziálnych pút a interkomúnie, takisto ako historické 
akty vzájomného vyobcovania, exkluzivizmu, prozelitizmu 
a neúspešné pokusy o zjednotenie cirkví prostredníctvom 
cirkevných únií (únie lyonská z roku 1274 a florentská z roku 1439) 
a partikulárne únie (brestská z roku 1596 a užhorodská z roku 1646). 
Bol spomenutý akt neutralizácie vzájomného nepriateľstva z roku 
1964 a odvolania vzájomných anatém na II. vatikánskom koncile 
v roku 1965, ktoré iniciovali ekumenický dialóg. Jeho vyvrcholením 
je Balamandské vyhlásenie obsahujúce významnú deklaráciu oboch 
cirkví o ustúpení od exkluzivizmu vyznania a o vôli dosiahnuť 
jednotu prostredníctvom „stretnutia sa v pravde a láske“. 

Poukázali sme na hlavné podobnosti a rozdiely v umení 
a teológii oboch cirkví. Je to úvod do detailnej porovnávacej 
štúdie, ukazujúcej konverzie v sakrálnej architektúre v Poľsku. 
Poľsko je akoby príklad územia na ukázanie špecifickosti 
aktov konverzie svätýň. Tak v minulosti ako aj v súčasnosti 
leží v oblasti kultúrneho aj náboženského pohraničia, ktorá 
čiastočne patrí ku kultúre latinskej, západno-katolíckej 
a čiastočne ku kultúre grécko-slovanskej, kedysi byzantskej, 
dnes východno-ortodoxnej. Katolicizmus a pravoslávie tvoria 
už vyše tisíc rokov kresťanskú duchovnosť Poľska. Po veľkom 
rozdelení cirkví sú aj stranami, ktoré sa na jednej strane obe 
snažia o spasenie, ale neraz sú na tomto poli aj rivalmi. Vonkajším 
prejavom tejto situácie boli a naďalej sú konverzie svätýň.
Pre ich úplné zobrazenie sme zaviedli periodizáciu dejín na 
5 historických období: 
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• obdobie 1917 – 1938

Táto časť opisuje proces konverzie pravoslávnych svätýň 
a rekonverziu unitských svätýň na rímskokatolícke v období medzi 
prvou a druhou svetovou vojnou. Bola to revindikácia v prospech 
rímskokatolíckej cirkvi jeho niekdajších majetkov a pounitského 
majetku zabratého v čase záberov.

Na vybraných príkladoch cerkví v Suwałkách, Białystoku, 
Augustowe, Varšave, Chełme a Čenstochovej bola predstavená 
metodika konverzií pravoslávnych svätýň, postavených 
za etnickými hranicami pravoslávia, z tohto obdobia. Plnili úlohu 
tzv. posádkových cerkví. Nebola to revindikácia, ale politická 
neutralizácia prítomnosti podmaniteľov v Poľsku.

• obdobie 1945 – 1980

Táto časť opisuje proces najkoncentrovanejších a súčasne najlepšie 
zdokumentovaných konverzií v Poľsku. Vyplývali zo silného 
migračného prúdu obyvateľstva spôsobeného akciou Visla v roku 
1947, kedy z juhovýchodného a východného Poľska do západných 
a severných oblastí deportovali vyše 140-tisíc autochtónnych 
obyvateľov ukrajinskej a rusínskej národnosti (všetkých etnických 
skupín vrátane Huculov, Bojkov a Lemkov). Demografické prázdno 
zaplnili repatriantmi z niekdajších východných častí Poľska (tzv. 
kresov).

Konverzie boli vykonávané v dvoch líniách:
I. pravoslávnych a unitských svätýň na rímskokatolícke 
   na autochtónne východnokresťanských územiach,
II. poevanjelických (alebo predtým rímskokatolíckych) 
   na pravoslávne a unitské na autochtónne západnokresťanských
   územiach.

Ad. I  Prvý proces ukazuje podstatu premien interiérov cerkví pri ich 
úprave na potreby latinskej liturgie. Vykonávali sa najmä v rámci 
presbytéria a týkali sa transformácie ikonostasov, oltárov a ikon. 
Po detailnej analýze jednotlivých kategórií a reprezentatívnych 
modelových svätýň sme zaviedli adekvátnu kategorizáciu:
:: cerkvi s úplnými ikonostasmi: Owczary (Ochrany Bohorodičky),
   Berest (sv. Kozmu a Damiána), Polany (sv. Archanjela Michala),
   Kwiatoń (sv. Paraskievy), Tylawa (Narodenia Panny Márie),
:: cerkvi s neúplnými ikonostasmi: Świątkowa Mała (sv. Archanjela
   Michala), Skwirtne (sv. Kozmu a Damiána),
:: cerkvi s ikonostasmi na východnej strane: Świątkowa Wielka 
   (sv. Archanjela Michala), Powroźnik (sv. Jakuba), Florynka, 
   Stawisza (sv. Dimitriho), Bogusza (sv. Dimitriho),
:: cerkvi bez ikonostasov: Kotań (sv. Kozmu a Damiána), 
   Słotwiny (Ochrany Bohorodičky). Bieliczna, Polany.

Predstavili sme taktiež cerkvi v Bielanke a Żdyni ( pounitského) 
v spoločnom užívaní gréckokatolíkov, pravoslávnych 
a rímskokatolíkov. Dochádza v nich k mobilnej konverzii ako 
dočasného prispôsobovania interiéru svätýň potrebám jednotlivých 
obradov.

Analýzy zviditeľnili problémy miniaturizácie alebo deformácie 
vonkajších kupol, ktoré boli zastúpené signaturálnymi vežičkami 
so zmenenými krížami alebo boli zlikvidované pri vyrovnávaní 
strechy.

:: Závery

Zrealizované konverzie zachránili veľa cerkví pred zničením. 
V mnohých objektoch sa napriek zmenám podarilo zachovať akúsi 
formu syntézy. V jednej časti existuje dojem iba nahromadených 
foriem výbavy vnútornej architektúry a ikonografie (ikonostasov, 
oltárov, ikon). V mnohých prípadoch nastúpila dezintegrácia 
a chaos. Stratila sa logika charakteristická pre východné kresťanstvo 
a teologický zmysel umenia v jeho spojení s liturgiou a symbolickou 
štruktúrou celej svätyne. Prevážila tendencia chápania umenia ako 
spôsobu dekorácie stien v štýle biblii pauperum. Napriek takým 
prípadom však došlo k zblíženiu oboch umení a odovzdávaniu 
hodnôt východnej cirkvi západnej.

Ad. II  Druhý prípad ukazuje podstatu zmien kostolných 
interiérov pri ich prispôsobovaní na potreby pravoslávnej 
liturgie. Najpočetnejšiu skupinu konvertovaných svätýň 
predstavujú adaptácie a modernizácie svätýň z prelomu 
19. a 20. storočia. Detailne sme analyzovali uskutočnené 
modelové konverzie kostolov vo Vroclave (katedrála Narodenia 
Najsvätejšej Bohorodičky), Jelenej Góre (sv. Apoštolov Petra 
a Pavla), Przemkowe (sv. Archanjela Michala), Górowe 
Iławieckom (gréckokatolícka cerkev). Prevedené konverzie 
spočívali hlavne na zavedení ikonostasov, ikon a monumentálnej 
ikonografie a tiež nových oltárov, obetných stolov, lustrov, 
svietnikov. V presbytériách svätýň boli často ponechané 
a adaptované dávne oltáre. Neraz boli prebudované existujúce 
podstavce oltárov (retabulá), najčastejšie boli zabudované do 
nových ikonostasov. Tým spôsobom vznikali riešenia, ktoré boli 
syntézou foriem umenia Východu a Západu.

Charakteristickými prvkami zavádzanými v exteriérových 
formách svätýň boli osemramenné kríže a signaturálne kupolky. 
Boli znakmi náboženského identifikovania sa verných, znakom 
symbolického pripomenutia si viery predkov v nových, pre nich 
cudzích západných oblastiach.

Spomínané analýzy boli rozšírené aj na skupinu autorom 
novonavrhnutých cerkví vo Wałbrzychu (Všetkých svätých) 
a Buczyne (sv. Dimitriho) ako aj kláštorného skitu v Ząbkoviciach 
Śląských (sv. Juraja), ako konverzie dávnych poevanjelických 
objektov kultu.

:: Závery

Uskutočnené konverzie, napriek veľkému príklonu východnej 
cirkvi k tradícii a historickým vzorom, boli vykonávané s veľkou 
zdržanlivosťou. Ustupovali od „štýlovej čistoty“ a identity 
vyznania. Neamputovali západné umenie a neprerábali ho 
vo „východnom duchu“, ale snažili sa nadviazať s ním dialóg 
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a súčasne ho obohatiť. Väčšina predstavuje veľký úspech 
súčasného sakrálneho umenia východnej cirkvi.

4. Architektúra v ekumenickom dialógu Východu 
   a Západu po roku 1980

Posledná časť predstavuje dôsledky uskutočnených konverzií 
ich význam v procese súčasného tvorenia ekumenického dialógu 
v sakrálnej architektúre a umení oboch cirkví.

Historické rozdelenie sa oboch cirkví – západnej a východnej – 
sa stalo bolestným a zatiaľ trvalým. Dnes sa však čoraz častejšie 
prejavuje ich vzájomný živý záujem. Pozorujeme symptómy 
výmeny ideí a rôznych foriem kultu. Je to jav, ktorý existoval 
počas celého kresťanského obdobia v Poľsku a zosilnel od 
15. storočia. Príkladom sú rusko-byzantské maľby v gotických 
kostoloch z čias Jagiellonskej dynastie, gotické vplyvy 
v architektúre litovských a ukrajinských cerkví 14. – 16. storočia 
alebo neskoršie prenikanie renesančných a barokových prvkov 
do sakrálnej architektúry a umenia v cerkvách. Na potvrdenie 
toho sme spomínali najpozoruhodnejšie diela – kostoly: 
v Lubline (Kráľovská kaplnka Svätej Trojice), Wiślici (Bazilika 
Narodenia Panny Márie), Sandomierzy (Narodenia Panny 
Márie) a Krakove (Svätokrížska kaplnka Wawelskej katedrály) aj 
cerkvi: v Supraśli (Zvestovania Bohorodičky), Małomożejkowe, 
Synkowiczach, Kodne. Ukázali sme na nich harmóniu spojenia 
gotickej architektúry Západu a symbolicko-liturgických štruktúr 
ikonovej architektúry a umenia Východu.

Súčasným potvrdením tvorenia sa ekumenizmu v umení, 
v mnohých prípadoch v dôsledku skorších konverzií svätýň, sú 
vybrané svätyne oboch cirkví, ktoré boli v Poľsku postavené 
po druhej svetovej vojne. Potvrdzujú, že umenie už prekročilo 
historické kultúrne hranice Východu a Západu. Tak ako 
v rímskokatolíckych a protestantských opäť nachádzame umenie 
ikony a tradičné štruktúry vlastné ortodoxii, v pravoslávnych 
a unitských cerkvách nájdeme západné umenie v podobe 
geometrickej abstrakcie a minimalizmu. Došlo k vzájomnej 
výmene charizmatov.

Najzaujímavejšie príklady potvrdzujúce túto tézu boli 
analyzované. Prvú skupinu predstavujú rímskokatolícke 
kostoly vo Varšave-Jelonkach (Svätého kríža), Wesołej (Božej 
prozreteľnosti), Krakove-Azorach (Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie), Tychach (Ducha Svätého). Tieto kostoly sú 
v Poľsku považované za vynikajúce realizácie, tak z hľadiska 
architektúry ako aj z hľadiska výbornej ikonografie od autora 
Jerzyho Nowosielského. Sú príkladom súčasnej transpozície ikony 
a podávajú dôkaz o nevyčerpateľných možnostiach rozvíjania 
dávnych kánonov a na ich základe vytvorenia originálneho, 
moderného maliarskeho písma plného hlbokých významov.
Druhou analyzovanou skupinou boli pravoslávne cerkvi 
v Hajnówke (Svätej Trojice), Białystoku-Słonecznom Stoku 
(Zmŕtvychvstania Pána), Bielsku Podlaskom (Sv. Jána Krstiteľa), 
Krakove (Usnutia Bohorodičky). Sú potvrdením možnosti 

syntézy umenia východu a západu, medzi tradíciou surrealizmu 
a kánonom ikony, v architektonickej logike gotiky s liturgickou 
štruktúrou ortodoxnej svätyne.

Potvrdením dnes prebiehajúcich zmien je aj variantnosť 
výrazových foriem ikonovej architektúry a umenia v oboch 
cirkvách. Sú nimi objavujúce sa v cirkvách vitráže a využívanie 
prepážok a oltárnych oblúkov, mozaík a ikon v kostoloch. 
Výnimočným, symbolickým, duchovným tmelom spájajúcim 
východné a západné kresťanstvo sú ikony Ukrižovania typu tzv. 
Kríža sv. Františka („Kríž San Damiano“), ktoré sa používajú 
v mnohých svätyniach oboch cirkví. Kedysi boli tie obrovské 
krásne ikony s postavami Matky Božej a sv. Jána teológa 
umiestnené na vrchole každého ikonostasu talianskeho 
kostola. Práve táto ikona sa stala predmetom kontemplácie 
sv. Františka. Stala sa aj výnimočným, symbolickým, duchovným 
tmelom spájajúcim východné a západné kresťanstvo.

Neveľká poevanjelická svätyňa sv. Jerzyho v Pasłęku, spomínaná 
ku koncu prednášky, je významná v kontexte skúmanej 
problemtiky konverzie, dôležitá v svojom symbolickom význame 
ekumenického poslania. Bola postavená v roku 1598 na severe 
Poľska. Dnes je evanjelickým kostolom aj pravoslávnou cerkvou, 
s liturgickým priestorom spoločným pre obe konfesie, s dvoma 
oltármi umiestnenými oproti sebe na opačných koncoch 
svätyne. To je najlepší príklad dnes živej ekumeny.

Dr. inž. Jerzy Uścinowicz

:: Pracovník Polytechniky Bialostok z Poľska 
Dr. inž. arch. Jerzy Uścinowicz 

pri svojej verejnej habilitačnej prednáške, 
ktorú mal erudovane pripravenú

 s množstvom príkladov a islustrácií.

Foto: J. Saparová
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:: Resumé

Konverzie svätýň, hoci v bezprostrednom ponímaní bolestivé 
a morálne „nečisté“, sú predsa len dôležité a v širšej perspektíve 
histórie potrebné. Sú dôvodom pre dialóg vyznaní, vzájomné 
spoznávanie sa a hľadanie jednoty v duchu ekumenického 
zblíženia – „stretnutia sa v pravde a láske“. Sú niečím 
prirodzeným na pohraničí, ale niečím priam žiadaným v oblasti 
kresov, v prostredí diaspóry.

Rozdielnosť oboch kresťanských rítov, ich dogmatické 
ekleziologické a obradové rozdiely, rozdiely v chápaní primátu 
v cirkvi a cirkví v celom kresťanstve, rozdiely v charakteroch 
a mentalitách – neprekážajú vo vzájomnej súčinnosti, 
obohacovaní sa, výmene hodnôt a syntéze. Ony ich spôsobujú 
a ich bezprostredným svedectvom sú konvertované svätyne.

Poľská kultúra je prienikom západného a východného 
kresťanstva. Vždy čerpala zo svojej devízy mnohonáboženstva 
a mnohokultúrnosti, ako v minulosti, tak aj v súčasnosti. 

Nemožno ju rozdeliť, pretože obe kultúry žijú v stave 
potenciálnej jednoty. Oživujú sa vo vzájomnom kontakte. Tak 
ako analytickosť myslenia Západu má oživujúci vplyv na stav 
povedomia Východu, prehnane rozvinutý vo svojej symbolike, 
tak Východ, rozvinutý v mystike a symbolicko-ikonickom 
hľadaní syntézy, oživujúco vplýva na minimalisticky založený 
a abstraktný Západ. Sú to dve nerozdeliteľné polovice, dve 
sesterské cirkvi a dve pľúca – ako povedal pápež Ján Pavol II. 
– ktorými dýcha kresťanstvo. Súčasná architektúra svätýň je 
toho dôkazom.

V sakrálnom umení oboch cirkví – východnej aj západnej – 
v takých objektoch, pri ich rozdieloch aj podobnostiach, 
autonómii aj jednote sa kresťanský svet vracia do svojej prvotnej 
celistvosti. Tá celistvosť sa dnes realizuje. V tejto syntéze 
umenie v plnom rozsahu získava svoj zmysel a dosahuje cieľ. 
Realizuje sa ním to, na čo má slúžiť. Asi sa teda naplnia slová 
Fiodora Dostojevského, že „krása spasí svet“. Dnes už možno 
smelo dodať, že celý svet bez ohľadu na stále pretrvávajúce 
rozdiely.

Dr. inž. Jerzy Uścinowicz

Foto: J. Saparová
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:: Z priebehu verejnej habilitačnej prednášky 
Dr. inž. arch. Jerzyho Uścinowicza.
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vnímať: svätyne, sakrálne priestorové štruktúry, formy 
a ich súbory alebo aj architektonické javy. Predstavujú formu 
vyjadrovania sacrum a sú hlavným predmetom skúmania 
teórie a dejín architektúry. Súčasne bol skúmaný aj štruktúrny 
celok fenoménu sacrum, ktorý je zápisom jeho tzv. cirkevných 
tradícií, tradícií skúmaných z hľadiska filozoficko-teologického, 
metafyzického, kozmologického, ontologického, eschatologického 
či ekleziologického. Predstavoval obsah architektúry sacrum 
a je stálym predmetom skúmania filozofie, teológie, histórie 
a fenomenológie náboženstva či kultúrnej antropológie. 

Tá prvá zo spomínaných perspektív – formálna – sa zaoberá 
všetkými možnými historickými pamiatkami sakrálnej 
architektúry, ktoré možno zaregistrovať, spojené so židovsko-
kresťanskou tradíciou aj kresťanským Východom, od Jeruzalema, 
cez o. i. Byzanciu a jej periférie, Balkán, Karpaty, Gruzínsko 
a Arménsko, Rus a neskôr Rusko, Litvu, Ukrajinu, Bielorusko 
až po východné hranice Poľska – ako oblasť tzv. kultúrneho 
pohraničia Východu a Západu. 

Ako základ pre hermeneutické skúmania esencií zakódovaných 
v architektonických formách slúžili najmä pôvodné pramene. 
Medzi ne patrili texty Písma Svätého a Svätá tradícia, 
soborové ustanovenia, patristické a patrologické písma, 
texty a názory teológov, liturgika, hymnografia a tiež všetky 
iné odkazy vedomia a skúsenosti cirkvi vychádzajúce priamo 
z východnokresťanského duchovna, mystiky, umenia.

Takýto pohľad na predmet skúmania poskytoval požadovaný 
objektivizmus. Bol práve nevyhnutnosťou vo výskume 
fenoménu sacrum, vo výskume, ktorý prikazuje uvažovať 
o predmete vychádzajúc z prameňov a metódami zohľadňujúcimi 
jeho náboženskú povahu. Len potom tento najdôležitejší 
nábožensko-teologický faktor časopriestoru sacrum ako 
konštituujúca hierofanická bytosť tohto časopriestoru na pláne 
chrámu – mohol byť trvale prístupný poznaniu a byť poddaný 
verbalizácii. 

Ako hovorí M. Eliade: „náboženský fenomén ukáže sa nám 
ako taký len vtedy, ak bude vnímaný podľa svojich podmienok 
existencie, čiže vtedy, ak bude skúmaný v náboženskej mierke 
(...)“. 

Bolo to jednoznačne potvrdené tradíciami ortodoxnej cirkvi 
a stalo sa silou hlavného metodologického výkladu, ktorý 
usmerňoval tak hermeneutický výskum tradícií, ako i pri 
pokuse hodnotenia súčasnej sakrálnej architektúry ortodoxnej 
cirkvi. 

Prijatie ako bezpodmienečne nevyhnutnej dvojitej perspektívy 
prístupu k predmetu výskumu, si vyžiadalo používať najmä 
špecifické metódy výskumu, také metódy, ktoré vychádzajúc 
z predpokladov náboženskej dimenzie a operujúc prostriedkami 
architektúry – dovolili by skúmanú realitu sacrum chrámu 
vhodne popísať.

:: Symbol, archetyp, štruktúra
    – hermeneutika tradície 
   v architektúre pravoslávnej svätyne.
   (Autoreferát.)

Tradícia očividne riadi život východného kresťanstva. Jej 
odovzdávanie (paradosis) je hlboko zakorenené vo vedomí aj 
duchovnej skúsenosti pravoslávia. Podmieňuje každý prejav 
náboženskej aktivity človeka, vrátane umeleckej činnosti. 
Najmä v sakrálnej architektúre bola, v konfrontácii so všetkými 
projektmi, rešpektovaná od nepamäti nemenná pravda 
pravoslávia:
    
:: Svätyňa musí byť tradičná

Táto téza sa stala našou hlavnou inšpiráciou skúmaní. 
Monografia sa zaoberá problematikou kritérií tradície 
v sakrálnej architektúre východnej pravoslávnej cirkvi a hlavný 
prúd jej bádaní bol zameraný na exponovanie a potvrdenie 
výnimočného postavenia a významu tradície v pravosláví. 
Hľadali sme metódu prenosu tradície sacrum v architektúre, 
analyzovali sme jej morfológiu a štruktúru. Skúmali sme tiež 
verbálne vyjadrenie jazyka konverzie náboženských prvkov 
na architektonické formy, jeho kodifikáciu a hermeneutickú 
interpretáciu prostredníctvom symbolov, archetypov a ich 
štruktúr.

Hlavným cieľom tejto práce sa teda stalo predstavenie 
tohto kritéria – jeho podstaty, metód a foriem realizácie 
v architektúre pravoslávnej svätyne. Bolo ním tiež predstavenie 
súčasnej sakrálnej architektúry ortodoxnej cirkvi v Poľsku po 
roku 1945 a pokus o jej hodnotenie podľa uvedeného kritéria. 
Dôležitým cieľom bolo zároveň predstavenie ideových východísk 
a výsledkov projektových a realizačných autorských aktivít 
architektúry, ktoré boli realizované v rokoch 1998 – 2008 
v Poľsku a v zahraničí. Bol urobený pokus o analýzu a hodnotenie 
podľa formulovaného kritéria.   

Takéto stanovenie cieľov určila najmä užitočnosť uskutočnených 
analýz pre súčasnú architektonickú prax. Komplexné prístupy 
k predmetu, chýbajúce vo vedeckej literatúre, najmä 
v skúmanom aspekte hermeneutických základov tradície 
sakrálnej architektúry východnej cirkvi, ma nútili, ako človeka 
zapleteného do procesu projektovania chrámov, zahájiť takýto 
výskum. Bola to prirodzená potreba a relevantný motivujúci 
základ, taktiež s ohľadom na potreby formulované cirkvou.

Špecifický charakter vybranej problematiky, ktorá sa len ťažko 
poddáva verbalizácii, si vynútil aj prijatie špecifickej, dvojitej 
výskumnej perspektívy – formálnej a esenciálnej. Prvá bola 
výsledkom vyjadrovania skutočnosti, ktorú ona ako architektúra 
sacrum, predstavuje. Druhá zase vyplývala z obsahu, ktorého 
sa tá skutočnosť – ako komplementárny súbor rôznych esencií 
a hierarchií domény sacrum – týka. Predmetom skúmaní 
prvej z nich boli všetky objekty kultu, ktoré bolo možné 
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V práci boli využité semiologické, fenomenologické 
a štrukturalistické metódy skúmania, ktoré vypracoval 
predovšetkým štrukturalizmus a fenomenológia náboženstva. 
Dali nám možnosť nazerať na celok problematiky tradície 
v sakrálnej architektúre nie z hľadiska hodnotenia štýlu, tvorivej 
osobnosti umelca alebo štádia estetiky v danom historickom 
období, ale z hľadiska, ktoré ju dovoľovalo vnímať ako metódu 
a formu odovzdávania presne vymedzených náboženských 
obsahov a zásad, ich esencie a potencie.

Výber takýchto procesov si vyžadovalo kodifikáciu celého radu 
foriem, javov a architektonických zákonov, predovšetkým si 
však vyžadovalo dlhý proces ich hermeneutickej interpretácie.

S cieľom exponovať všetky predtým uvedené aspekty 
hermeneutického výskumu a ukázať celkový obraz symbolických 
štruktúr v sakrálnej architektúre ortodoxie, bola prijatá 
viaccestná realizácia výskumu, predstavená v nezávislých, ale 
navzájom tesne  prepojených monografických súboroch. Len 
takýto model prezentácie tu bolo možne použiť, a to najmä 
pre nevyhnutnosť zachovania špecifickej povahy predmetu 
výskumu v realizovaných vedeckých disciplínach – teoretickej, 
realizovanej humánnymi vedami a empirickej, realizovanej 
inžiniersko-technickými vedami. Preto celkový obraz v práci 
prezentovaných výsledkov sa týka nielen monografických 
súborov, ale i súboru jednotlivých rozvinutí detailnejších tém. 
Vzťahuje sa to na teoretické práce a zároveň na projektové, 
predstavené verbálnymi i grafickými spôsobmi. Spoločne 
vytvárajú celok a až potom, v celkovom spojení, môžu poskytnúť 
pomerne syntetický obraz absolvovanej výskumnej cesty a jej 
projektových efektov. Bolo konštatované, že v takej oblasti 
akou je architektúra, najmä sakrálna architektúra, je možné 
dostať sa po takto vytýčenej ceste do cieľa.

Preto bola prijatá taká prezentácia práce, ktorú možno
v zásade rozdeliť na tri časti. Prvá časť sa týka monografickej 
práce „Symbol, archetyp, štruktúra. Hermeneutika tradícií 
v architektúre ortodoxného chrámu“. Druhou je monografický 
súbor monotematických publikácií, ktoré sa detailnejšie 
a rozvinutejšie zaoberajú predmetnou problematikou. Tretia 
je zas dvojdielnym súborom projektových a realizačných prác 
„Symbolická štruktúra sacrum v architektúre – myšlienka, 
projekt, realizácia“ spolu s opisnou časťou. 

Z celkového pohľadu a detailnejšieho uvažovania, celú sústavu 
monografických prác tvoriacich predložené dielo je možné 
rozdeliť na päť častí.  
 
:: I. časť (kapitoly I - III) – je pokusom o ukázanie postavenia 
tradície v aspekte konštruovania sakrálneho časopriestoru 
v pravosláví. Predstavuje charakteristické chápanie pojmov 
a opisných kategórií, formy aj samotnú metódu tradície 
sacrum, ako aj jej morfológiu a štruktúru. Venuje sa tiež 
pomocným pojmom a kategóriám ako napríklad: svätyňa, čas, 
priestor, časopriestor sviatku, symbol, archetyp, štruktúra, ako 

kategórie, ktoré umožňujú relatívne komplexné zobrazenie tohto 
postavenia.

::  II. časť (kapitoly IV - V) –  predstavuje proces kodifikácie 
a hermeneutickej interpretácie metódy tradície. Ide o pokus 
ukázania tradície v jej formálnych exemplifikáciách ako súboru 
navzájom skorelovaných prvkov (symbolov) a vzťahov medzi nimi 
(archetypov).
V tejto časti boli ukázané problémy starozákonnej typológie 
a genézy i evolúcie kresťanskej symboliky v architektúre 
svätyne. Boli kodifikované a interpretované symboly zásadné 
pre tradičnú štruktúru, ako napríklad: symbol svätyne ako 
„obraz celku“, symboly priestoru a podpriestoru, foriem 
a hraníc (prehradení, spojení a mobili), mikro- a makrokozmické 
symboly, symboly javov, postáv a geometrických konfigurácií, 
symboly čísiel a číselných kódov. Boli skúmané z teologického aj 
kozmologického hľadiska.
Boli spomenuté a interpretované aj archetypy dôležité pre 
tradičnú štruktúru: diferenciálne archetypy, archetypy orientácie, 
koncentrácie, hierarchizácie, rytmizácie, symetrizácie, harmonizácie, 
syntézy a plnosti.
Tu vykonaná kodifikácia a hermeneutická interpretácia 
vymenovaných symbolov a architektonických archetypov stala 
sa základom pre tradičnú štruktúru archetypovo-symbolického 
ortodoxného chrámu. Táto časť bola ďalej rozvinutá 
v hermeneutickom a historickom výskume týkajúcom sa 
jednotlivých prvkov symbolickej štruktúry chrámu, predstavených 
v tematických detailnejších prácach. Sú relevantnou súčasťou 
celkového obrazu architektonickej tradície ortodoxnej cirkvi 
v úzkom spojení s ikonografickou tradíciou a príbuzným umením. 
      
:: III. časť (kapitola VI) – je pokusom o modelové 
exemplárne predstavenie kritéria tradície v jej štruktúrnom 
poňatí, prostredníctvom priamej analýzy objektov súčasnej 
pravoslávnej architektúry v Poľsku. Boli tu analyzované 
najreprezentatívnejšie objekty architektúry, ktoré vznikli 
v rokoch 1945 – 1995 v regióne Podlasie. Slúžili ako experimentálny 
materiál na analýzu a verifikáciu predtým sformulovaných 
hypotéz.

Jedným z cieľov týchto analýz bolo stanovenie diagnózy ohľadne 
previazania tejto architektúry s tradíciou. I tu bol načrtnutý rad 
aspektov a záverov, ktoré relevantným spôsobom v problematike 
pokračujú, dopĺňajú ju, rozvíjajú a prehlbujú. Dostupná, 
vďaka kodifikovanej zbierke sakrálnych symbolov a archetypov 
a exemplifikovaná v množstve historicky prítomných 
štruktúrach, archetypovo-symbolická metóda transmisie tradícií, 
tu slúžila ako porovnávacie kritérium pri štrukturálnych analýzach 
objektov, ukazujúc zároveň samotnú metódu „fungovania“ 
tradícií.     

:: IV. časť – je pokusom o porovnávaciu analýzu a zhodnotenie 
súčasnej sakrálnej architektúry pravoslávnej cirkvi ako 
i  vybraných objektov súčasnej architektúry rímskokatolíckej 
a gréckokatolíckej cirkvi, realizovaných v Poľsku po roku 1945. 



Architektonické listy FA STU Ročník 13,  číslo  1  2009

.  .  .  12 .  .  . 

Dôležitým predmetom výskumu, ktorým sa práca zaoberala, 
bol výskum konvertovanej povojnovej sakrálnej architektúry. 
Výskum sa týkal chrámov na východných a juhovýchodných 
hraniciach Poľska, adaptovaných pre potreby rímskokatolíckej 
cirkvi a chrámov situovaných pri západných a severných 
hraniciach Poľska. I keď bol výskum smerovaný na porovnávaciu 
analýzu ideových, teologických a architektonických aspektov 
vystupovania konverzie, jeho základným cieľom bolo 
predstavenie podobenstiev a rozdielov medzi cirkevnými 
tradíciami obidvoch konfesií. Táto časť bola tiež rozšírená 
o hľadanie spoločných symbolických štruktúr a o analýzu 
príkladov výmeny hodnôt medzi oboma kresťanskými cirkvami 
– pravoslávnou a rímskokatolíckou. 

V  III. a IV. časti  bolo analyzovaných všetkých 116 sakrálnych 
objektov pravoslávnej cirkvi v Poľsku – novopostavené, 
konvertované alebo adaptované z laických budov, realizované 
alebo v stave realizácie po roku 1945 majúce status 
farských, monastyrských kostolov a cintorínskych kaplniek. 
Najreprezentatívnejšiu skupinu chrámov spomedzi všetkých 
v Poľsku novopostavených (56) boli podlaské kostoly v počte 
45, a ďalej v poradí  podkarpatské – 3 i dolnosliezske – 3, 
pomoranské – 1 a v centrálnom Poľsku – 2 svätyne. Ostatná 
časť objektov (62) boli to konverzie kostolov alebo adaptácie 
laických budov, z ktorých dolnosliezskych bolo – 24, varminsko-
mazurských – 18, pomoranských – 14 a chrámov v centrálnom 
Poľsku – 6.

:: V. časť – je pokusom experimentálneho použitia metódy 
paradosis. Tradície v procese transponovania tradičných 
archetypovo-symbolických štruktúr v priamych autorových 
projektových a realizačných aktivitách v oblasti sakrálnej 
architektúry. V rokoch 1998 – 2008 bolo pripravených 
30 architektonicko-urbanistických projektov a projekty 
architektúry interiérov a ich jednotlivých architektonických 
a architektonicko-ikonografických prvkov. Týkali sa architektúry 
sakrálnych, farských, monastyrských, cintorínskych 
a memoriálnych komplexov, chrámov, kaplniek, farských domov 
s kaplnkami, memoriálnych kiotov, malých monastyrských 
pustovní, ikonostasov. Boli tiež ekumenické chrámy, určené 
všetkým veriacim kresťanských cirkví. Vyhotovené boli tiež 
projekty objektov z kategórie duchovej architektúry, okrem 
iného experimentálneho divadla OPT Gardzienice. Časť 
objektov, spomedzi tých 20 predstavených a analyzovaných 
bola už  realizovaná alebo je v súčasnosti realizovaná. 

Tri posledné časti – III., IV. a V. sú diagnózou kondície 
súčasnej sakrálnej architektúry v Poľsku ako i pokusom 
o prognózu jej ďalšieho vývoja.  

Výsledky teoretických aj empirických bádaní predstavené 
v monografii, a najmä v nej vykonaná kodifikácia a hermenutická 
interpretácia symbolov, boli základom pre sformulovanie tzv. 
tradičnej archetypovo-symbolickej štruktúry pravoslávnej 
svätyne. Táto štruktúra predstavuje hlavnú metódu odovzdávania 

(paradosis) tradície sacrum v architektúre pravoslávnej svätyne. 
Súčasne je aj zásadným kritériom jej kvalifikácie a hodnotenia. 
Svedčí tiež o tom, že archetypovo-symbolický jazyk výpovede 
ako systém architektonickej gramatiky v doméne sacrum, 
je do dnešného dňa základom umeleckej skúsenosti v umení 
konštruovania svätyne – v jej prechode od estetickej skúsenosti 
ku skúsenosti náboženskej.

Ako pravdivo konštatoval C. Lévi-Strauss: „...empirické bádanie 
podmieňuje dostupnosť k štruktúre”. Toto tvrdenie má svoje 
mimoriadne zdôvodnenie v prípade symbolických štruktúr 
sacrum v architektúre. Mali to ukázať projektové aktivity. 
Autor priznáva, že až proces projektovania, ktorého súčasťou sú 
zároveň diskurzívne aktivity, (ktorým predchádza metodologicky 
zorganizovaný výskumný proces), ako i intuitívne aktivity, teda 
kreatívna rozumová práca a umelecká práca, môžu bádateľovi 
sprístupniť tieto štruktúry – objaviť prítomnosť, pochopiť 
a pocítiť ich existenciu a dať mu verbálny a grafický výraz. 

Práca sa nesnaží o celkový pohľad na tradíciu pravoslávnej 
cirkvi. Je skôr základom pre ďalšie, hlbšie hermeneutické štúdie 
tejto problematiky z aspektu funkcie a významu umeleckých 
foriem. Slúži ako východiskový bod pre tie vedecké výskumy, 
ktoré kladú dôraz predovšetkým na skúmanie tohto umenia 
– napokon, v súlade s jeho náboženským postavením – ako 
metódy a formy odovzdávania istých náboženských obsahov, 
umenia, ktoré nie je doplnením teológie, ale samo ňou je. Je 
to teológia architektúry svätyne. Je funkcionálna a pojmová 
a estetické hodnoty sú v nej podriadené potrebám liturgie 
a kultu, odovzdávaniu ideí, prenosu a zovšeobecňovaniu 
sakrálnych esencií a zásad.

Táto práca je určená, najmä, pre potrebu projektovania 
sakrálnej architektúry, predovšetkým pre architektov a cirkevné 
duchovenstvo, tvorivo zaangažovaných do procesu vzniku 
a „posväcovania“ architektonického materiálu svätyne. 
Snaží sa tiež vyjsť v ústrety v súčasnosti už mnohokrát 
spomínanej potrebe vedeckej literatúry z oblasti kultúry 
kresťanského Východu. Táto potreba nevyvstáva výlučne 
z náboženského prostredia východnej pravoslávnej cirkvi 
a lokálneho spoločenstva pohraničia kultúr, ale vpisuje sa, podľa 
autorovho názoru, aj do dnešného všeobecného prúdu 
ekumenizmu, najmä v Poľsku, kde je tradícia koexistencie 
mnohých národov, kultúr a náboženstiev stále živá 
a produktívna. 

Dr. inž. Jerzy Uścinowicz 
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:: Aplikovaná fyzika 
   pri tvorbe obytného prostredia

Moja habilitačná práca sa zaoberala aplikáciou stavebnej fyziky 
pri tvorbe obytného prostredia, nakoľko fyzikálne faktory 
prostredia – vonkajšieho i vnútorného, majú zásadný vplyv 
na fyzickú, psychickú i mentálnu pohodu užívateľov obytných 
priestorov. Zámerne je práca orientovaná na obytné prostredie, 
nakoľko nás ovplyvňuje kontinuálne počas celého života. Jeho 
kvalita má nezanedbateľný vplyv na psychický vývoj a zdravie 
celej populácie, nakoľko prežijeme v týchto priestoroch prevažnú 
časť nášho života. V priebežnom čase užívania (od detstva po 
starobu) je i miera našej tolerancie k jeho kvalite premenná, 
preto je dôležité, aby boli všetky obytné priestory (i tie čo sa 
zdanlivo z hľadiska časového využitia – spálne, pracovne a pod. 
užívajú kratšie) navrhnuté tak, aby bola valencia priestoru 
k meniacim sa časovým potrebám užívateľa – dieťa až dôchodca, 
čo najflexibilnejšia.

Ďalší z dôvodov je, že sa pre tvorbu pohody mikroklímy obytných 
priestorov dajú na základe výpočtov a meraní vyvodiť z hľadiska 
aplikovanej fyziky pomerne presné a jednoducho aplikovateľné 
princípy na jeho tvorbu, čo je jeden z mojich hlavných cieľov, 
nakoľko chcem dané texty použiť ako literatúru a pomôcku pri 
výučbe študentov v  predmetoch Stavebná fyzika 1 a 2 , Svetlo 
a zvuk v architektúre, Architektúra a prostredie. V časti práce 
uvádzam prehľad aktuálnej legislatívy, ktorá definuje kritériá 
a požiadavky na obytné priestory z hygienických hľadísk. Sú to 
„mantinely“, ktoré vymedzujú rozsah skúmanej problematiky 
a súčasne sú i odpoveďou na častú otázku zo strany študenta 
(a nie len študenta), prečo sa týmto problémom zaoberať 
s plnou vážnosťou a právnymi dôsledkami. Obsah mojej práce 
je zúžený na vplyv vonkajšieho prostredia – geografickej 
lokality územia so všetkými atribútmi od parametrov reliéfu 
až po klimatické podmienky a vplyv jestvujúceho urbanizmu 
vrátane produkcie jeho emisií na tvorbu mikroklímy v obytnom 
prostredí v navrhovanej architektúre a spätne – jej následný 
vplyv na jestvujúce okolité životné prostredie. Zhodnotenie 
všetkých fyzikálnych vplyvov na fyziológiu človeka a následne 
ich zohľadnenie pri tvorbe BIOTOPU človeka – tvorbe 
a formovaní obytnej „pohody“.
V práci sú uvedené aktuálne kritériá a požiadavky v zmysle 
platnej legislatívy s uvedením zákonných limitov pre 
posudzovanie obytných objektov v urbanizme a ich dôsledky na 
jestvujúcu mikroklímu v dotknutých objektoch. Kvantifikácia 
a priorita požiadaviek pri návrhu vlastného obytného prostredia 
z hľadiska tepelnej, svetelnej a akustickej pohody. Aplikácia 
stavebnej fyziky je zdokumentovaná v modelových riešeniach 
v obidvoch úrovniach projektovej prípravy – od osadenia do 
územia až po projekt stavby.

Cieľom mojej práce bolo:
:: Definovať fyzikálne vplyvy, ktoré zásadne ovplyvňujú život
   človeka a následne tvorbu obytného prostredia z hľadiska
   aplikovanej stavebnej fyziky.

:: Zosumarizovať a sprehľadniť aktuálnu legislatívu, ktorá
   limituje tvorbu mikroklímy obytného prostredia
   z hygienického hľadiska.
:: Kvantifikácia vonkajších činiteľov, ktoré majú vplyv na návrh
   objemového a prevádzkového riešenia obytných budov
   v urbanizme s metodikou postupu riešenia pri  
   architektonickom návrhu.
:: Kvantifikovať vonkajšie vplyvy a ich dopad na riešenie
   mikroklímy bytových domov z hľadiska aplikovanej fyziky
   v intenciách hygienických požiadaviek s metodikou postupu
   riešenia pri architektonickom projekte stavby. 
:: Z aplikácií modelových riešení z vlastnej projektovej praxe
   vytvoriť všeobecne platné zásady pre projektovanie
   mikroklímy bytových domov z hľadiska aplikovanej fyziky.
:: Princípy riešenia ekologického energeticky 
   úsporného bytového domu. 

Práca má 8 kapitol, v prvej kapitole je definovaný predmet a cieľ práce 
vrátane vedeckých metód, ktoré boli pri práci použité.
V druhej kapitole sú definované fyzikálne aspekty tvorby obytného 
priestoru a ich vplyvy na fyziológiu človeka. Existencia človeka je 
primárne závislá na kvalite životného prostredia. V zmysle definície 
nórskeho prof. Wika publikovanej v dokumentoch  UNESCO ( Helsinki 
1967) je: „Životné prostredie je pre človeka tá časť sveta, s ktorou je 
človek vo vzájomnej interakcii, t. j., ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej 
sa prispôsobuje“.
Od jeho kvality následne závisí formovanie a kvalita mikroklímy 
obytného prostredia v navrhovaných bytových a rodinných domoch. 
Podmienky minimálne, príp. maximálne - určujúce hranice, 
čo je ešte z hygienického hľadiska prijateľné, sú definované 
v hygienických predpisoch v Zákone č. 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve a nadväzujúcich vyhláškach a nariadeniach vlády SR.
Rozmedzie podmienok prostredia, ktorým sa organizmus vie 
prispôsobiť, udáva ekologickú valenciu organizmu. Pre organizmus 
musia byť všetky podmienky v rozmedzí ekologickej valencie 
a v prípade tvorby mikroklímy bytových domov musia spĺňať 
minimálne hygienické limity. Nevyhovujúce podmienky – emisie 
sú limitujúcim činiteľom pre rozvoj života, z čoho priamo vyplývajú 
požiadavky na architektonickú tvorbu priestoru a následné riešenia 
ochrany vnútorného prostredia obalovými konštrukciami a inými 
technickými riešeniami. 
V tretej kapitole sa zaoberám  aktuálnymi hygienickými predpismi, 
kritériámi a požiadavkami, ktoré zásadne tvorbu obytných domov 
ovplyvňujú.
Nachádza sa tu prehľad aktuálnej legislatívy, ktorá limituje 
tvorbu makroklímy v urbanizme ako i mikroklímu obytného 
prostredia z hygienického hľadiska.
V štvrtej kapitole je posudzovaný vplyv objemového riešenia 
bytového domu jestvujúce životné prostredie. Vlastný objem 
návrhu – podlažnosť a výškové zónovanie v území vychádza 
vždy z konkrétnych okrajových podmienok stavebnej parcely 
s ohľadom na jestvujúcich – reálnych účastníkov stavebného 
konania z hľadiska vplyvu návrhu na zhoršenie hygienickej 
kvality vonkajšieho prostredia na dotknutých fasádach, kde sú 
situované okná z obytných, resp. pracovných priestorov.
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Pri situovaní obytného objektu do územia je dôležitá poloha 
stavebnej parcely vo vzťahu k jestvujúcej okolostojacej zástavbe 
z hľadiska vplyvu obmedzenia denného svetla – difúzneho na 
dotknutých okenných stenách, obmedzenia priameho slnečného 
žiarenia – insolácie a emisie hluku vplyvom predpokladanej 
prevádzky technických zariadení, alt. statickej dopravy. Limity 
sú definované v závislosti od lokality územia.
Architektonický návrh – jeho objemové a prevádzkové riešenie 
posudzujeme v úrovni zadania stavby pre územné rozhodnutie 
predovšetkým z právneho hľadiska.
:: právo na svetlo na fasáde jestvujúcich 
   (plánovanou výstavbou), dotknutých objektov,
:: právo na minimálnu dobu insolácie na fasáde jestvujúcich
   (plánovanou výstavbou) dotknutých objektov,
:: právo na limitnú emisiu hluku v exteriéri z prevádzky
   navrhovaného objektu na fasáde jestvujúcich (plánovanou
   výstavbou) dotknutých objektov.

Pri návrhu objemového riešenia objektu je rozhodujúca miera 
jeho vplyvu na distribúciu denného osvetlenia v dotknutých 
okolostojacich objektoch. Denné osvetlenie je jednou zo 
základných životných podmienok, ktorá je z hygienického 
hľadiska pre mikroklímu priestoru nevyhnutná, preto je “právo 
na svetlo“ zakotvené i v Ústave SR šiesty oddiel právo na 
ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva čl. 44, 
a teda i miera dovoleného tienenia navrhovanou zástavbou 
môže byť iba taká, aby ešte vytvorila reálny predpoklad pre 
dostatočnú distribúciu denného osvetlenia v dotknutých 
priestoroch. Dostupnosť denného svetla sa vyjadruje pre tieto 
účely z praktických dôvodov formou ekvivalentného uhla 
vonkajšieho zatienenia kontrolného bodu trvalými prekážkami 
pretransformovanými do celého horizontu. Vzhľadom na 
hustotu zástavby a atraktivitu stavebnej parcely a mieru jej 
využiteľnosti vzhľadom na jej trhovú hodnotu a atraktivitu 
lokality sú zavedené tri limity hustoty zástavby (vyjadrených 
uhlami vonkajšieho tienenia) v súlade s existujúcim alebo 
plánovaným charakterom zástavby príslušnej zóny obce.
  
Druhý aspekt, ktorý môže návrhu objemového riešenia ovplyvniť 
je obmedzenie priameho slnečného žiarenia na fasádach 
dotknutých bytov. Obdobne ako denné osvetlenie i insolácia 
má na ľudský organizmus vegetatívny vplyv.
Dostupnosť slnečného žiarenia na fasáde dotknutých objektov 
sa posudzuje z právneho hľadiska – „právo na slnko“, kritériom 
je doba insolácie 1.3. v strede dotknutých okien.
Nemala by sa navrhovanou zástavbou znížiť pod 1,5 hod. pri 
výške slnka nad 18°.
Výnimka platí iba pre objekty situované v historických častiach 
centier sídelných útvarov, kde možno v osobitne odôvodnených 
prípadoch (stavebné úpravy, výstavba v prielukách) podľa 
čl. 4.2.1.2 STN 73 4301 dobu preslnenia znížiť na 1 hodinu. 

V modelových riešeniach je zdokumentovaný návrh objemového 
riešenia bytového domu v zastavanom území z hľadiska vyššie 
citovaného práva.

Rovnako dôležitý je i vplyv prevádzkového a technického 
riešenia bytového domu na jestvujúce životné prostredie 
z hľadiska emisie hluku.

Obdobne ako v predchádzajúcich prípadoch aj  tu ide o právne 
hľadisko, právo na primeranú emisiu hluku, (takú ktorá 
nespôsobuje vegetatívne problémy dotknutých účastníkov 
stavby – okolo bývajúcich), kde sa posudzuje emisia hluku 
na fasáde dotknutých objektov od prevádzkových zariadení 
navrhovaného objektu, napr. vetrania hygienických zariadení 
(ventilátory situované nad strechou, situovanie klimatizačných 
jednotiek na fasáde), od prevádzky garáží, prípadne služieb 
v nebytových priestoroch situovaných spravidla v úrovni 
1. n. p. riešeného objektu (reštaurácia a pod.). Emisia hluku je 
vyhodnocovaná pre dennú, večernú a nočnú dobu. V závislosti 
od charakteru hluku (premenný alt. ustálený v čase) a zdroja 
sa vyhodnocuje jeho intenzita – pre hluk zo statickej dopravy 
je smerodajná ekvivalentná hladina hluku, pre technické 
zariadenia, (kde je hluk spravidla ustálený v čase a veľmi 
často i s tónovými zložkami) je smerodajná maximálna hladina 
hluku, ktorá vychádza z hlukového výkonu  zariadenia, čo je 
celkový hluk priamo na zdroji, udávaný výrobcom. Kritériom 
pre posudzovanie je max. akustická hladina hluku 2 m pred 
fasádou dotknutého obytného, resp. pracovného prostredia. 
Jej hodnota na dotknutom priečelí susedného objektu nesmie 
prekročiť limitné hodnoty v zmysle legislatívnych požiadaviek.

Piata kapitola sa venuje makroklíme Slovenska a jej vplyvom 
na samotnou tvorbou mikroklímy bytového domu.
Z hľadiska geomorfológie a urbanizmu stavebnej parcely,
v závislosti od prírodných podmienok – svah, rovina, údolie, 
vodná plocha, nadmorská výška, orientácia k svetovým stranám 
ako i urbanizácie územia - hustota zástavby, emisia hluku 
z dopravy je parcela zadefinovaná zásadnými danosťami, ktoré 
môžu byť čiastočným „obmedzením“ pri vlastnom návrhu 
obytného prostredia:
:: zvýšená ochrana pred hlukom z exteriéru,
:: zvýšená ochrana fasády pred insoláciou v lete,
:: zvýšená ochrana teplovýmenného plášťa z hľadiska tepelnej
   straty,
:: väčšia miera presklenia fasády z hľadiska distribúcie
   denného osvetlenia,
:: alebo nadhodnotou pri  zvolení správnej koncepcie 
   z hľadiska: 
         :: získania pasívnych solárnych ziskov,
         :: nadštandardného výhľadu  a prepojenia s krajinou. 

6. kapitola je analýzou tvorby obytného prostredia bytových 
domov z hľadiska hygienického – zachovania zdravých 
životných podmienok počas jeho životnosti.
Obytný priestor musí počas svojho užívania spĺňať optimálne 
požiadavky z hľadiska svetelnej, tepelnej, akustickej 
a mikrobiologickej pohody. V nasledujúcej schéme sú 
znázornené vzájomné súvislosti, ktoré návrh riešenia vzájomne 
ovplyvňujú.
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Prvoradým cieľom je vždy z hľadiska komerčného a následne 
užívateľského vytvoriť optimálnu obytnú pohodu. Pre 
dosiahnutie „obytnej pohody“ je rozhodujúce, okrem 
okrajových podmienok lokality, kde je dom situovaný, aká je 
dopravná dostupnosť, občianska vybavenosť, oddychové zóny 
pre relax, zelené plochy okolo domu, atraktivita prostredia 

- výhľad, a hluk z dopravy i preslnenie a celková osvetlenosť 
bytu. Pri jej hodnotení je rovnako dôležité i dispozičné riešenie 
bytu z hľadiska užívateľského komfortu. Ten, prevažná časť 
klientov okrem iného podmieňuje i zmysluplnou plošnou 
dimenziou loggii, balkónov, resp. terás. Z dlhodobého hľadiska 
je pre klienta dôležité, čo ho bude stáť zabezpečenie tepelnej 
pohody v priebehu roka ako i údržba a prevádzka spoločných 
priestorov. Obytnú pohodu vždy z hľadiska subjektívnych 
hodnotení posudzuje užívateľ bytu podľa svojich užívateľských 
priorít. Tie nemusia byť identické s hygienickými limitmi pre 
obytné prostredie v zmysle legislatívnych požiadaviek.

Z hľadiska legislatívneho je pri návrhu obytného domu nutné 
dodržiavať kritériá a požiadavky „hygienickej pohody“ –  
dodržanie minimálnych limitov, resp. maximálnych emisií.
Hygienická pohoda je do značnej miery podmienená 
návrhom štruktúry fasády – výplňových konštrukcií a jej 
fyzikálnou kvalitou z hľadiska distribúcie svetla, tepla 

a hluku. Rovnako je závislá od tepelnoizolačnej a akustickej kvality 
ostatných netransparentných obalových konštrukcií. Návrh tvaru 
a fyzikálnej kvality obalu budovy vrátane plochy výplňových 
konštrukcií v koordinácii s geometriou miestností vždy reflektuje na 
jestvujúcu urbárnu štruktúru územia. 
Jej optimalizácia, vrátane systému vetrania, vytvára predpoklad 
pre vytvorenie obytnej pohody.
Návrh štruktúry fasády a jej vplyv na finálnu obytnú a súčasne 
i hygienickú pohodu obytného priestoru v zastavanom území 
bola predmetom habilitačnej prednášky, odkiaľ sú v ďalšom 
texte prevzaté výstupy jednotlivých postupov a riešení.

:: Obr. 1 Schéma vzájomných vzťahov a postupu riešenia pri návrhu bytového domu z hľadiska aplikovanej fyziky.
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Habilitačná prednáška mala 8 téz: 
:: Mikroklíma – čím je definovaná, kritériá hygienické
   a užívateľské.
:: Záťažové vplyvy pri tvorbe mikroklímy. 
:: Štruktúra fasády – jej prvky a ich vplyv na tvorbu mikroklímy
   z hľadiska hygienického  a užívateľského komfortu.
:: Princípy návrhu plochy okna a štruktúry fasády z hľadiska
   distribúcie denného svetla v zastavanom území.
:: Optimalizácia úžitkovej plochy visutých prvkov fasády 
   z hľadiska užívacieho komfortu bez zásadného obmedzenia
   denného osvetlenia. 
:: Návrh systémov ochrany okna z hľadiska obmedzenia 
   tepelnej záťaže.
:: Návrh ochrany okna z hľadiska emisie hluku na fasáde.
:: Záver – prítomnosť kontra budúcnosť pri tvorbe štruktúry
   fasády bytového domu.

Mikroklíma obytného priestoru je to stav vnútorného 
prostredia pri jeho užívaní s vyváženou environmentálnou 
bezpečnosťou z hľadiska pôsobenia fyzikálnych a chemických 
faktorov.   

:: Kritériá jej hodnotenia 

hygienické                                                 užívateľské 
• intenzita a rovnomernosť osvetlenia denným svetlom
epriem ≥ 0,9 [%]        bočné                                   v max. miere
epriem ≥ 2 [%]            horné                                   v max. miere
• insolácia 
min. doba insolácie 1.3. a 21.6.  1,5 hod  1-2 izbové byty                > 3 hod.
min. doba insolácie 1.3.a 21.6.  3,0 hod ≥ 3 izbové byty, RD          > 5 hod.
• ochrana pred teplotnými výkyvmi počas celého roka ∆ Ø [K]
zima  
∆Ø si ≤ 3[K]   pokles                                                         ∆Øsi ≤ 1,5[K]
leto
∆ Øi ≤do 5[K]   vzostup                                                    ∆Øsi ≤ 3,0[K]
• ochrana pred hlukom a inými  žiareniami v území    
LAeq ≤ 45[dB] deň                                                   Lmax ≤ 40[dB] deň
LAeq ≤ 30[dB] noc                                                   Lmax ≤ 30[dB] noc
• optimalizácia chemickej kvality vzduchu udržanie 
dovolenej koncentrácie CO2, prijateľnej vlhkosti,   
chemického a  mikrobiologického znečistenia vzduchu.
n= 0,5 [1/h] byt                                                        n= 0,7-1,0 [1/h] byt 
v ≤0,2 m/s                                                                               ≤0,12 m/s 
14 m³/prít. osoba                                                       25 m³/prít. osoba
fi= 55 %                                                                                     fi= 50 %
CO

2
 = 800ppm                                                       CO

2
 = 350-500ppm

Požadované fyzikálne a chemické parametre pre „hygienickú 
pohodu“ vnútorného obytného prostredia sú zhrnuté 
v predchádzajúcom texte. Kritériá, ktoré definuje norma sú 
hraničné hodnoty (minimá, resp. pri emisiách maximá), pri 
dodržaní, ktorých by nemalo z dlhodobého hľadiska dochádzať 
pri užívaní bytu k zdravotnému poškodeniu jeho obyvateľov.

Záťažové vplyvy podmieňujúce návrh štruktúry fasády 
bytového domu v zastavanom území:

:: hustota zástavby územia,
:: georeliéf, nadmorská výška, 
:: poveternostné vplyvy, 
:: elektromagnetický smog – tranzit vzdušných elektrických vedení,
:: chemické znečistenie vzduchu priemyslom, dopravou,
:: orientácia k svetovým stranám,
:: hluk z dopravy a komunálny hluk.

:: Štruktúra fasády z hľadiska denného osvetlenia 
   v zastavanom území

Návrh štruktúry fasády bytových domov – dimenzie ich 
transparentných plôch s vystupujúcimi vertikálnymi 
a horizontálnymi prvkami vychádza už z citovaných záťažových 
faktorov územia, do ktorého je objekt osadený. Primárnym prvkom 
fasády je okno – jeho plocha a sklon. Pre mikroklímu obytného 
priestoru je rozhodujúca jeho plocha, sklon, umiestnenie v okennej 
stene, jeho optická, tepelnoizolačná a akustická kvalita.

Okno ako súčasť štruktúry fasády v zastavanom území je 
v práci primárne optimalizované z hľadiska distribúcie denného 
osvetlenia, t. j. dimenzovanie jeho plochy bolo z ohľadom na mieru 
vonkajšieho tienenia protiľahlou zástavbou, resp. visutými prvkami 
fasády, sekundárne z hľadiska tepelnej a akustickej izolácie. 

Ostatné prvky fasády – horizontálne clony – balkóny, loggie 
z hľadiska užívateľského komfortu, vertikálne clony z hľadiska 
účinnosti ochrany  obytného priestoru pred nadmernou tepelnou 
záťažou. 

:: Optimalizácia návrhu plochy a sklonu   
   transparentných výplňových konštrukcií
   z hľadiska distribúcie denného osvetlenia

Plocha okna je priamo závislá od miery vonkajšieho tienenia 
okolitou zástavbou. V závislosti od intenzity zástavby a jej 
výškového zónovania je následne podmienené členenie fasády 
visutými prvkami ako vidno na obr. 2. 
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:: Obr. 2 Princíp návrhu plochy okna v závislosti od miery vonkajšieho tienenia.
:: Obr. 3 Zmena funkcie v kritických podlažiach – pracovné prostredie. Polyfunkčný objekt Poštová ul., Bratislava 

– svetlotechnický posudok Ing. A. Iringová, architektúra Ing. Hrdý. 
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Typickým príkladom takéhoto riešenia bola úprava dispozície 
bytov bytového domu na Drieňovej ul. v komplexe BORIA, 
kde bolo výrazné vlastné tienenie bočným krídlom susedného 
domu viď obr. 4. V danom prípade táto úprava riešila i problémy 
s insoláciou, nakoľko dotknutá extrémne tienená fasáda je 
s orientáciou na sever.  

Pri veľmi vysokej miere protiľahlého tienenia (centrálne 
mestské zóny) nie je spravidla možné v najnižších podlažiach 
aj pri maximálnej ploche okna docieliť požadované hygienické 
limity, t. j. v kritických podlažiach s najvyššou mierou tienia je 
možné situovať iba pracovné priestory so združeným osvetlením, 
viď obr. 3

Druhá z možností je v zatienenom priečelí riešiť iba 
sekundárny osvetľovací systém, alt. komunikácie - 
danému stavu prispôsobiť dispozičné riešenie bytu.

:: Obr. 4 Dispozičné riešenie - smerom k prekážke orientácia komunikácii. Bytový komplex BORIA 
– svetlotechnický posudok Ing. A. Iringová, architektúra CAKOV-MAKARA.



:: Obr. 6 Graf – orientačné indikátory pre návrh plochy okna v obytnej miestnosti pri dolnom tienení s ekvivalentným uhlom tienenia do 30°. 

Obr. 5 Smerom k prekážke zmena sklonu zasklenia. Bytový dom Mierové nám. Malacky – svetlo technický posudok Ing. A. Iringová. 
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Tretia z možností je upraviť sklon okien. 
Takéto riešenie som uplatnila pri návrhu denného osvetlenie 
bytového domu na Mierovom nám. v Malackách, kde je

zastavovaná parcela z juhu tienená súvislou 11-popdlažnou 
zástavbou protiľahlých bytových domov. Daná úprava súčasne 
riešila i problémy s insoláciou navrhovaných bytov.
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:: Obr. 7 Optimalizácia plochy balkóna z hľadiska užívateľského komfortu. 
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Návrh osvetľovacieho systému v zastavovanom území ako 
je zrejmé z predchádzajúcich troch príkladov zásadne závisí 
od miery vonkajšieho tienenia, v uvedených príkladoch šlo 
o zástavbu situovanú do územia s vysokou mierou tienenia 
35°– 42°.
Prevažná časť území pre bytovú výstavbu je spravidla v zóne 
s dovoleným ekvivalentným uhlom tienenia do 30°. Pre tieto 
prípady je možné plochu výplňových konštrukcií optimalizovať 
podľa diagramu obr. 6 v závislosti od hĺbky miestnosti za 
predpokladu, že okno je v okennej stene umiestnené centricky, 
zasklenie číre, priemerný činiteľ odrazu miestnosti min. 0,475.

Neoddeliteľnou súčasťou bytu z hľadiska užívateľskej kvality 
je oddychová exteriérová plocha – balkón, loggia, rizalit, terasa 
a pod., ktoré majú zásadný vplyv na vlastné tienenie okna 
zhora a teda i na jeho celkovú účinnú plochu.
V území s vysokou mierou dolného tienenia nie je možné tieto 
visuté prvky pred okná obytných miestností na fasádu situovať, 
nakoľko zásadným spôsobom ovplyvňujú distribúciu denného 
osvetlenia, viď predchádzajúce príklady riešenia.
Kritériom pri ich návrhu je z hľadiska užívateľského komfortu, 
ich úžitková plocha, ktorá  je priamo závislá od hĺbky vyloženia 
konzoly od okennej steny, viď obr. 7.
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 :: Obr. 8 Optimalizácia štruktúry fasády z hľadiska distribúcie denného osvetlenia bez dolného tienenia. Bytový dom BORIA, Drieňová ul., Bratislava, 
SV – Ing. A. Iringová, architektúra CAKOV-MAKARA.

 

V uvedenom príklade je riešenie dispozície a osvetľovacieho 
systému bytov s balkónmi v líniovej zástavbe obr. 10, príklad 
konkrétneho riešenia je z môjho svetlotechnického posudku v 
bytovom dome BORIA na Drieňovej ul. v Bratislave. Byty sú 
bez dolného tienenia, distribúcia svetla a následne štruktúra 
fasády – plocha okna a dimenzia visutých prvkov na fasáde je 
závislá iba od geometrie miestnosti.

:: Príklad optimalizácie štruktúry fasády z hľadiska
   denného osvetlenia pri zachovaní zvýšeného plošného
   komfortu balkónov a loggií – s vlastným tienením 
   v blokovej zástavbe.
V uvedenom príklade je riešenie dispozície a osvetľovacieho 
systému bytov s balkónmi v blokovej zástavbe obr. 9 – 10, príklad 
konkrétneho riešenia je z blokovej zástavby Bytového komplexu 

Návrh ich plochy ako i ich situovania vždy vychádza z hľadiska 
užívateľského komfortu so zohľadnením vplyvu na: 
::  zásadné obmedzenie svetla v obytnom priestore celoročne,
::  čiastočné obmedzenie tepelnej záťaže v lete.

V nasledujúcich príkladoch sú uvedené príklady riešení 
optimalizácie úžitkovej plochy visutých prvkov fasády z hľadiska 
udržania ich užívacieho komfortu bez zásadného obmedzenia 
denného osvetlenia. 

:: Príklad optimalizácie štruktúry fasády z hľadiska
   denného osvetlenia pri zachovaní zvýšeného plošného
   komfortu balkónov a loggií – bez tienenia okolitou 
   zástavbou
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PLATAN, Bajkalská ul. z môjho svetlotechnického posudku. 
Izby sú riešené s dvojstranným osvetľovacím systémom, pričom

 

: : 

okná s  vysokou mierou vlastného bočného a horného tienenia 
konzolami sú z hľadiska distribúcie č. d. o. iba sekundárnym 
osvetľovacím systémom pozície 1 a 2, resp. úpravou hĺbky 
miestnosti  – pozícia 3.

 :: Obr. 9 Pôdorys s upravenou štruktúrou fasády v závislosti od vlastného tienenia. Bytový komplex PLATAN , Bajkalská ul., 
SV – posudok Ing. A. Iringová, architektúra Ing. arch. Polyak a kol.

 :: Obr. 10 Śtruktúra fasády bytového domu – Bytový komplex PLATAN. Bajkalská ul., SV – posudok Ing. A. Iringová, 
architektúra Ing. arch.  Juraj Polyák  a kol. 



Podľa spôsobu odstraňovania tepelnej zložky slnečného 
žiarenia sa delia na absorpčné IU, ktoré väčšinu dopadajúceho 
žiarenia odrazia, a na sklá absorpčne – reflexné (fotochromické,  
termotropné a elektrochromické). K fotochromickým, 
termotropným a elektrochromickým pribudli v poslednej dobe 
i sklá holografické, ktoré sú schopné i smerovej distribúcie 
svetelného i IF- žiarenia.  Najjednoduchším ,,integrovaným“ 
kritériom, ktoré sa odporúča rešpektovať pri výbere zasklenia  je 
index selektivity. Je to pomer činiteľa prestupu svetla tau s,nor 
k celkovej priepustnosti slnečného žiarenia cez zasklenie  g. 

V našej praxi sa pri výbere zasklenia pre obytné budovy vždy 
uprednostňujeme hľadisko vysokej svetelnej priepustnosti 
nad 0,6 a ochrana pred nadmerným slnečným žiarením sa 
zabezpečuje tieniacimi prvkami – rolety, žalúzie a pod., kde je 
väčšia flexibilita v reakcii človeka na reguláciu intenzity svetla 
ako i insolácie v priebehu celého roka. Dané riešenie vytvára
i predpoklad pre maximálne využite pasívnych solárnych 
ziskov. 

:: Ochrana výplňových konštrukcií 
   pred priamym slnečným žiarením zo strany exteriéru

Jeden z najúčinnejších spôsobov ochrany pred nadmernou 
tepelnou záťažou v letnom období je v optimálnom návrhu 
tieniacich prvkov zo strany exteriéru s ohľadom na distribúciu 
denného svetla ako i mieru pasívnych solárnych ziskov 
počas vykurovacieho obdobia.

Z hľadiska ovládania môžu byť navrhnuté ako 
:: stabilné – visuté prvky fasády,
:: ovládateľné s možnosťou regulácie ich účinnosti. 

:: Stabilná ochrana výplňových konštrukcií 
   zo strany exteriéru

Medzi stabilné tieniace prvky, ktoré štruktúru fasády zásadne 
ovplyvňujú a súčasne čiastočne chránia transparentné výplne 
pred priamym slnečným žiarením sú 
:: balkóny,
:: loggie, 
:: arkiere, 
:: slnolamy, rímsy.

Ich účinnosť z hľadiska obmedzenia tepelnej záťaže je priamo 
závislá od ich geometrie a hĺbky vyloženia, viď graf obr. 11.
  
Návrh ich geometrie vždy vychádza z hľadiska užívacieho 
komfortu so zohľadnením vplyvu na distribúciu denného 
osvetlenia. Ich zásadnými nevýhodami je:
:: obmedzenie svetla v obytnom priestore celoročne,
:: obmedzenie tepelnej záťaže v lete iba v obmedzenej miere.
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Štruktúra fasády z hľadiska obmedzenia 
   tepelnej záťaže v lete v zastavanom území

Tepelný prírastok cez plochu transparentných výplňových 
konštrukcií má zásadný vplyv na tepelnú stabilitu obytného 
priestoru v letnom období. Kritériom pre vyhodnocovanie 
tepelnej stability a následne tepelnej pohody je vzostup 
interiérovej teploty v miestnosti, na ktorý má zásadný vplyv: 
:: intenzita slnečného žiarenia – orientácia presklenej plochy 
   k svetovým stranám, 
:: plocha a sklon osáľanej transparentnej plochy, 
:: optická a tepelnoizolačná kvalita zasklenia
   – jeho schopnosť slnečnú energiu odraziť,
:: ochrana transparentných výplní pred priamym 
   slnečným žiarením, 
:: tepelnoizolačná schopnosť vonkajších 
   obalových konštrukcií,
:: akumulačná schopnosť deliacich vnútorných konštrukcií
    – podlahy, priečok,
:: spôsob a intenzita vetrania.

Ochranu transparentných výplňových konštrukcií v letnom 
období z hľadiska obmedzenia tepelnej záťaže môžeme riešiť
z hľadiska ich umiestnenia tromi spôsobmi:
:: v zasklení, 
:: zo strany interiéru, 
:: zo strany exteriéru. 
Nezriedka sa používa ich vzájomná kombinácia v závislosti od 
ich orientácii k svetovým stranám s ohľadom na difúzny rozptyl 
svetla ako i ochranu súkromia.
Najmenej účinné z hľadiska obmedzenia tepelnej záťaže je 
použitie iba vnútorných tieniacich prvkov zo strany 
interiéru – rolety, žalúzie, záclony, ktorých primárnou 
funkciou je spravidla obmedzenie oslnenia z hľadiska 
rovnomerného difúzneho rozptylu svetla, alebo ochrana 
súkromia v obytnom prostredí. 

:: Ochrana priestoru pred tepelnou záťažou 
   v lete typom zasklenia 

Z funkčného hľadiska sa sklá delia na energetické a solárne. 
Funkciou energetických skiel je predovšetkým  znižovať tepelné 
straty budovy, pričom súčasne znižujú i tepelné zisky. Na rozdiel 
od obyčajného skla energetické sklo odráža naspäť do interiéru 
dlhovlnné žiarenie FIR a tým zabraňuje jeho úniku do exteriéru, 
čím súčasne výrazne znižuje súčiniteľ prestupu tepla – napr.  
fólie TM – tepelné zrkadlá. Tepelné straty budov s oknami HIT 
dosahujú podľa plochy zasklenia len polovičné, v niektorých 
prípadoch dokonca tretinové hodnoty tepelných strát 
v porovnaní s budovami, ktoré majú okná s trojitým zasklením. 
Účelom solárnych skiel je na rozdiel od skiel energetických 
predovšetkým znižovať tepelné zisky, t. j. blokovať infračervenú 
zložku slnečného žiarenia NIR.          



:: Obr. 11 Denný vzostup interiérovej teploty v modelovej obytnej miestnosti pri tienení iba konzolou s rôznym vyložením 
- 3,5, kombinácia ochrany konzolou a interiérovej rolety 4,6. 
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:: Regulovateľná ochrana výplňových konštrukcií 
   zo strany exteriéru

fasádne exteriérové clony:
:: stabilné – transparentné, 
::  pohyblivé – s čiastočnou transparenciou,
    alt. netransparentné,
   :: paravány,
   :: látkové markízy,
   :: rolety, žalúzie.
Kritériom pri návrhu vonkajších clôn – ich účinnosť z hľadiska miery 
obmedzenia pasívneho solárneho zisku v letnom období. 
Pri obytnom prostredí je výhodnejší variant ochrany 
pred priamym slnečným žiarením zo strany exteriéru 
regulovateľnými tieniacimi systémami, ktoré umožňujú reguláciu 
tepelných prírastkov celoročne bez zásadného obmedzenia distribúcie 
denného osvetlenia. Z hľadiska distribúcie denného osvetlenia je 
ideálna kombinácia vonkajšej žalúzie, ktorá obmedzuje tepelnú 
záťaž a vnútornej žalúzie s usmerneným tokom svetla, ktorá 
zabezpečuje jeho difúzny rozptyl, najmä v čase ročných medziobdobí, 
kedy nie je obmedzenie tepla z hľadiska tepelnej bilancie objektu 
žiaduce, ale naopak vítané.



:: Obr. 12 Denný vzostup interiérovej teploty v modelovej obytnej miestnosti pri tienení 8 – vonkajšou roletou, 9 – vonkajšou žalúziou, 
10 – vonkajšou textilnou markízou, vonkajším paravanom. 
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:: Štruktúra fasády z hľadiska obmedzenia emisie 
   hluku v zastavanom území

Pri dimenzovaní okien ako dominantného prvku v štruktúre 
fasády sú rozhodujúce danosti zastavovaného územia, čo  
vyplýva z infraštruktúry a urbanizmu ako je hustota zástavby, 
orientácia pozemku k svetovým stranám, emisie hluku pred 
fasádou ako i klimatických podmienok územia. V lokalite zo 
zvýšenou emisiou hluku – situovanie objektov pri hlavných
a obslužných cestných komunikáciách je dôležité pri výbere okna 

 

 Denný vzostup interiérovej teploty v izbe v lete v závislosti od tieniaceho systému okna

40

50

60

70

80

20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5
Teplota interiéru [°C]

V[m³]

8

9

10

11

optimálne vyhovujúce

optimalizovať jeho konštrukciu z hľadiska zvukovej izolácie –  
plochu, typ a násobnosť zasklenia, spôsob otvárania, osadenie 
do rámu a následne ostenia. Čím je plocha okien väčšia, tým je 
výsledná zvuková izolácia obvodového plášťa nižšia a následne 
sú vyššie požiadavky na zvukovú izoláciu okna. S plochou okna 
spravidla rastie i dĺžka škáry medzi rámom a krídlami, čo sa 
prejaví znížením výslednej zvukovej  izolácie okna. V závislosti 
od lokality a emisie hluku vo vonkajšom prostredí je požiadavka 
na triedu kvality zvukovej izolácie okien 1 až 6, viď tab. 1.
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Konečná požiadavka na výslednú akustickú kvalitu okna 
je priamo závislá od jeho celkovej plochy v pomere 
k celistvej konštrukcii obvodového plášťa, ktorý má spravidla 
zvukoizolačnú schopnosť výrazne vyššiu. Primárnou funkciou 
okna, okrem distribúcie denného osvetlenia, je i zabezpečenie 
prirodzenej výmeny vzduchu v obytnej miestnosti, čo priamo 
súvisí s jeho výslednou schopnosťou akusticky izolovať.
Pri bytových domoch sa hluk v exteriéri pred dotknutou fasádou 
posudzuje zvlášť pre dennú, večernú a nočnú prevádzku. 
V nočnej dobe je od 22 do 6 hod. limitná hodnota spravidla 
o 10 dB nižšia ako cez deň. Rovnako medzi limitnou hodnotou 
vo vonkajšom priestore a vo vnútri budovy je spravidla rozdiel 
10 dB pričom bežné okno s pootvoreným vetracím krídlom je 
schopné útlmu cca 10 dB (celkom otvorené okno má útlm cca 
6 dB), takže ak nie je prekročená prípustná hodnota hluku vo 
vonkajšom prostredí vo vzdialenosti 2 m pred oknom, potom 
nebude prekročený limit ani vo vnútri budovy, to znamená, že je 
možnosť chránené priestory cez okná prirodzene pootvoreným 
oknom vetrať. Lokalít, kde je možné limitné hodnoty 
ekvivalentnej hladiny hluku pred fasádou navrhovaných 
objektov dodržať je veľmi málo – spravidla iba v uzavretých 
vnútroblokoch v akustickom tieni vlastnej budovy a okolitej 
uličnej zástavby.  

V prípadoch, keď je dovolený limit na fasáde bytového domu 
prekročený je nutné vetrať obytné priestory pri zatvorených
oknách, ktorých akustická kvalita sa navrhuje v závislosti 
od emisie hluku v zastavovanom území a vetranie obytných 
priestorov sa navrhuje cez akustické mriežky, resp. sa úpravou
dispozície okná z obytných miestností orientujú do vnútro-

bloku, ktorý sa nachádza v akustickom tieni vlastnej hmoty 
objektu.
V praxi sa spravidla používa kombinácia týchto dvoch riešení, 
viď príklad riešenia štruktúry fasády bytového domu z hľadiska 
akustickej izolácie na Hrachovej ul. – obr. 13 a Trnavskej ceste 
v Bratislave – obr. 14.

:: Zásady riešenia štruktúry fasády obytných objektov 
   v lokalitách s vyššou expozíciou hluku z dopravy  

Z hľadiska akustickej pohody obytného prostredia je nutné:
:: optimalizovať plochu a členenia výplňových konštrukcií 
   (z hľadiska distribúcie denného osvetlenia),
:: prispôsobiť dispozíciu bytu – členenie na dennú a nočnú časť
   okrajovým podmienkam územia, 
:: optimalizovať akustickú kvalitu obalových a výplňových
   konštrukcií,
:: spôsob vetrania zabezpečiť pri zatvorených oknách,
:: resp. navrhnúť transparentnú ochranu otvoreného okna
   akustickou predstenou (druhá fasáda).
Posledné riešenie je spravidla ekonomicky najnáročnejšie a pri 
štandardných bytových domoch sa u nás nepoužíva, a rovnako je 
riešenie týmto spôsobom ojedinelé i pri bytových polyfunkčných 
objektoch, ktoré sú v časti svojho objemu riešené ako obytné. 

Koncept akustického riešenia 
:: úpravy dispozície bytov - smerom k hlučnej ceste sú 
   v maximálnej miere  situované neobytné priestory,
:: zvýšenie akustickej izolácie okien 
   s regulovaným vetraním cez akustické mriežky. 



:: Obr. 13  Štruktúra fasády bytového domu – Bytový komplex Hrachová ul., Bratislava. 
SV – posudok Ing. A. Iringová, architektúra Ing. arch. Štefan Lichvár a kol. 
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:: Príklad riešenia ochrany fasády bytového domu 
   v lokalite s extrémnou emisiou hluku z dopravy
    – pri diaľnici

Navrhovaný bytový komplex na Hrachovej ul. v Bratislave je 
situovaný na stavebnej parcele, ktorá je z jednej strany súbežná 
s diaľnicou. Extrémne vysoká akustická záťaž tohto územia 
zásadne ovplyvnila  návrh  dispozičného riešenia bytového 
domu, ktorý má súbežnú stenu rovnobežnú s cestným telesom.
Smerom k diaľnici je zrealizovaná akusticky uzatvorená chodba, 
z ktorej sú vstupy  do jednotlivých bytov. V koncovej pozícii je 
vždy jeden byt po celej výške, ktorý má ochranu pred nadmerným 
hlukom riešenú akusticky kvalitnými oknami v kategórii 5 
a vetranie je zabezpečené pri zatvorených oknách cez akustické 
mriežky. Ich akustická izolácia by mala byť minimálne o 10 dB 
vyššia ako je požiadavka na akustickú izoláciu okien.
V uvedenom príklade, kde je diaľničné teleso na svahu s úrovňou 
vozovky cca 4,5 m od úrovne prízemia je emisia hluku vysoká 
i vo vnútrobloku (limity sú prekročené najmä v noci) bolo 
nutné zabezpečiť vetranie i týchto bytov cez akustické mriežky, 
viď obr. 13.

:: Príklad riešenia ochrany fasády bytového domu 
   v uličnej líniovej zástavbe 

Navrhovaný polyfunkčný – bytový dom je situovaný súbežne 
s mestskou komunikáciou I. triedy, ktorá je dominantným 
zdrojom hluku pre navrhované obytné prostredie z exteriéru. 
V modelovom riešení je zdokumentovaný vplyv na uličnú 
fasádu v kontrolnej pozícii M2.1 v úrovni 2. n. p., smerom 
k ulici Trnavská cesta, viď obr. 14.

Pre posudzované územie – vonkajší priestor v obytnom území 
v okolí ciest I. a II. triedy, zberných komunikácií je najvyššia prípustná 
hodnota hluku z dopravy vo vzdialenosti 2 m od dotknutých okien 
pre dennú dobu 60 dB, pre nočnú dobu 50 dB.
 
Z uvedeného vyplýva, že ekvivalentná hladina hluku pred 
posudzovanými oknami v kontrolnej kritickej pozícii, ktorá je 
orientovaná priamo ku komunikácii s odstupom od osi prvého 
jazdného pruhu cca 13 m, sú výrazne vyššie ako sú limitné 
hodnoty pre dennú dobu i nočnú prevádzku. Prekročenie limitu  
pre dennú dobu je cca 15 dB (A), nočnú cca 14 dB(A). Okná 
orientované do dvora sú z hľadiska emisie hluku pred oknami 
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.  .  .  28 .  .  . 



Architektonické listy FA STU Ročník 13,  číslo  1  2009

.  .  .  29 .  .  . 

pre dennú i nočnú dobu vyhovujúce bez ďalších úprav, nakoľko 
sa nachádzajú v akustickom tieni vlastnou hmotou objektu. 
V prípade okennej steny orientovanej priamo k dopravnej 
komunikácii, nakoľko nie je možné uplatniť žiadne opatrenia, 
ktoré by hodnotu hladiny hluku v danom území od dopravy 
znížili – na komunikácii ani v ceste šírenia zvuku, je jedným 
z riešením upraviť dispozíciu bytového domu tak, aby boli 
smerom k frekventovanej komunikácii situované neobytné 
priestory – komunikácie – viď obr. 14.

Okná krajných bytov sú  nadimenzované so zvýšenou akustickou 
izoláciou s vetraním obytných priestorov pri zatvorených 
oknách. Vetranie priestorov bude zabezpečené umelo, 
resp. poloautomaticky cez akustické mriežky umiestnené 
v parapetoch. 

Typ mriežky je priamo závislý od požiadavky na násobnosť 
výmeny vzduchu vetraného priestoru. 

:: ZÁVER - nedostatky štandardnej štruktúry fasády
   bytových domov dnes z hľadiska užívateľského
   komfortu – v zmysle kritérií aktuálnej legislatívy

V projektovej praxi sa štruktúra fasády navrhuje primárne 
z hľadiska optimálneho denného osvetlenia obytných 
priestorov. Ochrana pred priamym slnečným žiarením 
z hľadiska difúzneho rozptylu svetla je zabezpečovaná spravidla 
interiérovými žalúziami, alt. záclonami alebo roletami. 

Obr. 14 a Akustické mriežky z krajných bytov s orientáciou okien
na Trnavskú cestu.

Ochrana pred tepelnou záťažou zo strany exteriéru vo väčšine 
prípadov absentuje, pričom má nezanedbateľný vplyv na tepelnú 
stabilitu obytných priestorov a následne i celkovú energetickú 
bilanciu objektu. Pre mnohých investorov sa systém ochrany 
okna zo strany exteriéru javí ako neprimerane vysoká investičná 
záťaž a spravidla je to vždy prvá z položiek, ktorú pri ekonomickej 
bilancii zrušia, nakoľko je možné dovolený 5 K vzostup dodržať 
pri obmedzenej ploche okna i s kvalitnou vnútornou žalúziou.

Z hľadiska tepelnej pohody je dovolený vzostup interiérovej 
teploty v lokalite A do 5 K, (t. j. na cca 25,5 – 26° C, pričom 
z užívateľského hľadiska je dlhodobejšie akceptovateľná 
interiérová teplota do max. 24° C, teplotný diskomfort následne 
vlastníci bytov riešia na fasáde južne orientovaných bytov 
nekontrolovateľnými opatreniami. Elimináciu tepelnej záťaže 
každý z užívateľov rieši svojsky s rôznou mierou estetickej ako 
i energetickej účinnosti. Spravidla ide o dobudovanie vonkajších 
markíz, alt. doinštalovanie chladiacich jednotiek priamo na 
fasádu, viď obr. 15 .
 
Z hľadiska optimalizácie tepelnej pohody priestorov v lete 
je najúčinnejším a súčasne najdrahším riešením inštalácia 
chladiacej  jednotky, najčastejšie na fasáde. Jej prevádzka je 
však s najväčším negatívnym dopadom na kvalitu životného  
prostredia – dochádza k zásadnému zvýšeniu emisie hluku na 
fasáde bytového domu (najcitlivejšie vnímaný je z nich hluk 
v noci), ako i z hľadiska ekonomického – výrazné zvýšenie  
energetickej náročnosti bytu. Jej inštaláciu v jednotlivých 
prípadoch (bez systémového riešenia, bez zohľadnenia vplyvu 
na dotknutých susedov) možno považovať na fasáde za 
najnevhodnejšie dodatočné riešenie. Z hľadiska investičných 
ako i prevádzkových nákladov je ďaleko výhodnejšie systémové 
dobudovanie exteriérových roliet, alt. markíz. 

 :: Optimalizácia štruktúry fasády súčasného 
   bytového domu z hľadiska aplikovanej fyziky

:: Závery

1/ vzhľadom na zvyšujúcu sa mieru zástavby predpokladám
    plošne väčšie okná, percento presklenia  okennej steny 
    sa zvýši so súčasných 20 – 25 % na 30 – 40 %,
2/ účinný tieniaci systém s vonkajšími roletami, žalúziami 
    ako štandardné vybavenie okna.
3/ regulované vetranie v zimnom období zabudovanými
    hydroregulovateľnými mriežkami, s prirodzeným prúdením
    vzduchu bez použitia vzt zariadení, v hlučnom prostredí 
    v kombinácii s akustickou úpravou bez obmedzenia 
    otvárateľnosti okna.
4/ členenie fasád visutými prvkami v obmedzenej miere 
    s najväčšou úžitkovou plochou pred neobytnou časťou 
    bytu – kuchyňa, jedáleň.



:: Obr. 16 Optimálne riešenie bytového domu z hľadiska aplikovanej 
fyziky – denného osvetlenia a ochrany pred tepelnou záťažou. 

BORIA Drieňová ul., Bratislava.

:: VÝVOJ ŠTRUKTÚRY FASÁDY BYTOVÝCH DOMOV
    V BUDÚCNOSTI 

Bytová výstavba blízkej budúcnosti sa predpokladám bude 
uberať viac cestou kvality ako kvantity. Trh s bytmi sa dostal
do obdobia, že súčasná ponuka presahuje dopyt, čo je obdobím 
hľadania nových stimulov pre zákazníkov. Predpokladám, že 
požiadavky na bytovú výstavbu sa budú obdobne ako v zahraničí 
uberať tromi smermi, resp. ich kombináciami.

Zvyšovanie kvality bývania:

:: z hľadiska užívateľského komfortu
    : optimalizácia oddychových zón na fasáde 
      s ich zmysluplnou využiteľnosťou.
:: z hľadiska udržateľnosti prevádzkových nákladov 
   počas užívania stavby.

:: Obr. 17 Príklad riešenia nadštandardných oddychových zón pri 
optimálnej distribúcii denného osvetlenia primárnym osvetľovacím 
systémom, ktorý je bez tienenia visutými prvkami – Bytový dom 

v Montpelliere, Francúzsko.

Štruktúra fasády bude riešená ako súčasť solárnych systémov pre 
zabezpečenie energie na prevádzku bytov v prevažnej časti roka 
– ohrev teplej úžitkovej vody, nočné osvetlenie komunikačných 
priestorov a priľahlých priestranstiev a oddychových zón, 
pasívny systém temperovania obytných priestorov solárnymi
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:: Obr. 15 Individuálne riešenia ochrany užívateľov bytov pred tepelnou záťažou.



Obr. 19 Príklad riešenia maximálnej ochrany výplňových konštrukcií 
z hľadiska tepelnej záťaže v kontexte 

s celoročnou energetickou bilanciu bytového domu s maximálnym 
aktívnym využitím solárnej energie batériou solárnych strešných 

kolektorov – Komplex energeticky úsporných bytových domov 
v Madride.

:: Záver

V predloženej práci som chcela poskytnúť globálny pohľad na 
danú problematiku vrátane legislatívnych limitov a normových 
požiadaviek s uvedením zásad návrhu „pohody“ obytného 
prostredia z hľadiska aplikovanej fyziky. 
Pri návrhu štruktúry fasády ako i vlastnej dispozície obytných 
priestorov je dôležitá ekologická kvalita navrhovaných 
priestorov a  následne udržateľné ekonomické náklady na ich 
celoročnú prevádzku. Keď sú tieto dva faktory v rovnováhe 
môžeme hovoriť o „objektoch s pridanou hodnotou“, ktorá je 
vytvorená práve integrovaným prístupom k návrhu obytného 
prostredia v závislosti od daností územia a miery ich 
využiteľnosti s aplikáciou k životnému prostrediu humánnych 
a progresívnych technických riešení s použitím okrem iného 
i sociálnej inteligencie autora. Verím, že tvorba obytného 
prostredia aj v našej krajine nastúpi túto cestu od súčasnej 
kvantity k ekologickej kvalite.

doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD.
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ziskami vo vykurovacom období cez transparentné plochy 
s účinnou ochranou proti tepelnej záťaži v lete.

:: z hľadiska ekologického prístupu 

Pri návrhu bytových domov je nutné brať do úvahy i ich dlhodobý 
vplyv na kvalitu životného prostredia. Preferovať výstavbu z ľahko 
recyklovateľných materiálov bez následnej energetickej záťaže pri 
ich likvidácii. V maximálnej miere zachytiť v krajine dažďovú vodu 
a následne ju využívať pri zavlažovaní vegetácie, ktorá by mala byť 
štandardným vybavením pri každom bytovom dome.
V maximálnej miere využívať pre osvetlenie komunikačných 
a iných pridružených priestorov – sklady, garáže a pod. prirodzené 
osvetlenie. Osvetlenie verejných priestorov solárnymi 
systémami, viď progresívne riešenie solárneho komplexu bytových 
domov v Madride , viď obr. 19.
Všetky tieto opatrenia majú zásadný vplyv na ekonomiku prevádzky 
a z dlhodobého hľadiska prispievajú k zlepšeniu  životného 
prostredia.

Obr. 18 Príklad riešenia optimalizácie plochy výplňových konštrukcií 
z hľadiska denného osvetlenia v kontexte s tepelnou stratou 

s maximálnym aktívnym využitím solárnej energie batériou solárnych 
strešných kolektorov – Komplex energeticky úsporných bytových domov 

vo Viedni.
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Sledovanie a poznanie fyzikálnych javov v urbanisticko-
architektonickej praxi je významným prvkom poznania, 
ktorý zásadným spôsobom môže ovplyvniť koncepciu 
architektonického návrhu. 

Tvorca diela, ktorý takto pristupuje k riešeniu od samotného 
začiatku sa vystríha zásadných chýb, ktoré majú dokonca 
legislatívny rámec a môže tak vytvoriť úplne inovatívny 
koncept, zohľadňujúci fyzikálne veličiny, ovplyvňujúce obytné 
prostredie. 

Práca sa zaoberá vplyvom fyzikálnych faktorov vonkajšieho 
prostredia na kvalitu obytného prostredia – geografickej 
lokality územia až po klimatické podmienky a vplyv jestvujúceho 
urbanizmu, vrátane produkcie jeho emisií na tvorbu mikroklímy 
v obytnom prostredí v navrhovanej architektúre a spätne – jej 
následný vplyv na jestvujúce okolité životné prostredie. 

Práca je usporiadaná logicky a zrozumiteľne na časti: 
teoretickú, legislatívnu a aplikovanú. Autorka v poslednej 
kapitole priložila Zásady tvorby obytného prostredia 
z hľadiska aplikovanej fyziky, ktoré sú veľmi významné pre 
projektovú prax, pretože zložitosť problematiky a snaha po jej 
vyriešení v praxi vedie väčšinou k jednostranným čiastkovým 
pohľadom a návodom. Grafické a tabuľkové prílohy sú 
spracované veľmi kvalitne a vhodne dopĺňajú odborný text. 

Prístup, ktorý bol zvolený v habilitačnej práci dáva predpoklady 
k optimálnemu hľadaniu a formovaniu obytného prostredia 
z pohľadu fyzikálnych javov na fyziológiu človeka, pretože 
kvalita života je v súčasnosti hodnotiacim kritériom stavu 
spoločnosti. 

Na druhej strane ponúka exaktný pohľad na problematiku, 
ktorý umožňuje argumentovať, oponovať, garantovať 
a dodržiavať zásadné pravidlá, ale aj navrhovať opatrenia na 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ktoré sú z hľadiska legislatívy 
záväzné. 

Prácu hodnotím veľmi kladne. Kapitolu 5 pod názvom 
Okrajové podmienky a limity pri tvorbe mikroklímy bytových 
domov z hľadiska aplikovanej fyziky by som rozšíril 
o poznatky a pohľad na urbanistickú koncepciu a jej dopad na 
mikroklímu a pohľad na prúdenie vzduchu (veterné pomery) 
– ochladzovanie fasád a pod. Problematika by mohla byť viac 
rozšírená aj o dopad a vplyv exhalátov z dopravy, kotolní, 
resp. iného smogu, ktorý vzniká vplyvom silnej urbanizácie 
(elektromagnetické žiarenie). 

Ing. arch. Marian Šovčík, CSc.

:: Recenzný posudok

Významné klimatické, sociálne, demografické a ekonomické 
zmeny súčasnosti vplývajú aj na kreovanie obytného prostredia, 
pričom jedným z najdôležitejších faktorov v súčasnosti sa 
javí jeho kvalita z hľadiska ekológie. Vzťah medzi obytným 
prostredím a životným prostredím je veľmi komplikovaný, 
komplexný s mnohými fyzikálnymi, ekonomickými a sociálno-
spoločenskými premennými. 

Výrazné urbanistické zmeny zasahujú nielen oblasť 
intraurbánnej štruktúry, ale predovšetkým problematiku 
kvalitného a zdravého bývania. Priestory našich miest sa stali 
v ostatných rokoch predmetom sústredených tlakov komerčných 
aktivít. Investori. zameraní na zisk, ako aj niektoré ambiciózne 
inštitúcie vidia v mestských priestoroch iba pole na realizáciu 
svojich predstáv, často bez potrebného ohľadu na urbanistické 
a ekologické hodnoty a kvality obytného prostredia. 

Vplyvy globálnych klimatických zmien na Slovensku sa 
napríklad prejavujú v trende rastu priemernej ročnej teploty 
o 1,1 °C. Napr. hluk ako nežiaduci produkt energetickej premeny 
je vlastne „odpadom“, ktorý negatívne ovplyvňuje, respektíve 
negatívne pôsobí na prostredie. Podobne možno hovoriť aj 
o ďalších fyzikálnych faktoroch prostredia – teplo, slnečné 
žiarenie, elektromagnetické žiarenie. 

Z vplyvných stacionárnych zdrojov pôsobiacich negatívne sú 
napr. aj emisie z kotolní mestských bytových podnikov, lokálne 
kúreniska a tepelných zdrojov priemyselných podnikov. 
Množstvo emisií z automobilovej dopravy závisí od mnohých 
činiteľov, napr. od objemu dopravy a jej zloženia podľa druhov 
vozidiel, od pozdĺžneho sklonu komunikácie, od mestského, 
resp. vidieckeho režimu dopravy, od poveternostných 
a klimatických podmienok, od emisných parametrov pre budúci 
vozový park a pod. 

Znečistenie ovzdušia vplyvom automobilovej dopravy ako aj 
ostatnými zdrojmi znečistenia má negatívny vplyv na celkový 
stav životného prostredia. Ide o dopady na zdravie obyvateľstva 
v blízkych sídlach, vystavených vysokým koncentráciám 
škodlivých plynov a o okysľovanie pôdy, spôsobené ukladaním 
S0

2
 a NOx. V neposlednom rade má negatívny dopad i na zmenu 

biotopu mesta. Po prekročení imitného množstva pôsobia 
toxicky a môžu vyvolať patologické zmeny. 

Veľký vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok v atmosfére majú 
aj klimatické pomery oblasti. Koncentrácia imisií v ovzduší 
variuje v závislosti od počasia a v tejto súvislosti aj od ročných 
období (vietor, teplota, žiarenie). Zrážky sú podstatné z hľadiska 
atmosférických procesov pri sedimentácii emitujúcich látok.

Preto aj problematika výskumu v danej oblasti sa javí ako veľmi 
potrebná a aktuálna. Stáva sa predmetom multivedeckého 
prístupu. 


